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Sammanträdets öppnande och upprop 
  
Ärendebeskrivning 
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 
25 mars 2022 

 
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 25 mars 2022. 
_________ 
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 §            §          §                § 
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av 

står 
 Nr Ersättarens namn                  Parti 

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

  Anders Rosengren SD                 
  Kent Olofsson SD                 
  Tina Malm SD                 
  Martin Åkesson SD                 
  Thony Blomgren SD                 
  Kent Gustafsson SD                 
  Birger Hörberger SD                 
                    
                    
                    

                    
  

 
Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 4 april 2022 Antal beslutande: _______ 
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OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.  Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.   Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.  
   
   
OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer ___________förslag röstar ja.  Den som stödjer ___________förslag röstar ja. 
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.   Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.  
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Justering 
 
Föregående justerare var Alexander Verweij Svensson (M) och Tina 
Malm (SD). 
 
På tur står Per-Martin Svensson (M) och Birger Hörberger (SD). 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid 
Sammanställning av motioner per den 22 mars 2022 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmär

kning 
Motion angående 
utbildning för 
personalutskottet  
2021-06-16 

2021-06-21 2021-08-18 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-02-16 
 

2022-03-16 2022-04-04  

Motion angående 
regntunnor  
2021-06-18 

2021-06-21 2021-08-18 Till förvaltningen för 
beredning 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande 

SBN 2021-10-22 
Ksau 2021-11-24, till 
SBN för förnyad 
behandling 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-03-02 

2022-03-16 2022-04-04  

Motion angående 
klimatet 
2021-09-09 

2021-09-20 2021-10-12 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-04-06 2022-04-27 2022-05-16  

Motion angående 
återbruk 
2021-09-09 

2021-09-20 2021-10-12 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-03-23 2022-04-27 2022-05-16  

Motion – Minska 
andelen hårdgjorda 
ytor i centrala 
Tomelilla 
2021-12-01 

2021-12-06 2022-01-12 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. 

SBN 2022-02-11 
Ksau 2022-03-02 

2022-03-16 
Återremiss till SBN 
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid 

Motion - Samverkan 
läsårstider 
2021-12-02 

2021-12-06 2022-01-12 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
familjenämnden och SÖSK 
för yttrande. 

Fnuu 2022-02-16 
Fn 2022-03-04 
Ksau 2022-04-06 

2022-04-27 2022-05-16  

Motion – 
Barnfattigdom 
2022-02-10 

2022-02-14 2022-03-23 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
familjenämnden för 
yttrande. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning interpellationer per den 2022-03-22 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 23 mars 2022* 
 
Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 

initiativtagaren 
2021-10-07 

Medborgarinitiativ - Stopp för 
elsparkcyklar 

Jan Berntsson Ksau 2021-11-03 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-25 

2021-10-08 
Medborgarinitiativ - Skolkampanj 
om att inte skräpa ner och 
trafikregler för cyklister 

Carin Cecilia Nilsson Ksau 2021-11-03 
Fnuu 2022-02-16 
Fn 2022-03-04 
Ksau 2022-04-06 

2022-04-13 

2021-10-31 
Medborgarinitiativ - Klotterplank i 
Onslunda 

Elisabeth Nilsson Ksau 2021-11-24 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-25 
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2021-11-02 
Medborgarinitiativ - Belysning 
Smedstorps pump track 

Ungdomsrådet Ksau 2021-11-24 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-27 
 

2021-11-03 
Medborgarinitiativ - Bättre och 
roligare skolgård på Smedstorps 
skola 

Vega Bornlykke Ksau 2021-11-24 
Fnuu 2022-01-13 
SBN 2022-01-21 
Fn 2022-01-28 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-27 

2021-11-05 
Medborgarinitiativ - Förbättra 
belysningen vid promenadvägarna 
runt aktivitetsplanen 

Ulf Magnusson Ksau 2021-11-24 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-27 

2021-11-05 
Medborgarinitiativ - Återskapa en 
passage under eller över järnvägen 
vid Skogsbacken 

Ulf Magnusson Ksau 2021-11-24 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-27 
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2021-11-08 
Medborgarinitiativ - Ta bort 
gångbana vid Bo Olssonområdet, 
gör ytterligare en körfil 

Sten Bjerketun Ksau 2021-11-24 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-28 

2021-11-24 
Medborgarinitiativ – Inhägnad 
hundrastgård i anslutning till 
korsningen Östergatan/Brogatan, 
Tomelilla 237_96 

Kerstin Alpkleven Ksau 2021-12-01 
SBN 2022-01-21 
Ksau 2022-02-16 

2022-02-28 

2021-12-15 
Medborgarinitiativ - Skatepark 
Onslunda 

Ungdomsrådet Ksau 2022-01-12 2022-01-18 

2021-12-15 
Medborgarinitiativ - Gratis 
kollektivtrafik för barn och 
ungdomar 

Hanna Barck Ksau 2022-01-12, till 
förvaltningen för yttrande. 
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2021-12-15 
Medborgarinitiativ - 
Kompletterande belysning på 
Lindesborgsområdet 

Johanna Nilsson Ksau 2022-01-12 
SBN 2022-02-11 
Ksau 2022-03-02 

2022-03-06 

2021-12-30 
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats 
Tomelilla Idrottsplats 

Tomelilla IF, Tomelilla 
Tennisklubb, Tomelilla 
Scoutkåren 

Ksau 2022-01-12 
SBN 2022-02-11 
Ksau 2022-03-02 

2022-03-06 

2022-01-20 
Medborgarinitiativ - 
Ungdomsbiljett 

Ungdomsrådet Ksau 2022-02-02, till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

2022-01-24 
Medborgarinitiativ -Hundrastgård i 
Onslunda 

Claes Gölen Ksau 2022-02-02 2022-02-07 
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2022-02-04 
Medborgarinitiativ - 
Skräpplockning i och omkring 
tätorten, industriområden och 
infarter 

Nils Lennart Olsson Ksau 2022-02-16, till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

 
*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ. 
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 Krisledningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kn § 1 Dnr KN 2022/1 

Akut situation för flyktingar med 
anledning av kriget i Ukraina 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att snarast och för upp till 
tre månader upphandla maximalt 45 boendeplatser till en total kostnad av högst 3 
mnkr för att tillgodose Migrationsverkets behov av akutboenden. 

Krisledningsnämnden beslutar anslå medel från kommunens budgeterade resultat 
2022. 

Krisledningsnämnden beslutar att avtal som reglerar prisnivå, krav på 
boendeformerna samt uppsägningstid ska slutas mellan parterna. 

Krisledningsnämnden beslutar att en uppföljning och utvärdering av kommunens 
insatser ska genomföras då flyktingkrisen bedöms avslutad. 

Krisledningsnämnden beslutar att kommunfullmäktige ska informeras om dessa 
beslut vid fullmäktiges nästa sammanträde den 4 april 2022. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Med anledning av kriget i Ukraina och det flyktingmottagande som breder ut sig i 
Europa har Länsstyrelserna och i vårt fall Länsstyrelsen i Skåne ett samverkansansvar 
utifrån behov av akutboenden, boenden och/eller det av EU nyligen antagna 
massflyktsdirektivets konsekvenser. Situationen påverkar både kommunerna, 
Migrationsverket med flera statliga myndigheter och regionen. Massflyktsdirektivet 
(Temporary protection directive, Tpd) är tyvärr inte kompatibelt med Sveriges lagar 
och förordningar och många frågor kopplat till det kvarstår.   

Migrationsverket och andra berörda myndigheter tillsammans med Länsstyrelsen 
anordnar därför löpande samverkanskonferenser och har en dialog med 
kommunerna. Det är i dagsläget en något bristfällig sådan då det bl. a är svårt att 
prognostisera mängden flyktingar som kommer eller kan komma att komma till 
Sverige. Ukrainas medborgare kan vistas i landet i upp till 3 månader med 
viseringsfrihet. 
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 Krisledningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 

 

Länsstyrelsens krisledningsorganisation har aktiverats med anledning av den rådande 
situationen. Det finns ett stort behov av samverkan mellan aktörer och 
samverkanskonferenser hålls varje tisdag som syftar till att få en gemensam bild av 
situationen och sprida information till kommunerna. En inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) med representation från Skånes respektive hörn inom 
migration är under uppstart. Andra ISF som har startats eller är på gång rör 
ekonomiska konsekvenser, social hållbarhet, cybersäkerhet och jordbruk.  

Tomelilla kommuns krisledningsfunktion arbetar med kontinuerliga veckovisa 
avstämningsmöten och åtgärder. Vid behov höjs mötesfrekvensen. 

Aktuellt läge 
På uppdrag av Migrationsverket Syd har Länsstyrelsen sänt ut en förfrågan till 
kommunerna om att inventera akutboenden. Migrationsverket från nationellt håll har 
påpekat behovet av en relativt detaljerad sammanställning per boende.  

På den nationella arenan pågår också ett arbete med att ta fram fördelningstal för 
flyktingmottagandet per kommun, vilka ska avtalas med kommunerna. Utöver dessa 
kommer det sedan tidigare beslutade kommunala avtalet om kvotflyktingar, som i 
Tomelilla kommun är 10 personer. Dessa ska parallellt med behoven hos Ukrainas 
medborgarna kunna genomföras. 

MSB har enligt SKR tagit på sig ansvaret för att samordna civilsamhället. Detta är 
alltså ett arbete som kommunerna, då de förväntas ta emot stora flyktingströmmar, 
inte arbetar med i dagsläget. 

 

Vidare gäller följande; 

• Rörelsen ut ur Ukraina sker främst till Polen, Rumänien och Moldavien. 
Polen har tagit emot över en miljon människor. Enligt UNHCR har 2.2 
miljoner lämnat Ukraina t.o.m. den 10 mars.  

• Tpd gäller i hela EU. Sverige bistår med tält och sjukvårdsmaterial för att 
bistå mottagandet i de närliggande länderna.  

• Migrationsverket ser en ökning av människor från Ukraina, men på grund av 
viseringsfrihet i 90 dagar är det inte alla som registrerar sig.  

• Migrationsverket beskriver att behovet av boenden är stort.  
• Enligt statistik från föregående helg har 5 298 personer (71 ensamkommande 

barn), främst kvinnor och barn registrerats i Sverige, varav 2 698 enligt Tpd.  
• Viseringsfria personer kan när som helst inom de 90 dagarna vända sig till 

Migrationsverket för att bli registrerade. 
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 Krisledningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 
 

• De som registreras kommer att få en variant av UT-kort (uppehållstillstånd) 
• Det finns en automatisk spärr på 48 timmar innan Migrationsverket kan fatta 

beslut om uppehållstillstånd enligt Tpd. Uppehållstillstånd beviljas för ett år, 
men kan förlängas på halvårsbasis i upp till tre år och ger personen samma 
rättigheter till hälso- och sjukvård som asylsökande. Ensamkommande barn 
kommer in i vanliga anvisningssystemet.  

• De personer som registrerats kommer ha rättigheter enligt Lagen om 
Mottagande av Asylsökande (LMA) under hela tillståndsperioden. De har inte 
rätt till etableringsersättning. För personer som inte har registrerats sig kan 
kommunerna behöva göra en nödprövning. 

• I nuläget är arbetet med att överföra kvotflyktingar inte pausat. Anvisningar 
för dessa kan komma att gå snabbare för att frigöra boenden. Målgruppen för 
Tpd är inte aktuella för anvisning enligt bosättningslagen. 

• För personer som rest in i Schengen före 24 februari gäller inte Tpd, men de 
har rätt att söka asyl. 
 

Lokala behov och förutsättningar 

• Det behövs en kommunal kontaktperson till flyktingarna, någon som kan 
vara på plats och guida. Denna funktion utgår från Tomelilla kommuns 
individ- och familjeomsorgsenhet. 

• Migrationsverket behöver kunna kontakta kommunen alla tider på dygnet, 
vilket kan tillgodoses genom Tomelillas, Simrishamns, Ystads och Sjöbos 
gemensamma tjänsteperson i beredskap. 

• Ersättning till kommunerna för boende- och personalkostnader med mera är 
inte utredd och inga kostnader kan i dagsläget återsökas. Migrationsverket 
arbetar nära Regeringskansliet i denna fråga.  

• Behovet av boenden är stort och kommer att vara det även på lång sikt enligt 
Migrationsverket.  

• Då kommunerna får frågor från allmänheten som vill erbjuda sovplatser kan 
de hänvisas till Migrationsverket. Mer information finns på hemsidan: 
Fastighetsägare och uthyrare – Migrationsverket. 

• I de kommunala akutbostäderna är det enligt staten inte aktuellt med 
självhushållning. Där ska finnas bemanning och full service, fullgott 
hälsoskydd och boendena behöver kunna tillhandahålla tre mål mat om 
dagen.  
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 Krisledningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 
 

• Gällande de barn och ungdomar som får uppehållstillstånd enligt Tpd 
hänvisar Migrationsverket till Skolverket, som på sin hemsida skriver att rätt 
till Komvux inte föreligger och därmed inte heller rätt till SFI.  

• Alla som har rätt att arbeta i Sverige har rätt att skriva in sig hos 
Arbetsförmedlingen (AF) och ta del av deras tjänster. För ytterligare 
information om vilket stöd individer kan få hänvisas till AF som får besvara 
frågorna.  

• Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. 
Mer information finns hos Skolverket och SKR. 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning 

https://skr.se/skr/krigetiukraina/manniskorsomflyrfranukraina/fragorochsv
aromratttillskolaochutbildningforbarnochungasomflyrfranukraina.62320.html 

 

Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Tomelilla kommun i det synnerligen 
brådskande läge som nu är genomför en upphandling med förhandlat förfarande 
utan föregående annonsering i enlighet med LOU 6 kap 15 §. För att uppfylla 
Migrationsverkets behov och krav så görs bedömningen att det är Österlens 
Folkhögskola och Bollerups Lantbruksinstitut som kan vara aktuella för att anordna 
nödvändiga akutboenden. Beräknad kostnad per boendeplats beräknas till 600-700 kr 
per dygn. Avtal som reglerar prisnivå, krav på boendeformerna samt uppsägningstid 
ska slutas mellan parterna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna som uppstår överstiger det som finns inte i kommunstyrelsen ram. 
Kommunstyrelsen har totalt 2 000 tkr för oförutsedda utgifter, varav ca 200 tkr tagits 
i anspråk.  

Krisledningsnämnden har möjlighet att fatta beslut om att allokera resurser till 
kommunstyrelsen för att i denna akuta situation kunna upphandla boendeplatser. 
Medel tas från kommunens budgeterade överskott för 2022. 

De ekonomiska konsekvenserna kan inte närmare analyseras förrän kommunen fått 
besked från staten om vilka kostnader och hur kostnaderna ska/kan återbetalas. 
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 Krisledningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 

Barnperspektivet 
Beslutet påverkar i stor omfattning barnperspektivet då det stora flertalet flyktingar 
som kommit och förväntas komma till Sverige är mödrar och barn, vilka behöver 
stöd, hjälp och humanitära insatser. Kommunens förskole- och skolverksamhet 
påverkas då barn och ungdomar ska erbjudas plats och skolgång. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar hållbarhetsperspektivet och framför allt social hållbarhet i form av 
de humanitära insatser som medborgarna från Ukraina är i behov av. 
Flyktingsituationen påverkar bemannings- och arbetsmiljöaspekter för de 
kontaktpersoner och den krisledningsorganisation där arbete behöver kunna utföras 
akut, dygnet runt och veckans alla dagar. 

Uppföljning 
Uppföljning sker kontinuerligt varje vecka inom ramen för kommunens 
krisledningsorganisation. En uppföljning likt den som genomförts nyligen i relation 
till pandemin bör utföras då flyktingkrisen bedöms avslutad. Ekonomiska 
konsekvenser ska följas upp genom särskild märkning av kostnaderna. 
Kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut vid fullmäktiges nästa 
sammanträde den 4 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att snarast och för upp till 
tre månader upphandla maximalt 45 boendeplatser till en total kostnad av högst 3 
mnkr för att tillgodose Migrationsverkets behov av akutboenden. 

Krisledningsnämnden beslutar anslå medel från kommunens budgeterade resultat 
2022. 

Krisledningsnämnden beslutar att avtal som reglerar prisnivå, krav på 
boendeformerna samt uppsägningstid ska slutas mellan parterna. 

Krisledningsnämnden beslutar att en uppföljning och utvärdering av kommunens 
insatser ska genomföras då flyktingkrisen bedöms avslutad. 

Krisledningsnämnden beslutar att kommunfullmäktige ska informeras om dessa 
beslut vid fullmäktiges nästa sammanträde den 4 april 2022. 
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 Krisledningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, handlingsid: Kn 2022.1.  
_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunfullmöktige 

Handläggare: Olof Hammar  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: olof.hammar@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2021/227 
 
Datum 24 mars 2022 

 

Information gällande revisorernas 
granskning av våld i nära relationer 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna genomförde under hösten 2021 inom ramen för revisionsplan 2021 
granskning av våld i nära relationer. Granskningen behandlades av revisorerna den 14 
december 2021. Därefter skickades granskningsrapporten till familjenämnden för 
yttrande. Yttrande har inkommit. På dagens sammanträde informerar revisorernas 
ordförande kommunfullmäktige om granskningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-24 

Revisorerna § 64/2021, Granskning av Tomelilla kommuns arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer, handlingsid: Ks 2021.4343 

SLUTLIG_Rapport_Våld i nära relationer_Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.4333 

Missivskrivelse Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer_signerat, 
handlingsid: Ks 2021.4312 

Fn § 27/2022 Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer, handlingsid: Ks 
2022.811 
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2 (2) 

Protokollsanteckning FN 2022-03-04, handlingsid: Ks 2022.810 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 64 Dnr KS 2021/227 

Granskning av Tomelilla kommuns arbete 
med våldsutsatta personer i nära 
relationer 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden 
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relation. Syftet med granskningen har varit att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
familjenämndens arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt 
sätt men att frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa 
att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där 
våld/hot förekommer. 

Utifrån granskningen konstaterar revisorerna att familjenämnden tagit fram 
stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende avseende våld i nära 
relation ska handläggas. Vidare konstateras att det kontinuerligt sker utbildning och 
kompetensutveckling för de som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill 
samverkansformer med kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära 
relationer. Revisorernas bedömning är att det är viktigt att samverkan fortsätter att 
utvecklas framförallt avseende ärenden som rör hedersrelaterat våld där det enligt 
revisorernas bedömning finns ett behov av kompetensutveckling. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts 

 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden 
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-07, handlingsid: Ks 
2021.4300 

SLUTLIG_Granskningsrapport_Våld i nära relationer_Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2021.4333 

Missivskrivelse Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer_signerat, 
handlingsid: Ks 2021.4312 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att rapporten även skickas till kommunstyrelsen 
för kännedom. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relationer. Syftet med granskningen är att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen 2021. 
Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens 
arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan 
behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens 
verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer. 
Arbetet med våld i nära relationer är organiserat inom familjenämnden och Individ och 
familjeomsorgen i Tomelilla kommun. Dock är våld i nära relation ett ämne som 
spänner över kommunens alla olika verksamheter och kommuninvånare.  
Vi ser positivt på det framåtsyftande systematiska arbete som pågår avseende 
framtagande av stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende 
avseende våld i nära relation ska handläggas. 
Vidare kan vi konstatera att det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling 
för de som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill samverkansformer med 
kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära relationer. Vår bedömning är 
att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt avseende ärenden 
som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av 
kompetensutveckling.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi familjenämnden att:  

— Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel även 
lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en kommunövergripande 
handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska intentionen i frågan.   

— Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om våld i 
nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och förtroendevalda att 
uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt arbete eller bland sina 
kollegor. 
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2 Bakgrund 
Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen1 stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer2 framgår att 
socialnämnden ska erbjuda stöd och hjälp samt insatser i det akuta skedet, på kort sikt 
samt på lång sikt till: 

- våldsutsatta vuxna, 
- den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin 

partner, eller                                      
- den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld. 

Vidare av Socialstyrelsens allmänna råd framgår att socialnämnden bör kunna erbjuda 
stöd och hjälp i form av bland annat: 

- information och råd 
- stödsamtal 
- hjälp att ordna stadigvarande boende 
- stöd i föräldraskap 
- förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och  
- hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. 

Polisen och Skatteverket. 
Kommunen är också ansvarig för att socialtjänstens personal har den kunskap och de 
förmågor som krävs, och personalen ska också enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
regelbundet få kompetensutveckling inom området, mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. 
Med anledning av ovanstående har vi av Tomelilla kommuns förtroendevalda revisorer 
fått i uppdrag att kartlägga arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer och om 
arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att kartlägga familjenämndens arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

− Finns det framtagna mål för arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
och hur följs dessa upp? 

 
1 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer 
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− Finns det en handlingsplan avseende arbetet med våldsutsatta personer i nära 
relationer? 

− Finns det riktlinjer och rutiner inom socialtjänsten för arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer och efterlevs dessa i verksamheten? 

− Sker det utbildning/kompetensutveckling inom området av de som arbetar med 
dessa frågor? 

− Finns det upprättade samverkansformer med andra myndigheter och 
organisationer? 

− Hur fungerar samverkan i de fall den enskilde behöver insatser både från 
kommunen och regionen (Samordnad individuell plan, SIP)? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar familjenämnden. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om nämnden uppfyller: 

• 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 

• Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4 Våld i nära 
relationer 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 
- Studier och analys av relevanta dokument. 
- Intervju med socialchef, kvalitetsutvecklare Stöd och omsorg, enhetschef Barn och 

familj, enhetschef Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Avstämning 
har även skett med ordförande i familjenämnden. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av de som intervjuats. 
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3 Resultat av granskningen 
Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektören. 
Förvaltningen är indelad i tre olika verksamheter och ett kommunledningskontor. Inom 
verksamheten Stöd och omsorg omfattas bland annat av Individ- och 
familjeomsorgsverksamheten som ansvarar för arbetet med våld i nära relationer. 
Under vår intervju med tjänstepersoner i ovan nämnda verksamhet uppges dock att 
frågor och ärende avseende våld i nära relationer kan uppmärksammas av samtliga 
verksamheter inom kommunen.  

3.1 Mål och handlingsplan 
Sedan 2019 har Tomelilla kommun en ny målmodell som innebär att kommunen 
arbetar med färre mål som tar sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 
utvecklas och förbättras.  
Kommunfullmäktige har tagit fram tre målområden: 

- Hållbar utveckling 
- Delaktighet och egenmakt 
- Trygghet och hälsa 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter ihop sina åtgärder och mätetal till 
nämndmålen.  
Av budgeten för 2021 har familjenämnden inte något specifikt mål avseende våld i nära 
relation men under målområde Trygghet och hälsa har familjenämnden antagit målet 
att Kommuninnevånaren känner sig trygg och känner tillit till verksamheten. 
Verksamheten uppger att våld i nära relationer faller indirekt in under det målet.  
Enligt uppgift från vår intervju framgår att det i verksamhetsplanen för 2020 fanns en 
upprättad aktivitet avseende våld i nära relationer som innebar att de under året skulle 
förtydliga processen våld i nära relation.  
Ett flertal kommuner i Sverige har valt att ta fram en handlingsplan för arbetet med våld 
i nära relationer för att stärka stödet till personer som är utsatta för våld. Syftet med en 
handlingsplan är att säkerställa att Individ och familjeomsorgsverksamheten fullgör sina 
skyldigheter enligt socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter och att insatserna 
är av god kvalitet. En handlingsplan tydliggör även kommunens politiska intention för 
kommunens arbete med våld i nära relationer vilket i sin tur aktiverar verksamheterna 
att arbeta med frågan.  
Enligt uppgift saknas en handlingsplan avseende arbetet med våldsutsatta personer i 
nära relationer i Tomelilla kommun. I intervjuer framhålls att verksamheten arbetar 
utifrån stödprocesser, instruktioner och checklistor och att dessa ger ett tillräckligt stöd i 
arbetet. För vidare beskrivning se avsnitt 3.2. 

29



 

 6 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
 
 2021-12-14 

3.1.1 Bedömning 
Utifrån vår granskning är vår bedömning att det saknas specifika mål för arbetet med 
våldsutsatta personer. Dock kan vi konstatera att nämnden har brutit ned 
kommunfullmäktiges målområde Trygghet och hälsa och inom ramen för det arbetet 
uppges våldsutsatta personer ingå.  
Vi bedömer att det skulle finnas ett värde i att fastställa ett kommunövergripande mål 
avseende våld i nära relation då ämnet inkluderar alla kommuninvånare, det vill säga 
även alla anställda inom kommunens verksamheter.  
Utifrån att Tomelilla kommun och familjenämnden inte har en upprättad handlingsplan 
för arbetet med våld i nära relationer bedömer vi att familjenämnden bör utarbeta en 
sådan handlingsplan. Frågan bör med fördel lyftas till kommunstyrelsen genom 
utarbetandet av en kommunövergripande handlingsplan. Det skulle tydliggöra den 
politiska intentionen i frågan.   

3.2 Riktlinjer och rutiner 
För hanteringen av ärenden som rör våld i nära relationer har Individ- och 
familjeomsorgsverksamheten tagit fram en Stödprocess av våld i nära relationer som 
beskriver hur olika moment i ärendehandläggningen ska hanteras. Stödprocessen 
beskrivs hur socialsekreterare ska gå tillväga vid olika omständigheter, bland annat när 
det finns barn i familjen, om den våldsutsatta har skyddad identitet och kontakt med 
våldsutövaren.  
Stödprocesser är ett sätt för att tydliggöra aktiviteter, ansvar och roller för att 
säkerställa en ändamålsenlig handläggning av ärenden avseende våld i nära 
relationer. De stödprocesser som finns inom ramen för detta område är Stödprocess av 
våld i nära relation och Stödprocess om en förälder avlider till följd av våld i nära 
relation. Av dessa stödprocesser framgår vem på enheten som ansvarar för olika 
aktiviteter, till exempel när en individ ringer in via telefon eller då ett familjefridsärende 
inkommer till socialtjänsten. Därutöver beskrivs när aktiviteter ska göras, utförandet 
och dokument/system som är aktuella att använda sig av. Dessa anvisningar finns för 
olika processer i handläggningen, från mottagandet av ärendet till avslutandet av 
eventuella insatser.   
För att kunna diskutera riskfaktorer och göra en riskbedömning med de personer som 
utsatts för våld har en Instruktion säkerhetsplanering tagits fram. Syftet med 
instruktionen är att vara ett stöd i riskbedömningen som genomförs tillsammans med 
den utsatte och eventuella barn. En del i säkerhetsplaneringen för de personer som 
inte är beredda att lämna eller återvända hem är att diskutera vad denne hittills har 
gjort och vad personen kan göra för att minimera risker för sig själv och eventuella 
barn. Till instruktionen finns även en framtagen checklista att utgå ifrån vid 
riskbedömningen.  
Ärenden avseende våld i nära relationer kan aktualiseras på flera olika sätt, exempelvis 
orosanmälningar kring barn som far illa. Genom direkt telefonkontakt eller att personen 
ifråga är aktuell inom någon annan verksamhet i kommunen och att våld i nära relation 
uppmärksammas. 
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Det vanligast sättet är att utsatt person tar kontakt med jourverksamheten i det akuta 
skedet. Ett möte bokas in med berörd person och det är alltid två socialsekreterare 
som initialt möter den utsatta personen. Efter att FREDA-frågor3, 
farlighetsbedömningen och säkerhetsplaneringen genomförts ska relevant stöd 
erbjudas utifrån vad som framkommit. Exempel på stöd är öppenvårdsinsatser, skyddat 
boende, motiverande samtal och i vissa fall erbjuds jourlägenhet i det akuta skeendet.  
När en fördjupad kartläggning är genomförd ska relevant stöd erbjudas utifrån vad som 
framkommit. Exempel på stöd är öppenvårdsinsatser, skyddat boende och 
motiverande samtal.  
Under vår intervju framgår att våld i nära relationer har ökat det senast året i 
kommunen vilket uppges bero på antingen en reell ökning eller att fler har fått kunskap 
om att stöd och hjälp finns att få i kommunen. Familjenämnden får månatligen statistik 
avseende ärenden om våld i nära relation.  

 

3.2.1 Bedömning  
Utifrån vår granskning och de underlag vi har tagit del av är vår bedömning att det finns 
en upprättad organisation kring hur ett ärende avseende våld i nära relation ska 
hanteras. Vi bedömer vidare att det finns stödprocesser, instruktioner och checklistor 
för arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer och att dessa efterlevs i 
verksamheten.  

 
3 FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära 
relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. Utvecklingen av 
FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen. 
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3.3 Kompetensutveckling 
Enligt uppgift har Tomelilla kommun en utbildningsportal som används för samtliga 
utbildningar som erbjuds och genomförs inom Stöd och omsorg. Kommunen har köpt 
in grundläggande webbutbildning om våld som Nationellt centrum för kvinnofrid har 
tagit fram. Utbildningen finns tillgänglig via utbildningsportalen. Enligt socialchefen är 
ambitionen att samtliga som är anställda inom Stöd och omsorg ska gå denna 
utbildning.  
I våra intervjuer framkommer att område Myndighet har gått en grundutbildning om 
våld i nära relationer. Personal som jobbar med farlighetsbedömningar har även gått 
spetskompetensutbildningar för att fördjupa sina kunskaper ytterligare. 
Enligt uppgift är Tomelilla kommun sedan år 2019 medlemmar i Kompetenscentrum 
mot våld i nära relationer. Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära 
relationer för yrkesverksamma och drivs av Malmö stad. Ett 20-tal kommuner i Skåne 
har skrivit avtal och arbetar tillsammans med kompetenscentrum med visionen att 
synliggöra och motverka våldet i Skånes kommuner. Personal från vård och omsorg, 
LSS, socialpsykiatri, myndighet och öppenvård deltar i utbildningar som 
kompetenscentrum organiserar och genomför.  
Verksamhetsföreträdare uppger vid intervjuer att de utifrån kompetenscentrum utformat 
en strategi med utbildningar som vänder sig till olika verksamheter inom kommunen, 
inte enbart de som arbetar med sociala frågor. Inbjudningar till utbildningarna skickas 
ut via kommunens HR-avdelning.  
Vid våra intervjuer framhålls att det under 2018 utarbetades en Våld i nära relationer-
grupp i Stöd och omsorg där olika professioner från olika verksamheter deltar. I 
gruppen genomförs fokusgrupper för att exempelvis diskutera de fastställda rutinerna 
och olika informationsinsatser. Enligt uppgift ingår medlemmarna i gruppen ofta i 
nätverk med andra kommuner. I november 2021 planeras en träff mellan gruppen och 
kommunerna i Sydöstra Skåne (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad) med syfte att 
dela erfarenheter.   

3.3.1 Bedömning 
Utifrån vår granskning är vår bedömning att det inom nämnden kontinuerligt sker 
utbildning och kompetensutveckling kring våldsutsatta personer i nära relationer för de 
tjänstemän som arbetar med dessa frågor. Vi kan även konstatera att det sker 
samverkande erfarenhets- och informationsinsatser inom ramen för deltagande 
kommuner i Sydöstra Skånes nätverk.  
Ärenden avseende våld i nära relationer ökar vilket innebär att det med stor 
sannolikhet är någon av kommunens medarbetare som också utsätts för våld i nära 
relation och därför är det viktigt att säkerställa att utbildning inom området sker 
regelbundet och att alla anställda i kommunen får kunskap i ämnet. 

3.4 Samverkan 
I Tomelilla kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som styrs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I lokala brottsförebyggande rådet finns 
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representanter från olika delar av förvaltningen, exempelvis säkerhetssamordnare, 
skola, kultur och fritid, socialtjänst och gata/park tillsammans med räddningstjänst och 
polis. Gruppen träffas regelbundet, planerar och genomför tillsammans större och 
mindre aktiviteter för att stärka tryggheten och förebygga brott lokalt. 

Sydostkommunerna har ett upprättat nätverk (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad) 
som träffas regelbundet för att dela erfarenheter kring våld i nära relationer. Detta 
nätverk har funnits sedan 2018 och en av enhetscheferna i Individ och 
familjeomsorgsverksamheten är utsedd samordnare för detta nätverk. 

I början av 2021 ökade samarbetet mellan Sydostkommunerna då en gemensam 
säkerhetsorganisation startade upp. Säkerhetsorganisationen bygger på en basresurs i 
varje kommun men en gemensam styrning för att bättre klara utmaningarna idag och 
framöver.  Säkerhetsorganisationen arbetar med frågor avseende hot och våld. 
Ett nätverk mellan Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Skurup är i uppstartsfasen 
och det handlar om att möjliggöra att kommunerna kan hjälpa varandra när 
jourlägenheter behöver användas för personer som exempelvis blivit utsatta för våld. 
Detta ligger utanför de övriga samverkansformerna och det är det kommunala 
bostadsbolagen som medverkar. 
Länsstyrelsen Skåne samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att 
förebygga våld. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets 
våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. 
Inom ramen för denna samverkan har Tomelilla kommun exempelvis ansökt om medel 
från länsstyrelsen för att starta upp en chatt för personer som utsätts för våld och som 
vill komma i kontakt med kommunen. Kommunen fick dock avslag på sin ansökan men 
de har en fortsatt dialog kring Länsstyrelsen kring hur ett sådant verktyg skulle kunna 
utformas. Under vår intervju fick vi information om att samverkan med länsstyrelsen 
inte har varit så aktivt de senaste två åren med anledning av coronapandemin.  
När det gäller hedersrelaterat våld framgår i våra intervjuer att det behövs ytterligare 
erfarenhetsmässig kunskap för att möta de individer som blir utsatta för hedersrelaterat 
våld eller finns risk. Enligt de som intervjuats är det svårt att tillhandahålla den 
kompetensen i en mindre kommun som Tomelilla.  
Malmö stad har upprättat Resursteam heder Skåne som är en pilotsatsning för att 
skapa en regional stödstruktur för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet 
med pilotsatsningen är att stärka kompetensen i kommunernas egen verksamhet för 
ökad kontinuitet, kvalitet och långsiktighet i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck. Satsningen finansieras av dess medlemskommuner och Länsstyrelsen i 
Skåne. Resursteamet bedöms av de intervjuade vara väldigt värdefullt med tanke på 
att det saknas kunskap och erfarenhet kring arbete med hedersrelaterat våld i 
kommunen. Genom resursteamet får de utbildning och erfarenheter från hur andra 
kommuner arbetar med dessa frågor.  
Individ- och familjeomsorgsverksamheten köper tjänster vad gäller socialjour av 
Vellinge kommun utanför arbetstid, det vill säga kvällar och helger. Socialjouren nås för 
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Tomelilla kommuns innevånare via larmnumret 112 vilket bland annat framgår av 
information på kommunens hemsida. Socialjouren återkopplar och rapporterar ärenden 
som de tagit emot och samverkan bedöms av de intervjuade fungera väl. 
I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att 
kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när de 
bedömer att insatser behöver samordnas. Planen syftar till att ge en överblick och göra 
det lättare att samarbeta över gränserna och se vilka insatser som ger bästa möjliga 
effekt för den enskilde.  
Vid vår intervju framgår att de som arbetar med våld i nära relationer vanligtvis kommer 
in i det akuta skedet, gör en kartläggning och riskbedömning för att sedan slussa vidare 
till verksamheter som stötta och hjälpa till med diverse åtgärder och det upprättas inte 
SIP:ar inom ramen för det akuta omhändertagandet. 

3.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att familjenämnden har upprättat samverkansformer med olika kommuner 
och myndigheter i frågor som berör våld i nära relationer. Vi ser det som viktigt att 
samverkan fortsätter att utvecklas, framförallt i ärenden som rör hedersrelaterat våld 
där det idag saknas en strukturerad samverkan och behov av kompetensutveckling. Vi 
ser även ett behov av att samverkan stärks i enskilda ärenden där insatser krävs från 
både regionen och kommunen och att det formuleras i en samordnad individuell plan.  
  

34



 

 11 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer 
 
 2021-12-14 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens 
arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan 
behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens 
verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer. 
Arbetet med våld i nära relationer är organiserat inom familjenämnden och Individ och 
familjeomsorgen i Tomelilla kommun. Dock är våld i nära relation ett ämne som 
spänner över kommunens alla olika verksamheter och kommuninvånare.  
Vi ser positivt på det framåtsyftande systematiska arbete som pågår avseende 
framtagande av stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende 
avseende våld i nära relation ska handläggas. 
Vidare kan vi konstatera att det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling 
för de som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill samverkansformer med 
kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära relationer. Vår bedömning är 
att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt avseende ärenden 
som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av 
kompetensutveckling.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi familjenämnden att:  

— Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel även 
lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en kommunövergripande 
handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska intentionen i frågan.   

— Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om våld i 
nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och förtroendevalda att 
uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt arbete eller bland sina 
kollegor. 

 
Datum som ovan 

KPMG AB 
 

 

 

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

Emma Garpenholt    
Kommunal revisor    
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Familjenämnden 

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat arbetet med våldsutsatta personer i 
nära relation. Syftet med granskningen har varit att kartlägga familjenämndens arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens arbete med våld i 
nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan behöver lyftas på en 
kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan 
uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer.

Utifrån granskningen kan vi konstatera att nämnden tagit fram stödprocesser, instruktioner och 
checklistor för hur ett ärende avseende våld i nära relation ska handläggas. Vidare kan vi konstatera att 
det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar med dessa frågor. Det 
finns därtill samverkansformer med kommuner och myndigheter i frågan avseende våld i nära 
relationer. Vår bedömning är att det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas framförallt 
avseende ärenden som rör hedersrelaterat våld där det enligt vår bedömning finns ett behov av 
kompetensutveckling. 

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen för kännedom. Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-03-
10. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar 
och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 27 Dnr FN 2021/122 

Granskning av våldsutsatta personer i 
nära relationer 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Protokollsanteckning  
Per Gustafsson (SD) lämnar protokollsanteckning, handlingsid: Fn 2022.714. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga arbetet med 
våldsutsatta personer i nära relationer. Syftet med granskningen är att kartlägga 
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet 
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens 
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
familjenämndens arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt 
sätt men att frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa 
att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där 
våld/hot förekommer. 

Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas familjenämnden att:  
- Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel 

även lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en 
kommunövergripande handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska 
intentionen i frågan.  

- Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om 
våld i nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och 
förtroendevalda att uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt 
arbete eller bland sina kollegor.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 27 forts. 

 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag till 
yttrande från familjenämnden: 

Familjenämnden fortsätter att utveckla arbetet med våldsutsatta personer i nära 
relationer genom att bland annat ta fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete 
mot våld i nära relationer samt hedersvåld och förtryck. Handlingsplanen ska utgå 
från Regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2021-2023. 

Strategins utgångspunkter är följande: 

• Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer 

• Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld  

• Flera livssituationer och omständigheter kan innebära särskild sårbarhet 

• Funktionshinderperspektiv 

• Barnets rätt och barnets bästa 

• Hbtqi-personers rättigheter  

• Förbättrad samverkan och styrning  

• Kunskapsbaserat arbete 

I densamma kommer en del att handla om kompetensutveckling och spridning av 
information. En aktivitet ska vara att utforma en övergripande grundläggande 
utbildningssatsning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som vänder 
sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Tomelilla kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att upprätta en fram en plan för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 
samt hedervåld och förtryck ger inga ekonomiska konsekvenser för familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. Verksamheten har rutiner för 
hur barnet får skydd och stöd i dessa situationer. 

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

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 27 forts. 

Uppföljning 
Planen kommer att beslutas och följas upp av familjenämnden vid behov. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 30/2022, handlingsid: Fn 2022.503. 

Revisorerna § 64/2021 Granskning av Tomelilla kommuns arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer, handlingsid: Fn 2021.4109 

Missivskrivelse - Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer signerat, 
handlingsid: Fn 2021.4110. 

SLUTLIG Rapport Våld i nära relationer Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2021.4111. 

Tidigare behandling 
Revisorerna § 64/2021: 

Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta 
personer i nära relationer”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden 
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen för kännedom 

Fnifu § 30/2022: 

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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Protokollsanteckning 

Sammanträdesdatum 

11 februari 2022 

Dnr FN 2021/122 

Vi Sverigedemokrater ställer oss frågande till varför just Hbtqi-personers rättigheter ska 

särskiljas från alla andra medborgares rättigheter. 

 

För Sverigedemokraterna Tomelilla 

Per Gustafsson 

2022-03-04 
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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: Olof Hammar  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: olof.hammar@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2021/226 
 
Datum 24 mars 2022 

 

Information gällande revisorernas 
granskning av otillåten påverkan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna genomförde under hösten 2021 inom ramen för revisionsplan 2021 
granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Granskningen 
behandlades av revisorerna den 14 december 2021. Därefter skickades 
granskningsrapporten till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Yttranden har inkommit. På 
dagens sammanträde informerar revisorernas ordförande kommunfullmäktige om 
granskningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-24 

Revisorerna § 65/ 2021, Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete 
mot otillåten påverkan, handlingsid: Ks 2021.4346 

Granskningsrapport_Otillåten påverkan_Slutlig version, handlingsid: Ks 2021.4314 

Missivskrivelse Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten 
påverkan_signerat, handlingsid: Ks 2021.4315 

Ks § 23/2022 Svar på revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande 
arbete mot otillåten påverkan, handlingsid: Ks 2022.767 
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2 (2) 

Ordförandebeslut_Yttrande från byggnadsnämnden gällande granskning av otillåten 
påverkan, handlingsid: Ks 2022.812 

Fn § 28/2022 Otillåten påverkan, handlingsid: Ks 2022.813 

Von § 12/2022 Revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete 
mot otillåten påverkan, handlingsid: Ks 2022.814 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 65 Dnr KS 2021/226 

Granskning av Tomelilla kommuns 
förebyggande arbete mot otillåten 
påverkan 

Revisorernas beslut 
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Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt 
bedöma om berörda nämnders arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten 
påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 
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Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om berörda nämnders 
arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och 
tillräcklig uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av 
granskningen framgår att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla 
utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller finns på plats i 
tillräcklig utsträckning.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen och berörda nämnder för yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Styrelsens och nämndernas yttrande ska vara revisorerna tillhanda 
senast 2022-03-17. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta 
med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även 
framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof 
Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan.  
Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om berörda nämnders 
arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt 
sätt.  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut har säkerställt ändamålsenliga 
arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet 
mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår att det finns ett behov av att 
aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla utbildning samt att se över och 
säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller finns på plats i tillräcklig 
utsträckning.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys specifikt 
inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.  

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs och 
följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom gällande 
rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning och intern 
kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- och 
utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp 
till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar.  

• Byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder i form av att lyfta 
upp bygglovs – och tillsynsärenden enligt PBL, till byggnadsnämnden för beslut 
i sådana fall där kommunen är sökande. 
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2 Inledning  
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
arbete mot otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Verksamhet som bedrivs med offentliga medel ska förvaltas på ett säkert sätt och med 
en tillfredsställande intern kontroll. Saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig 
verksamhet och i myndighetsutövning är en förutsättning för efterleva lagens krav och 
för att förtroendet för kommunen och dess anställda ska upprätthållas. Kommunen 
ansvarar för att avsiktliga och oavsiktliga fel i beslutsfattandet och i 
myndighetsutövningen inte inträffar och att det finns ett förebyggande arbete som 
minimerar och hanterar risker för att anställda och förtroendevalda ska utsättas för 
otillåten påverkan i sin tjänsteutövning.   
Med otillåten påverkan avses ett agerande som syftar till att påverka någons 
tjänsteutövning. Påverkansförsöken kan beröra mutor och oegentligheter, trakasserier, 
hot och våld, skadegörelse och olägliga erbjudanden.  
Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport – Otillåten påverkan mot 
Myndighetspersoner 2016:3, finns en tendens att den upplevda utsattheten för otillåten 
påverkan hos tjänstemän och förtroendevalda har ökat.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
kommunen arbetar förebyggande för att hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda 
och tjänstemän i deras uppdrag. Med granskningen vill revisorerna få underlag för att 
bedöma om styrelsens och nämndernas arbete mot otillåten påverkan sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om berörda nämnders arbetsformer, 
uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Bedrivs förebyggande insatser för att motverka och förhindra otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

— Har riskanalys och riskgrupper identifierats inom ramen för arbetet? Har 
åtgärder vidtagits med anledning av detta? 

— Finns utvecklade arbetsformer, rutiner och kontroller för att upptäcka och 
hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden 
och byggnadsnämnden. 
Granskningen har avgränsats till ett urval av verksamheter inom vård- och 
omsorgsnämnden, familjenämnden och byggnadsnämnden som i sitt uppdrag och 
myndighetsutövning kan bli utsatta för otillåten påverkan. Granskningen berör både 
tjänstemän och förtroendevalda.  
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Otillåten påverkan behöver inte utgöra brott i juridisk mening; det är främst 
tjänstemannens uppfattning som avgör vad som är ”otillåtet” och olämpligt. En 
händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att 
påverka tjänsteutövningen1. Inom begreppet otillåten påverkan inryms dels 
trakasserier, hot och våld dels korruption.  

2.3 Revisionskriterier 

2.3.1 Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
I 6 kap 28 § framgår följande gällande jävsregler. Lagen säger att en förtroendevald 
eller en anställd är jävig om: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, 
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon 
närstående, 
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till, 
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 
Enligt 29 § ska nämnden bortse från jäv om det är uppenbart att frågan om opartiskhet 
saknar betydelse. Av 30 § följer att en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en 
nämnd inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som känner till en 
omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

2.3.2 Övriga utgångspunkter 

2.3.2.1 Statliga myndigheters skydd mot korruption (RIR 2013:2) 
Enligt Riksrevisionens rapport Statliga myndigheters skydd mot korruption bör ett 
skydd mot korruption stå i proportion till verksamhetens identifierade risker. Åtgärder 
mot korruption bör således innehålla följande delar: riskanalys som inkluderar riskerna 

 
1 Hämtat från BRÅ:s rapport Att förebygga och hantera påverkansförsök, 2017 
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för korruption, förebyggande åtgärder för att minimera riskerna, etik – riktlinjer, 
utbildning och diskussion om etiska frågor, samt system för rapportering och hantering 
av misstankar. 
Riksrevisionen rekommenderar följande förebyggande åtgärder utifrån verksamhetens 
riskanalys: tydliga riktlinjer mot korruption som reglerar tjänstepersoners 
myndighetsutövande, fyra ögon-principen, arbetsrotation, kontroll, utbildning, samt nära 
ledarskap. I Bilaga 1 finns Riksrevisionens rekommendationer och identifierade 
riskområden beskrivet.   

2.3.2.2 Handbok - Att förebygga och hantera påverkansförsök 
Brottsförebyggande rådet har i denna handbok2 identifierat centrala delar för det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. För att få en säker organisation krävs 
arbete på både strategisk och operativ nivå. Den strategiska delen handlar till stor del 
om långsiktiga och generellt förebyggande åtgärder, som med fördel kan vidtas av flera 
olika funktioner inom organisationen. Säkerhets- och personalfunktionerna är här 
särskilt viktiga, liksom högre ledning och närmaste chef. Arbetet för en säker 
organisation inkluderar till exempel utbildningar för att öka medvetenheten hos alla 
medarbetare, liksom värdegrundsarbete och riskanalyser. På den operativa nivån 
handlar det dels om att förebygga otillåten påverkan, dels om reaktiva åtgärder när 
något har inträffat. I handboken framhålls även vikten av att rapportera alla risker, 
tillbud incidenter för att skapa förutsättningar för att göra relevanta riskbedömningar. 
BRÅ har i tidigare rapporter konstaterat att den drabbade är mest benägen att 
rapportera konkreta händelser som uppfattas vara allvarliga. Våld och skadegörelse 
rapporteras i hög grad. Således selekteras vissa typer av rapporter fram (Granér 2004, 
Brå 2015:19). Däremot rapporteras otillbörliga erbjudanden mycket sällan, och 
trakasserier rapporteras i tämligen liten utsträckning. 

2.3.2.3 Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Sveriges Regioner och Kommuner 2021 
Välfärdsbrott, korruption och otillåten påverkan ökar inom kommunerna. I rapporten 
från SKR framgår att otillåtna försök att påverka kommunens tjänstepersoner är ett 
ökande problem. Många kommuner saknar kompetens, verktyg och en bra samordning 
för att motverka välfärdsbrottslighet och påverkansförsök. Rapporten har intervjuat 
tjänstpersoner i 30 kommuner där den samlade bilden från de intervjuade är en önskan 
om ökad kunskap och strukturerat arbete kring välfärdsbrott och otillåten påverkan. 
Utsatthet för otillåten påverkan i det dagliga arbetet kan bli grogrunden för en 
tystnadskultur. Det utgör både ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot demokratin. 
Tjänstepersoner i socioekonomiskt utsatta områden vittnar dessutom om kriminella 
som försöker påverka beslut. SKR lyfter i rapporten fram vikten av en levande 
diskussion om otillåten påverkan på arbetsplatsen samt betydelsen av det interna 
arbetet med rutiner för incidenthantering och stöttning till medarbetare.  

 
2 Daterad 2017 

53



 

 7 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan  
 
 2021-12-14 

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och 
byggnadsnämnden.  

2.5 Metod 
Vi har genomfört intervjuer med kommundirektör, kanslichef och säkerhetssamordnare. 
Därtill har vi intervjuat verksamhetschefer och avdelningschefer inom stöd och omsorg, 
barn och utbildning och samhällsbyggnad.  
Inom respektive verksamhetsområde har vi intervjuat medarbetare som arbetar med 
myndighetsutövning inom bygglov, försörjningsstöd/stöd och omsorg samt utbildning.    
Presidierna i byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämndens samt familjenämnden 
har även intervjuats.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och styrning  

3.1.1 Organisation och ansvar  
Det finns ingen funktion i kommunen som har ett tydligt uttalat ansvar för att aktivt 
arbeta för att utveckla det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan eller mot 
oegentligheter generellt. Av intervjuerna framgår att detta ansvar följer 
linjeorganisationen och samtliga chefer har i sin chefsroll ett uppdrag att arbeta 
förebyggande mot otillåten påverkan i de verksamheter där detta utgör en risk.  
I sakkontrollen framhålls att den nya säkerhetsorganisation, mellan ett antal kommuner 
i Sydöstra Skåne, som är under utveckling, delvis har ett uppdrag att förebygga 
otillåten påverkan, tex genom förebyggande arbete mot hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda.   

3.1.2 Kommunövergripande styrdokument, riktlinjer och rutiner 
I kommunen finns ett antal kommunövergripande styrdokument och reglemente som 
reglerar området korruption, oegentligheter och arbetet mot otillåten påverkan. 

3.1.2.1 Reglemente för intern kontroll  
Av reglementet, beslutat at kommunfullmäktige den 15 februari 2021 och gällande från 
och med den 1 mars 2021 följer att varje nämnd/styrelse ansvarar för att den interna 
kontrollen är tillfredsställande. Den interna kontrollen ska vara en del i det vardagliga 
arbetet. Genom den interna kontrollen säkerställer nämnderna att den egna 
verksamheten bedrivs enligt tillämpliga lagar, förordningar, regler och föreskrifter samt 
Tomelilla kommuns reglemente, budget och övriga styrdokument. Reglementet ger 
vägledning genom att tillhandahålla en lista med riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker. På listan finns bla risker för förtroendeskada, verksamhetsrisker, 
bristande efterlevnad av regelverk och legala risker.  
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3.1.2.2 Reglemente för att undvika korruption och mutor 
Reglementet är beslutat av kommunfullmäktige 21 februari 2020. I dokumentet framgår 
att ”demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende för vår kommun fodrar att vi inte tillåter oss 
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete”. Reglementet 
definierar och beskriver olika typer av korruption, därtill klargörs hur förmåner ska 
betraktas, vilka som kan vara tillåtna och vilka som aldrig är tillåtna.  
Reglementet tillhandahåller ett antal kontrollfrågor medarbetare/förtroendevalda kan 
ställa sig själva om de blir erbjudna gåvor/tjänster. 
Det framhålls att det alltid är otillbörligt att ta emot något som kan framkalla 
tacksamhetsskuld. Särskilt inom omsorgsarbete och hälso- och sjukvården är det 
viktigt att de äldre/brukarna inte får intryck av att det krävs gåvor till personalen för att 
få den vård man är berättigad till. Personal bör enligt reglementet inte ta emot 
penninggåvor även om det rör sig om små belopp. Gåvor med realiserbart ekonomiskt 
värde t ex smycken, prydnadsföremål, konstverk och liknande är inte heller tillåtet att ta 
emot annat än om värdet är ringa. 
Utöver gåvor och testamentsförordnande i samband med vård saknar reglementet 
emellertid exemplifieringar av vanligt förekommande verksamhetsspecifika förmåner 
eller risker.  
Det tydliggörs att anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker 
att annan anställd, förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption 
eller andra handlingar som kan utgöra brott, alltid kan vända sig till HR-chefen eller 
kanslichefen. Enligt reglementet kommer sådana anmälningar att utredas med hög 
integritet och den eller de som anmälan gäller kommer inte att få veta vem som har 
gjort anmälan. Av reglementet framgår inte hur sådan anmälan kan göras eller hur 
anonymitet kan säkras.  
Av intervjuerna framgår att arbete pågår med att se över möjligheten att, tillsammans 
med grannkommunerna, skapa en gemensam visselblåsarfunktion som lever upp till de 
lagkrav som blir gällande från och med den 17 december 2021. 
Frågor kring jäv och intressekonflikter berörs inte i detta reglemente och inte heller i 
annat reglemente/policy. I sakkontrollen framhålls att befintlig lagstiftning inom området 
bedöms vara tillräcklig och styrning/förtydligande inom kommunen i form av reglemente 
eller policy har inte varit aktuellt.   

3.1.2.3 Rutiner vid hot och våld i Tomelilla kommun  
Det kommunövergripande dokumentet Rutiner vid hot och våld i Tomelilla kommun, 
beslutat av central samverkan och senast reviderat 2015-05-27, redogör för definitioner 
av hot och våld, arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter och ansvar att utreda risker 
för hot och våld samt rutiner vid förekomst av hot och våld.  
Enligt rutinen ska enhetsspecifika handlingsplaner finnas för personal som riskerar att 
utsättas för hot eller våld. Riskbedömningar ska göras för enskilda arbetssituationer 
och arbetsplatsen i sin helhet. Sociala medier ska också beaktas i riskbedömningar. 
Befintliga riskbedömningar ska revideras årligen i samband med lokal 
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samverkansgrupp och arbetsplatsträffar. Dokumentet listar åtgärder som ska finnas vid 
hot- eller våldssituationer. 
Av rutinen framgår hur anställda som utsätts för hot eller våld ska omhändertas. Den 
drabbade ska tillsammans med arbetsgivaren bestämma åtgärder. Ansvarig chef 
ansvarar för uppföljning samt att informera skyddsombud.  
Arbetsskador och tillbud ska enligt rutinen rapporteras i LISA3 och utgångspunkten är 
att samtliga våldshändelser ska polisanmälas. Dokumentet beskriver också 
medarbetarens tillgång till stöd vid eventuell polisanmälan och rättegång. 

3.1.2.4 Med kundens fokus – serviceplan  
Dokumentet antogs av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och innehåller 
förhållningssätt och förtydliganden kring hur kommunen ska arbeta med service.  
I dokumentet tydliggörs att god service inte alltid innebär att ge det som efterfrågas. Att 
det ibland krävs en prioritering som inte alltid gynnar den enskilde men som i ett 
helhetsperspektiv gynnar de som bor och verkar i kommunen. I de fall 
myndighetsutövningen innebär negativa beslut för den enskilde så ska 
serviceupplevelsen säkras genom att medarbetare tar sig tiden att förklara besluten. 

3.1.3 Bedömning 
Inom kommunen finns ett antal olika kommunövergripande reglementen, rutiner och 
planer som syftar till att tydliggöra kommunens ställningstaganden och hantering av 
korruption och hot och våld. Vi noterar att ovanstående inte berör frågan runt jäv och 
intressekonflikter. I reglementet för att undvika korruption och mutor tydliggörs att 
anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker att annan 
anställd, förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption eller andra 
handlingar som kan utgöra brott, alltid kan vända sig till HR-chefen eller kanslichefen. 
Vi bedömer dock att det inte tydligt framgår hur en sådan anmälan ska gå till eller hur 
anonymitet kan säkras men att arbete pågår med att inrätta en visselblåsarfunktion 
som lever upp till de lagkrav som blir gällande från och med den 17 december 2021.  
Vi bedömer att det finns kommunövergripande styrdokument som på ett mycket 
övergripande plan tydliggör vad som är gällande avseende representation i Tomelilla 
kommun.  

3.2 Förebyggande insatser  

3.2.1 Verksamhetsspecifika styrdokument, arbetsformer, rutiner och kontroller 
Nedan följer en kort redogörelse kring verksamhetsspecifika styrdokument, riktlinjer 
och rutiner som är aktuella för det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan inom de 
i granskningen utvalda verksamheterna.  

 
3 LISA är kommunens system för rapportering av arbetsmiljörelaterade tillbud – och avvikelser. Systemet 
har bytt namn till STELLA.   
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3.2.1.1 Samhällsbyggnad – Bygglov  
Samhällsbyggnadschef och tf. bygglovschef beskriver att det pågår ett arbete med att 
utveckla och tydliggöra bygglovsprocessen samt skapa interna rutiner som stärker 
förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning. Utbildningsinsatser är en del 
av arbetet. En del av den nya strukturen innebär att tf. bygglovschef och handläggare, 
två gånger i veckan, diskuterar och fördelar inkomna ärenden samt resonerar kring 
bedömningar.  
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till det kommunövergripande 
reglementet för att motverka korruption och mutor samt rutinen för anmälan av 
arbetsskador och tillbud. Avseende rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud 
framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett utvecklingsområde. Det förefaller 
också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer subtila påverkansförsök som tex 
ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges inte vara kommunicerat i verksamheten var 
och hur man ska anmäla om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för 
otillåten påverkan. Däremot framhåller majoriteten av de intervjuade att de i sådan 
situation hade gått till sin närmsta chef alternativt chefens chef. 
I de fall ett bygglovs-, tillsynsärende enligt PBL (där kommunen är sökande) ska 
hanteras av byggnämnden så tillämpas enligt uppgift rutinen att 
samhällsbyggnadschefen lämnar sammanträdet. Om ärendet inte ska hanteras av 
byggnämnden handläggs det inom bygglovsenheten och handläggare fattar beslut 
enligt delegationsordning. Vi uppmärksammar att befintlig organisation innebär en 
inbyggd oberoenderisk genom att både teknik och service samt plan – och bygglov 
inryms inom samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. Samhällsbyggnadschefen är 
dessutom lönesättande chef för både bygglovschef och chef för teknik och service.  
Ovanstående upplägg förutsätter att bygglovschefen kan agera oberoende och vara 
fristående från samhällsbyggnadschefen, dels i sådana situationer där kommunen är 
sökande i ett enskilt ärende, dels i mer generella frågor så som budget och planering 
av verksamhet, bla tillsynsverksamhet.  Nuvarande upplägg där bygglovschef är inhyrd 
konsult med samhällsbyggnadschefen som beställare bidrar inte till att minska 
oberoenderisken eftersom kommunen är kund till den leverantör som samtidigt ska 
utöva myndighetsutövning i ärenden där kommunen är sökande.  

3.2.1.2 Barn och utbildning – Betyg, åtgärdsprogram och vissa disciplinära åtgärder  
Betygsättning är myndighetsutövning som sker långt ut i organisationen och det är den 
enskilda läraren som fattar myndighetsbeslutet. Av intervju med rektor upplever hen sig 
vara involverad i denna process och hen diskuterar betyg med lärare samt granskar 
samtliga betyg innan de godkänns. Några skriftliga riktlinjer eller rutiner avseende 
processen vid betygsättning har inte kommunicerats inom ramen för denna granskning. 
Dock framhålls att dialog med arbetslag och kollegor är en naturlig del av arbetet med 
betygssättning.  
Vid intervjuerna framhålls fastställda rutiner för skolplaceringar utifrån perspektivet 
otillåten påverkan. Av Rutin för skolplaceringar inför e-tjänst från 2020-12-11 framgår 
att flertalet är involverade i beslutsprocessen med skolplaceringar. Rutinen innehåller 
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ingen skrivning avseende hantering av eventuella påverkansförsök utan är en 
checklista för hur beslutsprocessen går till.  
Myndighetsbeslut avseende särskilt stöd och åtgärdsprogram följer en liknande 
struktur, där flera funktioner och kompetenser är involverade i arbetet inför sådana 
beslut.  
Enligt intervjuade har arbete pågått med att ta fram enhetsspecifika planer för hot och 
våld.  
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till det kommunövergripande 
reglementet för att motverka korruption och mutor samt rutinen för anmälan av 
arbetsskador och tillbud. Avseende rutinen för anmälan av arbetsskador och tillbud 
framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett utvecklingsområde. Det förefaller 
också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer subtila påverkansförsök än hot 
och våld ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges inte vara kommunicerat i 
verksamheten var och hur man ska anmäla om man misstänker att en kollega eller 
chef är utsatt för otillåten påverkan. Däremot framhåller majoriteten av de intervjuade 
att de i sådan situation hade gått till sin närmsta chef alternativt chefens chef. 

3.2.1.3 Stöd och omsorg – Försörjningsstöd samt biståndsbeslut inom vård- och 
omsorg samt LSS 
”Rikltinjer för ekonomiskt bistånd” antagna av familjenämnden den 27 mars 2020 syftar 
till att skapa goda förutsättningar för en rättssäker handläggning och likvärdig 
bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå och insatser för stöd till 
självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet.  
I riktlinjerna finns stycket ”Förebygga felaktiga utbetalningar”. Det anges att felaktiga 
utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande 
om vad som gäller samt genom noggranna kontroller före utbetalning. Att kontrollera 
de uppgifter som sökande lämnar i samband med ansökan om bistånd ingår som en 
del i utredning innan beslut fattas. Det uppges vilka uppgifter som ska kontrolleras 
samt vilka omständigheter som utgör risker för felaktiga utbetalningar. Riktlinjerna 
hanterar även under vilka omständigheter och inom vilka lagrum som kommunen kan 
utfärda återkrav och återsökning av bidrag. Därtill lyfts förfarandet vid misstanke om 
bidragsbrott.  
Intervjuade handläggare inom omsorg upplever inte att det finns tydliga riktlinjer för vad 
som är tillåtet att ta emot i samband med hembesök samt att frågan inte aktualiserats i 
arbetsgrupperna. De lyfter även fram att det saknas enhetsspecifika rutiner för hot och 
våld. Inom stöd framhölls att enhetsspecifika rutiner för hot och våld fanns på plats. 
Därtill framhålls att befintliga rutiner för rapportering av misstänkt korruption inte är väl 
kända ute i verksamheten och processen kring eventuell polisanmälan och 
tillgängligheten till stöd vid sådan situation upplevs även vara ett område där den 
interna kommunikationen kan utvecklas. 
Några särskilda rutiner och riktlinjer utöver ovanstående omnämns inte utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Hänvisning görs till de kommunövergripande 
dokumenten som omnämns i tidigare stycken. Avseende rutinen för anmälan av 
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arbetsskador och tillbud framhålls att efterlevnaden av denna rutin utgör ett 
utvecklingsområde. Det förefaller också förekomma viss otydlighet kring huruvida mer 
subtila påverkansförsök än hot och våld ska anmälas enligt denna rutin. Det uppges 
inte vara kommunicerat i verksamheten var och hur man ska anmäla om man 
misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan. Däremot framhåller 
majoriteten av de intervjuade att de i sådan situation hade gått till sin närmsta chef 
alternativt chefens chef. 

3.2.2 Undersökning av förekomsten av otillåten påverkan  
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns aktiviteter och uppföljningar 
som kan utgöra relevant input till det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan, 
exempelvis möjliggörs en bild av förekomsten av otillåten påverkan genom rapportering 
av tillbud och incidenter samt medarbetarundersökningar. Inom ramen för kommunens 
tillbud- och avvikelsesystem för arbetsskador STELLA finns det enligt intervjuade ingen 
incidentkategori för otillåten påverkan. Incidenter rapporteras istället som ”våld” eller 
”hot”. Aspekten otillåten påverkan, om sådan är aktuell, blir i dessa fall något som 
medarbetare kan skriva in i ärendet som notering. Därtill framhåller intervjuade 
presidier att arbetsmiljöansvarets placering hos kommunstyrelsen påverkar 
nämndernas möjligheter/förutsättningar att skapa sig en bild av förekomsten av 
otillåten påverkan inom verksamhetsområdet. Av sakkontrollen framgår dock att det 
inte finns något som hindrar nämnderna att ta del av de tillbuds- och avvikelserapporter 
som sammanställs inom aktuellt verksamhetsområde.  
Medarbetarundersökningen som genomfördes under 2020 innehåller frågor som 
synliggör förekomst av hot och våld samt trakasserier. Den synliggör även vilken 
kategori av personer som utsatt medarbetaren för ovanstående. Frågor kring eventuell 
förekomst av mutor och korruption finns inte i enkäten. Det finns ingen specifik fråga 
som är inriktad på att synliggöra förekomsten av otillåten påverkan.  

3.2.3 Riskanalys och riskgrupper 
Det har inte genomförts någon specifik riskanalys avseende oegentligheter eller 
specifikt otillåten påverkan. Däremot framhålls vid intervjuerna att oegentligheter är ett 
område som beaktas inom ramen för den interna kontrollen och de riskanalyser som 
ligger till grund för nämndernas interna kontrollplaner.   
I kommunstyrelsens riskanalys 2021 identifieras risken att medarbetare och 
förtroendevalda utsätts för hot och våld i samband med sin tjänsteutövning på grund av 
missnöje, utsatt situation etc. Möjliga konsekvenser är enligt analysen bristande 
arbetsmiljö i form av eventuella skador, stress, sjukskrivningar och 
rekryteringssvårigheter. Befintliga åtgärder och kontroller bedöms som tillräckliga och 
risken föranleder därför ingen kontrollaktivitet. Påverkan på beslutsfattande har inte 
identifierats som potentiell konsekvens utifrån ovanstående. Därtill har 
kommunstyrelsen i planen 2021 beslutat om kontroller med koppling till förebyggande 
arbete mot oegentligheter, så som kontroll av följsamheten till attestreglementet, 
upphandling och inköp samt behörigheter i IT- system.  
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I byggnadsnämndens riskanalys 2021 identifieras risken att företag eller privatpersoner 
gynnas olagligt på grund av påverkan genom mutor eller jäv, riskvärdet bedöms till 4 
och befintliga åtgärder och inbyggda kontroller bedöms vara tillfredsställande. En 
annan risk som byggnadsnämnden identifierade var försämrad arbetsmiljö på grund av 
hot och våld. Konsekvenserna uppges vara svårigheter i att rekrytera och behålla 
personal snarare än att hot och våld kan påverka myndighetsutövningen. Den vidare 
hantering som framgår av analysen är arbete med bemötande och konflikthantering 
och riskerna föranleder ingen kontroll 2021. Därtill har nämnden i planen 2021 beslutat 
om kontroller som specifikt syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning.   
I familjenämndens riskanalys 2021 identifieras hantering av hot som en risk, dock med 
ett så pass lågt riskvärde att det inte föranledde någon hantering i form av kontroll inom 
ramen för den interna kontrollplanen. Familjenämnden granskade det hot-och 
våldsförebyggande arbetet med inriktning på ensamarbete i den interna kontrollplanen 
2020 och åtgärderna som vidtogs med anledning av den kontrollen ligger till grund för 
riskbedömningen inför 2021. Vi noterar att risken inte har identifierats utifrån 
perspektivet otillåten påverkan. Nämnden har inte heller identifierat risker som specifikt 
syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.   
Vård- och omsorgsnämnden har i sin riskanalys och interna kontrollplan 2021 inte 
identifierat några risker med direkt koppling till oegentligheter eller otillåten påverkan. 
Nämnden har inte heller beslutat om kontroller som specifikt syftar till att säkerställa en 
rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.   

3.2.4 Utbildning, information och aktualisering 
I intervjuer med presidierna i vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden och 
byggnadsnämnden framgår att risken för otillåten påverkan inte är något som 
uppmärksammats i de utbildningar som tillhandahållits förtroendevalda. Innebörden av 
jäv och hanteringen av detta samt definitioner av mutor och korruption uppges ha fått 
utrymme vid introduktionsutbildningen för nya förtroendevalda politiker samt inom 
ramen för övriga utbildningsinsatser som tillhandahölls 2019. Enligt de intervjuade 
presidierna finns upparbetade arbetssätt för att hantera jäv i de granskade nämnderna.  
Någon fördjupad diskussion kring tolkning av olika potentiella jävssituationer eller 
generella risker kopplat till oegentligheter och/eller otillåten påverkan specifikt har enligt 
intervjuade presidier inte diskuterats i nämnden. Intervjuade presidier upplever också 
att det finns ett behov av ytterligare kompetensutveckling avseende förebyggande 
arbete mot oegentligheter. Av intervjuerna framgår att arbete pågår med att ta fram en 
utbildningsplan för förtroendevalda under mandatperioden, enligt uppgift ska viss tid 
ägnas åt området mutor och korruption. Under hösten har det även initierats en 
seminarieserie för presidier och ledande tjänstemän. Seminarieserien är inriktad på 
samspelet mellan politik och tjänstemannaorganisationen, dilemman som kan uppstå i 
detta samspel samt kommunikationen. Intervjuade framhåller att otillåten påverkan 
indirekt kommer att belysas inom ramen för seminarieserien. 
När det gäller utbildning för chefer och medarbetare framgår av intervjuerna att det inte 
tillhandahållits någon specifik utbildningsinsats avseende förebyggande arbete mot 
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oegentligheter och/eller otillåten påverkan. Inom ramen för introduktionsutbildningen för 
nya chefer och medarbetare tillhandahålls enligt intervjuade information om 
kommunens värdegrund och gemensamma styrdokument inklusive reglemente för att 
undvika korruption och mutor.   
Av intervju med rektor framgår att utbildning och aktualisering av ämnet korruption och 
otillåten påverkan är ett utvecklingsområde inom verksamhetsområdet. Frågan har 
enligt uppgift inte aktualiserats i rektorsgruppen.  
Även handläggare inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet upplever att 
utbildning och introduktion avseende förebyggande arbete mot oegentligheter och 
otillåten påverkan är ett utvecklingsområde. Kännedomen om kommunövergripande 
riktlinjer för mutor och korruption uppges av intervjuade variera bland handläggarna, 
rutin för hot och våld upplevs däremot vara väl förankrad bland medarbetare och 
chefer. Handläggare inom LSS och hemtjänst uppger att frågan kring otillåten påverkan 
inte aktualiseras kontinuerligt.  
Handläggarna inom individ – och familj framför att aktualiseringen av frågor rörande hot 
och våld varierar. Inom försörjningsstödet upplevs diskussionen av ämnet aktuellt och 
levande. Under ärendeomgångar och arbetsplatsträffar diskuteras vad som inte 
accepteras och vad som ska anmälas som tillbud. Diskussionerna lyfts fackligt och 
återkoppling ges månadsvis under arbetsplatsträffar. Risken för otillåten påverkan 
uppges vara en naturlig del av de diskussioner som förs kontinuerligt. Det finns rutiner 
för att lyfta upp komplicerade ärenden i personalgruppen för att resonera kring beslut. 
Vilka beslut som lyfts upp till diskussion styrs av handläggarna själva.  
Samtliga intervjuade framhåller att medarbetarsamtalen är ett forum där behovet av 
utbildning avseende ovanstående kan lyftas.  

3.2.5 Bedömning  
Bedrivs förebyggande insatser för att motverka och förhindra otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän? 

Inom ramen för de handläggningsprocesser, rutiner och verksamhetsområden som 
granskats inom ramen för denna granskning, så finns enligt vår bedömning aktiviteter, 
kontroller och initiativ som syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning. Inom byggnadsnämndens verksamhetsområde bedrivs ett arbete 
med att utveckla och tydliggöra bygglovsprocessen samt skapa interna rutiner som 
möjliggör en enhetlig hantering och stärker förutsättningarna för likvärdiga 
bedömningar.  
Inom ramen för introduktionsutbildningen för förtroendevalda politiker, chefer och 
medarbetare berörs kommunens värdegrund, de kommunövergripande 
styrdokumenten samt jäv och hanteringen av detta. I de verksamhets/enhetsspecifika 
introduktionerna tillhandahålls mer specifik information, exempelvis kring de lokala 
rutinerna för hantering av hot och våld. Samtliga intervjuade presidier framhåller att 
risken för otillåten påverkan inte är något som uppmärksammats i de utbildningar som 
tillhandahållits förtroendevalda. Intervjuade presidier upplever också att det finns ett 
behov av ytterligare kompetensutveckling avseende förebyggande arbete mot 
oegentligheter. 
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När det gäller utbildning för chefer och medarbetare framgår av intervjuerna att det inte 
tillhandahållits någon specifik utbildningsinsats avseende förebyggande arbete mot 
oegentligheter och/eller otillåten påverkan. 
Sammantaget bedömer vi inte att granskade nämnder/styrelse fullt ut bedriver ett 
förebyggande arbete och aktiva insatser för att motverka och förhindra otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän.  
Har risker och riskgrupper identifierats inom ramen för arbetet? Har åtgärder vidtagits 
med anledning av detta? 

En grundförutsättning för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot otillåten påverkan 
är att ha en uppfattning om förekomsten. Eftersom kommunens 
medarbetarundersökning samt återrapporteringen av tillbud och avvikelser inte på ett 
tydligt sätt fångar upp medarbetarnas uppfattning kring förekomst av oegentligheter 
och/eller specifikt otillåten påverkan så har nämnderna begränsade möjligheter att 
utifrån kartläggning identifiera risker och riskgrupper.  
Vi noterar att kommunstyrelsen och granskade nämnder, i sina riskanalyser 2021, har 
identifierat risker som hör samman med otillåten påverkan, såsom risken för hot och 
våld i arbetet. Denna risk är dock belyst utifrån perspektivet arbetsmiljö och inte utifrån 
risken för otillåten påverkan. En del i det förebyggande arbetet är att ha en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten för att minska risken för att myndighetsutövningen inte är 
korrekt. Det kan handla om rutiner, kontroller och uppföljning för att förebygga och 
upptäcka fel. Byggnadsnämnden har i sin riskanalys och interna kontrollplan identifierat 
en kontroll som syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning 
och inom kommunstyrelsens interna kontrollplan finns kontroller som har en direkt 
koppling till förebyggande arbete mot oegentligheter generellt. I familjenämndens och 
vård- och omsorgsnämndens riskanalyser och interna kontrollplaner 2021 finns inga 
risker som specifikt syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig 
myndighetsutövning eller kontroller med direkt koppling till förebyggande arbete mot 
oegentligheter. Sammantaget kan vi konstatera att kommunstyrelsen och granskade 
nämnder inte har genomfört specifika riskanalyser avseende oegentligheter och/eller 
specifikt otillåten påverkan, där risker och riskgrupper identifierats. Vi ser det som 
viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklar riskarbetet för att även 
omfatta risker kopplade till otillåten påverkan. 
Vi uppmärksammar att befintlig organisation innebär en inbyggd oberoenderisk genom 
att både teknik och service samt plan – och bygglov inryms inom 
samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. Samhällsbyggnadschefen är lönesättande 
chef för både bygglovschef och chef för teknik och service och nuvarande upplägg 
innebär att bygglovschefen har en kund/beställarrelation med samhällsbyggnadschefen 
eftersom rollen som bygglovschef innehas av konsult. Vi bedömer att 
byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder med anledning av ovan. 
Finns utvecklade arbetsformer, rutiner och kontroller för att upptäcka och hantera 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän? 

Av granskningen framgår att förekomsten av hot och våld samt trakasserier fångas upp 
i medarbetarundersökning samt i tillbud- och avvikelserapportering. Det finns även 
möjligheter att lyfta dessa frågor vid medarbetarsamtal och inom personalgruppen 
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inom ramen för handläggningsprocessen. Tillbuds- och avvikelsesystemet saknar dock 
en tydlig kategori för otillåten påverkan och den kommunövergripande 
medarbetarundersökningen fångar inte upp samtliga dimensioner av otillåten påverkan. 
Därtill bedömer vi utifrån intervjuerna att det inte är helt tydligt i organisation var man 
ska anmäla om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan.  
Utifrån ovanstående bedömer vi att det saknas utvecklade arbetsformer, rutiner och 
kontroller för att på ett systematiskt sätt upptäcka otillåten påverkan  
Vi bedömer att kommunstyrelsen måste säkerställa att arbetet med att inrätta en 
visselblåsarfunktion och kommunikationsinsatser kring detta genomförs. Genom att 
även säkerställa att otillåten påverkan fångas upp inom ramen för tillbuds- och 
avvikelserapporteringen som en del av kommunstyrelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete av kommunens verksamheter, bedömer vi att hanteringen av sådana 
incidenter kan formaliseras.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vi bedömer att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt familjenämnden inte fullt ut säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig 
uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av 
granskningen framgår att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att 
tillhandahålla utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och 
kontroller finns på plats i tillräcklig utsträckning.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys specifikt 
inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.  

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs och 
följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom gällande 
rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning och intern 
kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- och 
utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp 
till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar.  

• Byggnadsnämnden bör överväga riskreducerande åtgärder i form av att lyfta 
upp bygglovs – och tillsynsärenden enligt PBL, till byggnadsnämnden för beslut 
i sådana fall där kommunen är sökande. 
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A Bilaga 1 
Statliga myndigheters skydd mot korruption (RIR 2013:2) 
Riksrevisionen framför i sin rapport att samtliga myndigheter bör ha ett skydd mot 
korruption som står i proportion till verksamhetens identifierade risker. Ett skydd mot 
korruption bör innehålla följande delar: 
Riskanalyser: endast en myndighet som är medveten om sina risker kan hantera dem 
effektivt. Riskanalyser bör precisera vilka områden som är speciellt utsatta för 
korruption. 
Av rapporten framgår att Riksrevisionen, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och forskare 
på Linnéuniversitetet identifierar följande områden med hög risk för korruption:  

— Upphandling och inköp: Den offentliga sektorn upphandlar stora mängder varor 
och tjänster. Tjänstemän med ansvar för upphandling befinner sig därför i en 
utsatt position mot företag som vill påverka beslutsprocessen.   

— Utbetalningar: myndigheter betalar ut stora belopp genom lån, bistånd och 
andra typer av ersättningar och löner. Risken för korruption ligger i att anställda 
utnyttjar sin ställning till att utföra felaktiga betalningar, till fel person eller till 
personer som inte har rätt till stöd.  

— Inbetalningar: inbetalningar sker genom skatter, avgifter, böter och låneräntor. 
Korruptionsrisken uppkommer när personer, företag eller organisationer 
försöker påverka tjänstemän att medvetet godkänna felaktiga inbetalningar. 

— Tillsyn, brottsutredning och forskning: många myndigheter bedriver utredande 
arbete med konsekvenser för individer, företag och organisationer. Incitament 
till att undgå eller påverka utfallet av detta arbete kan leda till att en extern part 
försöker påverka tjänstemän att snedvrida undersökningens utfall. 

— Känslig eller strategisk information: myndigheter innehar en stor mäng 
information som kan vara av värde för utomstående. Risker för korruption 
består i att en extern part försöker påverka tjänstemän att lämna ut information 
om myndigheten eller om något annat.   

— Tillstånd och certifiering: en del myndigheter utfärdar eller förnyar tillstånd och 
certifikat som ger olika fördela eller möjligheter för individer och företag. 
Korruptionsrisker kan uppstå om en extern part försöker påverka tjänstemän att 
på felaktiga grunder utfärda – eller inte utfärda – tillstånd eller certifikat.   

Förebyggande åtgärder ska baseras på verksamhetens riskanalys. Rapporten 
rekommenderar följande åtgärder: 

— Riktlinjer mot korruption: tydliga regler för hur tjänstepersoner ska agera i sitt 
myndighetsutövande, för att motverka oklarheter om vad som räknas som 
korruption. 

— Fyra-ögon principen: om tjänstepersoner arbetar i par minskar utrymmet för 
korruption.  
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— Arbetsrotation: rotation på utsatta positioner inom myndigheten innebär ett 
skydd mot risker för korruption i externa kontakter.  

— Kontroll: ett utarbetat kontrollsystem är ett av de främsta sätten för att upptäcka 
och avskräcka korruption. 

— Utbildning: om myndighetens riktlinjer eller etiska dilemman ökar 
medvetenheten om hur tjänstepersoner bör agera.  

— Nära ledarskap: tillgängliga chefer som kan stödja tjänstepersonerna i 
problematiska ärenden och uppmärksamma förändringar hos medarbetarna 
eller på arbetsplatsen är viktigt för att förebygga korruption och oegentligheter.  

Etik: organisationens ledning bör upprätta etiska riktlinjer som kommuniceras till de 
anställda och se till att personalen tillhandahålls lämpliga utbildningar. Anställda borde 
känna till korruptionsriskerna och behovet av att skydda verksamheten mot korruption.  
Att ha en ständigt pågående diskussion om gränsdragningen för vad som är 
acceptabelt och inte acceptabelt är positivt.   
Rapportering och visselsystem: för att effektivt upptäcka och utreda misstankar om 
korruption är det avgörande att myndigheten har rutiner på plats för hantering av 
misstankar.  
Visselblåsare, vittnen och informanter bör enkelt kunna rapporter om eventuella 
misstankar om korruption.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 23 Dnr KS 2021/226 

Svar på revisorernas granskning av 
Tomelilla kommuns förebyggande arbete 
mot otillåten påverkan 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 14 december 2021 överlämnat en 
granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan till kommunstyrelsen 
för yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. Som 
följd av granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:  

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys 
specifikt inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan 
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder 
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs 
och följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom 
gällande rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning 
och intern kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks. 

• Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informations- 
och utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten 
påverkan och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både 
tjänstemän och förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva 
upp till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett 
sätt som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt 
hur den fungerar. 

Förvaltningen avger, genom kanslichef Johan Linander, följande yttrande:  
Kommunstyrelsen tycker att det är bra att revisorerna har granskat kommunens 
förebyggande arbete mot otillåten påverkan och instämmer i många av slutsatserna,  
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dock inte alla. Kommunstyrelsens uppfattning är att otillåten påverkan är mycket 
sällsynt inom Tomelilla kommun, men detta får inte göra oss naiva och vi får inte tro 
att det inte kan ske även inom Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen, genom ett förarbete i varje avdelning inom 
kommunledningskontoret, gör årligen en riskanalys som ligger till grund för det 
interna kontrollarbetet. I detta arbete kan otillåten påverkan tas upp som en naturlig 
del av riskanalysen. För vissa avdelningar verkar det dock högst osannolikt att det 
skulle förekomma otillåten påverkan eftersom de endast arbetar som stödfunktion till 
övriga av kommunens verksamheter.  

I kommunstyrelsens riskanalys för 2022 har fyra enheter eller avdelningar tagit upp 
olika former av otillåten påverkan i sina riskanalyser. När olika risker poängbedöms 
utifrån sannolikhet och konsekvens så avgörs också om risken ska tas upp i den 
interna kontrollplanen för granskning eller om direktåtgärder är nödvändiga. I det här 
sammanhanget kan påpekas att det inte finns någon möjlighet att arbeta med alla 
risker oavsett poängsättning, utan de risker som bedöms störst måste gå först. Med 
andra ord kommer inte en lågt poängsatt risk för otillåten påverkan gå före en annan 
högt poängsatt risk.  

Kommunstyrelsen kommer alltså inte att vidta förebyggande åtgärder om risken för 
otillåten påverkan bedöms som lägre än andra risker som därmed har högre prioritet. 

Kommunstyrelsen instämmer inte i att förekomsten av otillåten påverkan ska 
kartläggas och följas upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen, utan i 
stället inom ramen för medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Vi tror att 
frågor kring otillåten påverkar bör hanteras i sammanhang där det finns en möjlighet 
till förtydligande vad som avses och där frågan kan diskuteras. I en medarbetarenkät 
finns det ett begränsat utrymme för förklarande texter och eftersom otillåten 
påverkan är ett så svårt och brett begrepp så anser vi att det är bättre att ta upp det i 
medarbetarsamtalet. 

Kommunstyrelsen tycker att det är viktigt att tillbudsanmälan görs om otillåten 
påverkan förekommer. Detta kan förtydligas i rutiner och på andra sätt. Vid 
introduktion av nya medarbetare bör också frågan tas upp. Kommunikationsinsatser 
bör generellt utformas för att nå bäst resultat. Övergripande information kan ges i 
exempelvis de digitala chefs- och medarbetarhandböckerna. Vid utbildning av nya 
förtroendevalda bör frågan också lyftas. 

Visselblåsarlagen började gälla den 17 december 2021, men kravet på att inrätta en 
kommunal rapporteringskanal för visselblåsning gäller först från den 17 juli 2022. 
Givetvis kommer Tomelilla kommun då att ha denna på plats. Det behövs inte en 
rekommendation från revisorerna för att kommunen ska följa lagstiftningen. När  
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funktionen finns på plats, kommer den att kommuniceras på samma sätt som alla 
interna nyheter av större vikt. Det kommer tas fram en kommunikationsplan för 
detta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av revisorernas 
rekommendationer, om de i sin helhet skulle genomföras. Men det är ingen tvekan 
om att varje timme som läggs på kartläggning, analyser, rapportering och uppföljning 
kostar. Detta innebär också en undanträngningseffekt för annat arbete. Samtidigt 
måste ett förebyggande arbete mot otillåten påverkan få kosta eftersom otillåten 
påverkan i sig kan bli mycket kostsamt för kommunen. 

Barnperspektivet 
Otillåten påverkan kan indirekt påverka barn. 

Miljöperspektivet 
Otillåten påverkan kan indirekt påverka miljön. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp fattade beslut och revisorerna kommer sannolikt att 
följa upp 2021 års granskningar under år 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2022, handlingsid: Ks 2022.474. 

Granskningsrapport, otillåten påverkan, handlingsid: Ks 2021.4314. 

Tidigare behandling 
Rev § 65/2021: 

Revisorerna beslutar följande 
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- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Ksau § 10/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram ett 
svar på granskningen. 

 

Ksau § 24/2022: 

Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna genom nämndsekreterare Olof Hammar 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Per Håkanson (C)  
Titel: Ordförande Byggnadsnämnden 
E-post: per.hakanson@tomelilla.se  
Mobil: 070-374 71 55    
 

Diarienummer: BN 2022/11 
 
Datum 21 mars 2022 

 

Ordförandebeslut – yttrande gällande 
granskning av det förebyggande arbetet 
mot otillåten påverkan 

Ordförandebeslut 
Byggnadsnämndens ordförande Per Håkanson (C) beslutar med stöd av 
kommunallagen 6 kap. § 39 lämna följande yttrande gällande granskningen av det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan till revisorerna och lämnar densamma 
till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 16 december 2021 överlämnat en 
uppföljningsgranskning gällande otillåten påverkan, Revisorerna § 65/2021, 
BN 2022.355 till byggnadsnämnden för yttrande. 

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt 
bedöma om berörda nämnders arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten 
påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut 
säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll 
avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår 
att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla 
utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller 
finns på plats i tillräcklig utsträckning. 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 a
78

e1
79

4-
2e

43
-4

6e
3-

94
91

-e
61

f9
ed

23
fe

e

71



 

2 (3) 

Av granskningen framgår att det finns en risk att eftersom samhällsbyggnadschefen 
är lönesättande chef för såväl bygglovschef som för chefen för teknisk service kan 
risk för påverkan ske på endera chefen för att uppnå ett visst resultat.   

Revisorernas slutsatser och bedömning är att ”Byggnadsnämnden bör överväga 
riskreducerande åtgärder i form av att lyfta upp bygglovs- och tillsynsärenden enligt 
PBL, till byggnadsnämnden för beslut i sådana fall där kommunen är sökande”. 

Revisorerna rekommenderar även nämnden att i kommande riskanalys även omfatta 
risker kring oegentligheter. De rekommenderar även nämnden att säkerställa 
information- och utbildningsinsatser kring det förebyggande arbetat mot otillåten 
påverkan och oegentligheter. 

 

Ordförande Per Håkanson (C) avger följande yttrande: 

Ordförande instämmer till stor del i revisionens bedömning.  

Den kommunala organisationen faller utanför nämndens ansvar. Det är en fråga för 
kommundirektören hur hen vill organisera förvaltningen. 

Däremot kan nämnden vidta andra riskreducerande åtgärder. Konkret förslag till 
sådan åtgärd är att ändra delegationsreglerna så att byggnadsnämnden alltid fattar 
beslut enligt PBL i de fall det gäller kommunala fastigheter.  

När det gäller kommande riskanalys och utbildningsinsatser ställer sig nämnden sig 
positiv till detta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Detta beslut har ingen direkt inverkan på ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Detta beslut har ingen direkt inverkan på barn. 

Miljöperspektivet 
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön. 

 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, byggnadsnämndens ordförande Per Håkanson, 2022-03-21. 

 

Bygglovsenheten  
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3 (3) 

 

Per Håkanson (C) 

Ordförande Byggnadsnämnden 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige för kännedom 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 a
78

e1
79

4-
2e

43
-4

6e
3-

94
91

-e
61

f9
ed

23
fe

e

73



	

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Byggnadsnämnden: Per Håkanson
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 28 Dnr FN 2021/123 

Otillåten påverkan 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 har KPMG på uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer granskat 
kommunstyrelsen, vård-och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och 
familjenämnden avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. 
Revisionen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner från de olika 
verksamheterna samt intervjuer med politiker från granskade nämnder. Kommunens 
revisorer lämnar genom KPMG förslag på ett antal rekommendationer. 

 

Rekommendationerna är ibland riktade till enskild nämnd, exempelvis 
byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen och kommenteras inte vidare i 
familjenämndens svar till kommunens revisorer.  

 Två rekommendationer som revisorerna föreslår är riktade till samtliga granskade 
nämnder, därigenom också familjenämnden: 

 

- Att riskanalyser återkommande genomförs specifikt för området 
oegentligheter inkluderande otillåten påverkan. 

- Att säkerställa informations och utbildningsinsatser avseende området 
tillhandahålls politiker och tjänstemän 

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE: 

 

- Inför 2022 har familjenämnden, beslutat om intern kontroll avseende 
förekomsten av otillåten påverkan, område barn-och utbildning, dvs 
familjenämnden har inkluderat området inom sitt intern kontrollarbete. Även 
framgent inför kommande budgetår kommer ”otillåten påverkan”  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

återkomma i riskförteckningen, den så kallade bruttolistan som ställs upp 
inför arbetet med riskanalys/intern kontroll. Utfallet i kommande riskanalyser 
vilar till delar på utfallet av den särskilda interna kontroll granskning för 2022. 
Därigenom anser familjenämnden att nämnden uppfyller rekommendationen 
avseende specifik riskanalys vilken kommer leda till förebyggande åtgärder. 

- Intern kontroll uppföljningen 2022 i kombination med de insatser 
kommunstyrelsen beslutar utifrån rekommendationerna från kommunens 
revisorer kommer i sin tur ge svar på vilka slags utbildnings- och 
informationsinsatser som behövs, såväl för tjänstepersoner som för politiker.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett förebyggande arbete gentemot oegentligheter och otillåten påverkan ger 
goodwill-vinster och är gynnande för kommunens varumärke. De direkta 
ekonomiska konsekvenserna är inte överblickbara.  

Barnperspektivet 
Ej aktuellt i detta ärende 

Miljöperspektivet 
Ej aktuellt 

Uppföljning 

Utskottens förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 10/2022, handlingsid: Fn 2022.579. 

Fnifu § 31/2022, handlingsid: Fn 2022.504. 

Revisorerna § 65/ 2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan, handlingsid: Fn 2021.4113. 

Missivskrivelse - Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan, 
signerat, handlingsid: Fn 2021.4114. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

Granskningsrapport - Otillåten påverkan, Slutlig version, handlingsid: Fn 2021.4112. 

Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 
2021.3966. 

Tidigare behandling 
Fn § 118/2021: 

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista 
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt 
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och 
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över 
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan. 
 

Revisorerna § 65/ 2021: 

Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet 
mot otillåten påverkan”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Fnifu § 31/2022: 

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Fnuu § 10/2022: 

Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 12 Dnr VON 2021/60 

Revisorernas granskning av Tomelilla 
kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan 

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

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt 
bedöma om berörda nämnders arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten 
påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut 
säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll 
avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår 
att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla 
utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller 
finns på plats i tillräcklig utsträckning. 

Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 65/2021) att översända 
granskningsrapporten samt missivskrivelse till kommunstyrelsen, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag 
till yttrande från vård och omsorgsnämnden: 
Vård- och omsorgsnämnden kommer att beakta de slutsatser som framkommit efter 
revisorernas granskning. Riskanalysen kommer från och med 2022 att ingå i den 
årliga risk- och konsekvensanalysen som görs inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter och utifrån resultatet eventuellt vidta förebyggande åtgärder.  
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts 

 

Granskningen visade även brister i kännedom och kompetens inom området. Vård- 
och omsorgsnämnden ska under året tillse att kännedom, kompetens och 
förebyggande arbete genomförs. Även uppmärksamma eventuella händelser via 
tillbud och avvikelserapporteringen i verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att yttra sig över revisorernas granskning får inga ekonomiska konsekvenser i detta 
läge. 

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

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

Uppföljning 
Det finns ingen planerad uppföljning från vård och omsorgsnämndens sida efter att 
yttrandet avlämnats. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-12-17, handlingsid: von 2022.83 

Revisorerna § 65/2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot 
otillåten påverkan, handlingsid: Von 2021.1229 

Granskningsrapport_Otillåten påverkan_Slutlig version, handlingsid: Von 2021.1231 

Missivskrivelse  Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten 
påverkan_signerat, handlingsid: Von 2021.1230 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts 

Tidigare behandling 
2022-02-10, Vonau § 2/2022. 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård och omsorgsnämnden 
beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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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: Olof Hammar  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: olof.hammar@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2021/225 
 
Datum 24 mars 2022 

 

Information gällande revisorernas 
uppföljning av granskningar genomförda 
2019 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna genomförde under hösten 2021 inom ramen för revisionsplan 2021 en 
uppföljning av genomförda granskningar under 2019. Granskningen behandlades av 
revisorerna den 14 december 2021. Därefter skickades granskningsrapporten till 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande. Yttranden har inkommit. 
Även samhällsbyggnadsnämnden har på eget initiativ yttrat sig. På dagens 
sammanträde informerar revisorernas ordförande kommunfullmäktige om 
granskningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-24 

Revisorerna § 66/2021, Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2021.4347 

SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.4320 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Ks 
2021.4321 
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2 (2) 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_byggnadsnämnden_signerad, 
handlingsid: Ks 2021.4322 

Ks § 22/2022 Svar på revisorernas granskning - Uppföjning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.766 

Bn § 16/2022 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, handlingsid: 
Ks 2022.816 

Sbn § 33/2022 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, handlingsid: 
Ks 2022.815 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 66 Dnr KS 2021/225 

Uppföljning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

 
- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 

Tomelilla kommun ”. 
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en 
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde 
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

 
- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 

Tomelilla kommun ”. 
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-03, handlingsid: Ks 
2021.4308 

SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.4320 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Ks 
2021.4321 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_byggnadsnämnden_signerad, 
handlingsid: Ks 2021.4322 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen för yttrande 

Byggnadsnämnden för yttrande 

Familjenämnden för information 

Vård och omsorgsnämnden för information 

Samhällsbyggnadsnämnden för information 

Tomelilla-Sjöbo- Ystad Överförmyndarnämnd för information 

Kultur- och fritidsnämnden för information 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019 – granskning av 
bygglovsprocessen

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnades i samband med granskningen av bygglovsprocessen 2019 har haft någon effekt. Vidare 
har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna har 
åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande (yttrande gällande den 
del som avser granskningen av bygglov, i övrigt för information) och till kommunfullmäktige för 
kännedom. Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-03-17. Av yttrandet ska 
framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
Tomelilla-Sjöbo-Ystad överförmyndarnämnd

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna 
har åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till berörda nämnder för information och till kommunfullmäktige för kännedom. 
Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i samband med deras 
årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Bakgrund
Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fem utvalda 
granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare avser revisorerna granska huruvida direkta brister som 
noterats i samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda 
under 2019 har haft någon effekt och om den granskade 
nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av de 
förbättringsområden som framkommit.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:
— Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

— Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som 
framförts?

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

Granskningen avser följande granskningar som 
genomfördes 2019: 
— Granskning av avyttring av inventarier

— Granskning av intern kontroll

— Granskning av färdtjänsten

— Granskning av måltidsverkstan

— Granskning av bygglov

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

Metod
De fem för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive 
granskning har granskats. Utifrån detta underlag har ett antal 
uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga tjänstepersoner har 
ombetts att besvara frågor utifrån vilka åtgärder som vidtagits. 
Inom ramen för uppföljningen har vissa parallella kontroller av 
lämnade uppgifter genomförts. Styrdokument och beslut som 
verifierar svaren har även inhämtats vid behov.

BAKGRUND, SYFTE OCH METOD
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Bedömningar från granskningen 2019
Regler, rutiner och riktlinjer
Det finns framtagna rutiner för avyttring av inventarier i Tomelilla 
kommun men dessa behöver förtydligas i vissa väsentliga delar. 
För att säkerställa enhetliga avyttringsrutiner bedömer vi det vara 
av vikt att det tydligt framgår vad som är att förstå som mindre 
omfattande avyttring kontra en avyttring av större omfattning. Hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter bör tydliggöras, 
samt ett klargörande av hur dokumentering och diarieföring av 
processens olika delar ska ske. Vi noterar vidare att det inte 
anges någon närmare beskrivning av hur värdering ska gå till i 
avyttringsprocessen. Detta sista moment bedömer vi som 
centralt för att säkerställa en likartad och korrekt hantering vid 
värderingsförfarandet.

Avyttringar 2018

Vi noterar att granskade avyttringar delvis genomförts i enlighet 
med de rutiner som nu framarbetats. Vi anser det vara av värde 
att det för respektive avyttrat objekt återfinns en tydlig och 
transparent redovisning. Detta är inte fallet med de försäljningar 
som genomförts med Klaravik där totalbeloppet för flera 
genomförda avyttringar samredovisas, vilket vi bedömer vi vara 
en brist som försvårar uppföljning.

Vidare bedömer vi det vara av vikt att en chef attesterar 
avyttringar, vilket även rutinen numera framhåller. Samtliga 
avyttringar har skett utan dokumenterat godkännande av 
ekonomichefen. Rörande försäljning av gatsten har 
kommunchefen signerat försäljningen, vilket vi ur 
ansvarssynpunkt bedömer som fullgott.

Intern kontroll 

Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har antagit en 
ny internkontrollplan för 2018. Vi noterar dock att uppföljning har 
skett utifrån de granskningsområden som kvarstod från 2017 års 
internkontrollplan, samt att kommunstyrelsen antagit en ny 
internkontrollplan för 2019 vilken följer reglementet och COSO-
modellens riktlinjer, vilket vi bedömer vara positivt.

Utifrån vår erfarenhet gällande följsamheten av mallar och rutiner 
(framlagt riskområde i 2019 års plan) betraktar vi en 
riskvärdering till 1 som en mycket låg bedömning. En sådan risks 
eventuella konsekvenser och dess sannolikhet för att inträffa bör, 
utifrån vår erfarenhet, medföra en betydligt högre riskvärdering.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att tillse att dokumenterade rutiner för avyttring förtydligas, 

särskilt avseende förfarandet vid extern försäljning, hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter, samt 
avseende dokumentering och diarieföring av olika moment

— att säkerställa att genomförda avyttringar bokförs på samma 
sätt, samt

— att säkerställa att uppföljning avseende rutinefterlevnad 
genomförs.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 
28 augusti 2019, § 106) 
En uppdatering av nuvarande förvaltningsövergripande rutiner för 
avyttring av lös egendom och utköp av IT-utrustning kommer att 
genomföras under året. Syftet är att bättre beskriva 
tillvägagångssätt samt säkerställa en korrekt hantering i alla led 
genom att förtydliga ekonomiavdelningens roll vid avyttringar. 
Förutsättningen för rutinefterlevnad inklusive spridning av 
gällande rutiner, dokumentering, redovisning och diarieföring av 
avyttringar förbättras därmed. Målet är att det ska vara lätt att 
göra rätt. 

Delegeringsregler för avyttring i varje styrelse/nämnd behöver 
ses över och definition av vad som bedöms vara ren 
verkställighet anpassas till respektive styrelse/nämnds 
ansvarsområdet.   

Uppföljning av avyttringar gjorda på delegation ska göras till 
respektive styrelse/nämnd. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 24 maj 2019, § 62)
Samhällsbyggnadsnämnden tar kritiken på fullt allvar. 
Förändringen som har skett genom inrättandet av nämnd istället 
för utskott leder också till förändringar av styrningen och 
kontrollen. Nämnden har exempelvis inte någon egen 
internkontrollplan eller utarbetat mätetal som följer upp de mål 
som nämnden har antagit. 

Samhällsbyggnadsverksamheten anser det viktigt att utarbeta 
dokumenterade rutiner. Det är ett arbete som får ske i nära 
samarbete med ekonomifunktionen och ledningskontoret. 

Under hösten kommer samhällsbyggnadsverksamheten, då 
omorganiseringen har fullt ut verkställts, utarbeta en interkontroll 
och säkerställa att de rutiner och processer som finns efterlevs 
enligt gängse styrdokument/rutiner. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen förtydligat rutinerna för avyttring av inventarier, 
framförallt när det gäller: förfarande vid extern försäljning, hur behov 
avstämning ska ske mellan verksamheter, samt avseende 
dokumentering och diarieföring av olika moment?

Reviderad ”Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös 
egendom”, har antagits av kommundirektören 1 november 2019. Enligt 
ekonomichefen har rutinen informerats om på kommunstyrelsen, och 
hanterats via kommunens ledningsgrupp och ut i arbetsgrupperna via 
arbetsplatsmöten. 

Tidigare skedde ingen egentlig behovsavstämning utan inventarier 
(möbler framförallt) som blivit över av olika anledningar hamnade i 
förråd runt om i kommunen och någon samordning skedde inte. 
Tomelilla kommun har tillsammans med Ystad, Trelleborg och Skurup 
genomfört en upphandling av delningstjänsten Myloc Sharing, ett 
”kommunalt blocket”. I denna tjänst kan man se tillgängliga inventarier 
inom kommunen och det är i första hand där verksamheterna ska 
beställa om inventarien finns, i andra hand är tanken att man har 
tillgång till Ystads inventarier som de själva inte behöver. 

Enligt ekonomichefen har kommunen haft tjänsten i ca två år men det 
har varit problem med att hitta förråd i kommunen som kan ta emot 
möbler och personal som kan transportera inventarierna till köparen. 
Från och med november i år har dock kommunen påbörjat användandet 
av deras interna blockettjänst – dock i mindre skala men detta 
tillsammans med deras upphandling av begagnade möbler har enligt 
ekonomichefen inneburit lägre kostnader och ett mer hållbart synsätt 
inom förvaltningen. 

Om inget behov finns ska inventarien transporters till 
återvinningen och där skänkas till frivillig organisationer 
(Erikshjälpen/Röda korset mfl). Naturligtvis så kastas inventarien
om den är trasig men det görs direkt när den byts ut och ingår 
inte i det kommunala blocket.

Inventariehanteringen med det tidigare systemet med många 
olika förråd diariefördes inte. I delningstjänsten ska inventarierna 
fotograferas och läggas upp på intranätet så alla verksamheter 
kan se vad som finns tillgängligt och hur skicket är. Därmed 
kommer en dokumentation automatiskt att ske vid ”försäljning”. 

Extern försäljning sker framförallt av större inventarier såsom 
bilar, transportfordon. Värdering sker endera delen via 
Kvarndammen eller framgår av offert från annat 
transportleverantör. Avstämning sker mot bokfört värde i 
anläggningsreskontran. Det sker en avstämning med 
ekonomiavdelningen i samband med dessa större avyttringar. 

Ett exempel under 2021 har varit avyttring av konstgräsplan där 
såväl ekonomi- som kansliavdelningen har varit informerade. 
(kansliet med anledning av juridiska frågor). I detta fallet var det 
inte någon försäljning utan kommunen skänkte bort hela/delar av 
konstgräsplanen i utbyte mot att förningarna transporterade bort 
konstgräset själva. 

När det gäller avyttring av datorer så sker det inte 
överhuvudtaget mer än till en upphandlad leverantör (ATEA) som 
tar emot utrustningen. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER

94



7

Document Classification: KPMG Public

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

Vad visar uppföljningen? 

Kommunstyrelsen (forts.)

Har kommunstyrelsen säkerställt att genomförda avyttringar 
bokförs på ett enhetligt sätt?

Kommunen använder systemet kommun Bas där det framgår hur 
kontering ska ske. Alla inbetalningar kommer via 
ekonomiavdelningen som kan säkerställa att poster som finns i 
anläggningsreskontran ska utrangeras (alternativt tas in som en 
driftintäkt). 

Har kommunstyrelsen säkerställt att uppföljning av 
rutinefterlevnad genomförs?

I dagsläget har inte någon speciell uppföljning skett mer än vid 
större avyttringar, där kommunen har ett bokfört värde att reglera 
försäljningen mot. Enligt ekonomichefen finns kontrollmomentet 
dock med i riskanalysen för 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden
Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit 
fram rutiner och regler för hur inventarier ska kunna säljas.

Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen 
avyttrat en inventarie (konstgräsplan) i enlighet med gällande 
rutin och regler.

Huruvida inventarier bokförs rätt är inte en fråga som 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer är inom nämndens ansvar 
eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta ansvar ligger på 
kommunledningskontorets medarbetare och därmed 
kommunstyrelsen eftersom nämnden eller 
samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Vi grundar vår 
bedömning på att kommunstyrelsen genom kommundirektör har 
reviderat rutinerna för avyttring av inventarier, utrustning och 
annan lös egendom under hösten 2019. Därtill har förtydligande 
gjorts i rutiner och delegeringsregler avseende 
behovsavstämning av inventarier genom delningstjänsten Myloc
Sharing. Vi kan dock konstatera att kommunstyrelsen sedan 
granskningen genomfördes inte genomfört någon särskilt 
uppföljning av hur rutinerna efterlevs. Detta kommer dock ingå i 
kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Bedömningar från granskningen 2019
Organisation
Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en 
ändamålsenlig ärendehantering för bygglovsprocessen, vilket vi 
bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på 
den rådande personalstyrkan. Om bygglovschefen eller 
bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller 
lämna enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna 
slutar att fungera. Det är därför viktigt att nämnden säkerställer 
att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i 
bygglovsprocessen.
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på 
enheten vilket är information som inte har nått politikerna. Vi 
finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om 
arbetsmiljön i verksamheten eftersom det är deras ansvar. Det 
räcker i vår mening inte att ha koll på verksamhetens resultat och 
därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten. Det är av 
vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för 
bygglovschefen kommer öka ytterligare när den nuvarande 
handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera en 
ersättare.
Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän 
istället för funktioner. Detta leder till att delegationsordningen 
måste ändras när det sker förändringar bland personalen. Detta 
bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är 
att ändra delegationsordningen på så sätt att den ger delegation 
till funktioner och inte till personer. Därutöver kan det finnas 
anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa 
att den överensstämmer med nämndens intentioner.

Plan- och bygglagens krav

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt 
arbetssätt för bygglovsprocessen. Handläggningstiden har inte 
överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet. Det är en 
brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av 
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har 
skickats ut eftersom mottagningsbevis skickas ut i samband med 
begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis ska skickas ut 
oavsett om kompletteringar behövs eller inte.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019 (Forts.)
Kommunikation
Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska 
skötas mot nämnden, myndigheter, organisationer och 
privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att kontakta 
bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. Sammantaget visar 
detta att kommunikationen till allmänheten till största del 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. På grund av de JO-
anmälningar som inkommit finns det dock anledning att se över 
om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken. 
Rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar bör också ses 
över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. Vi kan 
konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar 
och det anser vi inte vara nödvändigt för att kunna utveckla 
verksamheten med kundupplevelsen som grund. Däremot skulle 
nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den 
inkomna feedbacken som de tar del av bland annat via 
kommunens klagomålshantering. Till exempel skulle 
dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som 
genomförts med anledning av synpunkterna och resultatet av 
åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning
— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter 

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
25 mars 2020, § 35) 
Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på 
flera punkter är baserad på direkt felaktig fakta, och 
granskningen dessutom till delar inte är baserad på gällande 
lagrum i PBL. 
Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande 
svar: 

Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens 
resurser till kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning 
mm delegeras vidare nedåt från kommunstyrelsen. Som 
nämnden ser det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya 
bygglovshandläggare som rekryterats i januari 2020, snarast 
stärkas med ytterligare bygglovshandläggare för att minska 
sårbarheten vi ledigheter eller sjukdom. 

Ett annat alternativ är att samarbete med andra kommuners 
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser 
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader. 
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av 
möjligheterna till utökat  samarbete mellan kommuner. 

Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner. 

Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktig fakta 
finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens 
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner 
som redan är etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt 
påbörjat arbete med systematiseringen av dokumentation och 
uppföljning av synpunkter. 
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Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 25 mars 2020, § 35) 
Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:

JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte 
bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att 
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen 
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I 
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan 
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna 
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.

Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en 
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla 
kommun köper intervjuer med både företagare och 
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som 
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas 
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget 
omfattar alltså samtliga inkommande tillstånds är 
Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade 
och fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte 
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger 
på kommunstyrelsen.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN

Vad visar uppföljningen? 
Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att 
vidta vad gäller organisationens resurser i syfte att minska 
sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag 
på ett tillfredsställande sätt?

Sedan yttrandet från nämnden i mars 2020 har 
personalförändringar genomförts och alla rutiner gås enligt 
samhällsbyggnadschefen igenom löpande för att säkerställa att 
de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem och att de 
uppdateras i enligt med den digitaliseringsutveckling som sker på 
byggenheten. Bygglovschefen ansvarar för uppföljning och 
kontroll av att gällande rutiner och processer följs. 

Under 2021 har två bygglovshandläggare anställts, vilket 
motsvarar en utökning om 1,5 årsarbetare. En 
byggnadsinspektör motsvarande heltidstjänstgöring har även 
anställts under året, vilket är en utökning med 50% tjänst i 
jämförelse med tidigare byggnadsinspektör. I övrigt har inga 
personalförstärkningar genomförts inom byggenheten. 

Det har inte skett några personella beslut av byggnadsnämnden 
eller av kommunstyrelsen i egenskap av arbetsmiljöansvarig för 
verksamheten, för att säkerställa tillräckliga resurser för att 
minska sårbarheten i bygglovsprocessen. Dock har 
kommunstyrelsen fattat beslut om att byggnadsnämnden inte 
behöver återställa sitt ekonomiska underskott för 2021. 

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året 
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid 
kommunikation till allmänheten samt vid utlämnande av 
handlingar?
I svar från samhällsbyggnadschefen kring vilka åtgärder 
byggnadsnämnden vidtagit med anledning av de 
rekommendationer som framfördes i granskningen, hänvisas till 
det yttrande som byggnadsnämnden lämnat till revisionen 25 
mars 2020. Den enda punkt som verksamhetschefen inte ställer 
sig bakom är att nämnden ska fatta beslut om att införa 
mottagningsbevis eftersom det är en hur-fråga som bör hanteras 
av verksamheten och inte av nämnden. Av 
samhällsbyggnadschefen framgår att mottagningsbevis numera 
skickas ut för alla ansökningar och anmälningar som inkommer 
till avdelningen. Detta oavsett om komplettering krävs eller ej. 

Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens 
utformning?
Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner.

Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller 
inkomna synpunkter? Genomförs brukarundersökningar på 
regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
Enligt samhällsbyggnadschefen hanteras synpunkter centralt av 
Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. I 
svar framkommer att nämnden inte har några planer på att 
genomföra egna brukarundersökningar.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i 
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten 
avseende organisationens personalresurser. Även om vissa 
personalförändringar skett och rekryteringar gjorts sedan 
granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står 
inför betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser 
och en ändamålsenlig organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi 
konstaterar att varken byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen 
fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att minska 
sårbarheten i organisationen. Vidare saknas särskilda beslut av 
byggnadsnämnden avseende åtgärder/resurser för att 
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 

Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att 
revidera delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden 
fortsatt inte genomför några egna brukarundersökningar utifrån 
inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning som 
genomförs via SKL:s Insikt.
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Bedömningar från granskningen 2019
Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort 
sitt ansvar enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelse och 
vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har 
delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt 
följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet i kundråden 
som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän 
regelbundet deltar i sina respektive råd.
Ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunen i 
Praktiken
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne 
och Tomelilla kommun är tydlig men enbart till viss del fungerar i 
praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen 
är höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla 
färdtjänsten men inte vara överens om vem vilka förutsättningar 
som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning 
behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med 
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
Kundnöjdhet
Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är 
tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är icke-signifikant. 
Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot 
bedömer vi att ickesignifikant statistik kan ses som en indikation 
på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att 
presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-
signifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor 
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande.

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i 
överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska 
betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka 
delar den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen 
kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för uppföljning 
tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med 
överenskommelsen. Vi bedömer att kommunen behöver ta ett 
större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker 
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka 
sina kostnader.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 

representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

— Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

— Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten 
när underlaget tillhandahålls.

— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen 
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.
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Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Utsedda kundråd: vård- och omsorgsnämnden har vidtagit 
åtgärder för att säkra upp att kommunen har representerats i 
kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare utsett representant har 
fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i kundrådet och 
har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten. 

Kommunens representanter kommer att medverka i de 
samrådsmöten som Region Skåne kallar till. Det hade dock varit 
önskvärt att vissa av dom fysiska samrådsmötena i Hässleholm 
ersätts med digitala möten. Det åtgår i princip en hel arbetsdag 
per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.

Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vård-
och omsorgsnämnden att färdtjänsten bedrivs kostnadseffektivt. 
Nämnden ser fram emot en ökad dialog med Skånetrafiken och 
kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen 
behöver vara nämndöverskridande så att nämnden kan 
informera Skånetrafiken om t.ex. bostadsbyggande som kan 
påverka resandet. Överenskommelsen gäller också att s e till att 
den nationella vägdatabasen är uppdaterad och att nämnden 
delat i Region Skånes tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per 
tusen invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses 
både i förhållande till antalet äldre i kommunen och till geografisk 
storlek. Antalet med färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20% 
utnyttjar inte färdtjänsten men kommunen betalar per tillstånd.    

De flesta nöjda med färdtjänsten: hittills har nämnden endast fått 
redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, och inte på 
kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för 
återföring till nämnden för att arbeta med kundnöjdheten.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden: inför 
överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas 
begränsade möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de 
ska svara för 50% av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är 
begränsade och det finns inga incitament för Region Skåne att 
hålla nere de administrativa kostnader. Avgörande blir istället hur 
Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, utbyggnaden av 
kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla 
möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta 
ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga 
representanter från regionen och de fyra hörnen. Ett arbetssätt 
som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera 
kommuner idag med ett gott resultat.
Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en 
kampanj för att få fler färdtjänstresenärer i kommunen att 
istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång till och närhet till 
kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avstånd till närmsta buss- eller tågstation är av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning. Den 
nuvarande modellen kompenserar inte ett sämre utbud av 
kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att kostnaderna 
ökar än mer för färdtjänsten i vård landsbygdskommun.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå 
åtgärder för de dryga 20% som inte utnyttjar färdtjänsten. Idag 
har vi ingen kännedom om vilka eller varför. 

Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

I svar från socialchefen framkommer att kontakt togs omgående 
med kommunens pensionärsråd efter att det framkommit i 
granskningsrapporten att ingen deltagit från kommunens sida i 
kundrådet. Det visade sig att denne varit sjuk en längre tid och 
inte kunnat delta. Två nya kundråd utsågs på sittande möte av 
pensionärsrådet och uppgifterna meddelades till Skånetrafiken. 

Vidare har man föreslagit att digitala möten ska fortsätta för både 
kundråd-politiker- och tjänstemannaråd för att underlätta och öka 
deltagandet. 
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Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och 
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

Socialchefens bedömning är att nämnden har en tydlig struktur 
enligt föregående svar men att kommunen har små 
påverkansmöjligheter att på egen hand sänka kostnaderna då 
det är Skånetrafiken som ansvarar för myndighetsutövningen.
Tillsammans med Skånetrafiken behöver kommunen titta vidare 
på vilka möjligheter kommunen har att påverka ex. att 
färdtjänstresor inte används istället för sjukresor och att de som 
söker tillstånd också nyttjar det till resor. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och 
omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de 
rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

Forts. Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

Frågan har enligt socialchefen delvis berörts under ett 
tjänstemanna- och politikermöte under 2020. När exempelvis 
vård- och omsorg gör risk -och konsekvensanalyser inför 
förändringar (flytt eller stängning av verksamheter) ska även 
konsekvensen för färdtjänstresor belysas och meddelas 
Skånetrafiken. 

Även om färdtjänst inte beviljas utifrån bristen på allmänna 
kommunikationer så är det av betydelse att kommunen kan 
påverka ex. busshållplatser och turer för allmänna 
kommunikationer så att kommunikationerna blir tillgängliga för 
alla.  

Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när 
underlaget tillhandahålls.

Underlagen bereds till vård -och omsorgsnämndens 
arbetsutskott av tjänsteman som deltar i tjänstemannarådet och 
lyfts därefter vidare till nämnden. Det är för närvarande 
ordförande och vice ordförande i nämnden som deltar i 
politikerrådet för färdtjänsten. Ärenden kan också lyftas vidare till 
kommunstyrelsen.
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Bedömningar från granskningen 2019
Riskanalyser och internkontrollplaner 2019

Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll 
kan inte bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar 
bedömningen på flera aspekter. För det första anser vi att arbetet 
med riskanalyserna kan förbättras genom att öka antalet 
identifierade risker i verksamheten. Vi finner det otillräckligt att 
flera nämnders riskanalyser enbart har ett fåtal identifierade 
risker som grund för internkontrollplanen. Eller som i 
byggnadsnämndens fall enbart avser nämndens mål. 
Reglementet föreslår flera riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker och vi kan inte bedöma om nämnderna 
utgår från riskkategorierna när de genomför sina riskanalyser. 
Vidare anser vi att nämnderna likt kultur- och fritidsnämnden ska 
ha en bruttorisklista att utgå från när kontrollmomenten till 
internkontrollplanen fastställs. På så sätt tar nämnden del av 
samtliga identifierade risker istället för enbart förslaget till 
internkontrollplan som lämnas för beslut. 

För det andra bedömer vi att nämnderna och kommunstyrelsen 
inte fullt ut följer reglementet vad gäller valet av kontrollmoment 
som ingår i deras internkontrollplaner. I reglementet finns en 
förklaring till hur riskvärderingen ska genomföras och vilken 
riskvärdering som ska uppnås för att ingå i internkontrollplanen. 
Detta arbetssätt följs inte av samtliga, och vi anser att 
kommunstyrelsen har ett ansvar med anledning av sin 
uppsiktsplikt och sin samordnande roll att tillse att arbetet följer 
det beslutade reglementet.

Vidare anser vi att dokumentation kring genomförda kontroller vid 
uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna 
inte är tillräckligt utförliga. Av dokumentationen som vi har tagit 
del av går det inte att utläsa resultatet av enskilt utförda 
kontroller. Det kan inte bedömas som tillräckligt att nämnden 
enbart tar del av en sammanställning för hela året.

Avslutningsvis vill vi framhålla att intern kontroll är 
kommunstyrelsens och nämndernas verktyg för att löpande 
under året tillse och följa upp att riskerna i verksamheten 
hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en 
information som nämnden ska ta del av när året har gått. En 
kvalitativt genomförd intern kontroll som samspelar med övriga 
styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad 
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Ett viktigt 
verktyg för nämnder och styrelser som därför bör säkerställa att 
de är involverade i planeringen och välinformerade gällande 
uppföljningen.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

— Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och 
väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av 
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker, samt

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen

Rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av 
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa 
efterlevs.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9 
oktober 2019, § 129) 
Det pågår sedan 2018 ett större arbete med att systematisera 
och digitalisera kommunens interna kontrollarbete. Under hösten 
2019 kommer en översyn av reglemente för intern kontroll att ske 
och tillämpningsanvisningar att tas fram. I detta arbete ingår att 
upprätta riktlinjer för riskbedömning, att systematisera 
dokumentation av genomförda kontrollmoment samt att fastställa 
rutiner kring avrapportering. Detta ska möjliggöra att både 
politiker och medarbetare i större utsträckning involveras i det 
interna kontrollarbetet. 

Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
4 september 2019, § 68)
Nämnden följer beslutad internkontrollplan och protokollför 
redovisning av årets samlade resultat till nämnden 1 gång per år. 
Detta sker i regel vid årets sista eller vid påföljande års första 
möte så att resultatet kan rapporteras in till helårsbokslutet på 
verksamhetsnivå och denna rapporteras informellt till nämnden 
var fjärde månad. 

Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 kommer att 
förtydligas med att samtliga risker och interkontrollpunkter följs 
upp på verksamhetsnivå regelbundet under hela året, och att 
väsentliga avvikelser rapporteras senast på nästkommande 
nämndmöte. 

Familjenämndens svar till revisionen (beslut daterat 13 
september 2019, § 82) 
Familjenämnden kommer att beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas

Riskanalysernas genomförande ska utgå från Familjenämndens 
uppgifter enligt reglementet. För att höja kvaliteten ska separata 
riskanalyser göras för de olika verksamheterna, där en ökning av 
antal identifierade risker kommer att anges. En bruttolista ska tas 
fram och förvaltningen ska använda denna som underlag när 
förslag till kontroller i den interna kontrollplanen utarbetas. 
Familjenämnden kommer att delges samtliga identifierade risker i 
samband med att den interna kontrollplanen ska beslutas. 

Det ska framgå i den interna kontrollplanen vilka kontrollmoment 
som kommer att genomföras under året, dessa ska redovisas 
enligt beslutad tidsplan. Om det i samband med genomförandet 
av beslutade kontrollmoment framkommer avvikelser ska det tas 
fram en orsaksanalys och en åtgärdsplan ska utarbetas. En 
sammanställd uppföljning av det aktuella årets interna 
kontrollplan ska presenteras för nämnden. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 27 augusti 2019, § 50) 
Det är självklart att internkontrollplanen ska utformas i enlighet 
med den riktlinje som gäller. Den interna kontrollplan som ska 
upprättas för 2020 kommer att uppfylla de punkter som 
revisionen riktar kritik mot. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72) 
Förvaltningen kommer att lämna förslag till intern kontrollplan 
gällande samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 26 september 2019, § 66)
Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas. 
Riskanalysens genomförande ska utgå från vård och 
omsorgsnämndens uppgifter enligt reglementet. Arbetet med 
riskanalysen ska förbättras genom att öka antalet identifierade 
risker i verksamheten. En bruttolista ska tas fram och 
förvaltningen ska ha denna som underlag när förslag till 
kontroller i internkontrollplanen utarbetas. Vård och 
omsorgsnämnden kommer delges samtliga identifierade risker i 
samband med att internkontrollplanen ska beslutas.
Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i 
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en 
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.  

Överförmyndarnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 10 oktober 2019, § 46)
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad 
nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner. 

Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna 
sin egen internkontroll och de befintliga planerna låg till grund vid 
utformandet av en ny internkontrollplan.

Riskanalysen och internkontrollplanen togs fram under början av 
2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att 
koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest 
relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De 
kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets 
slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett. 

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och 
uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en 
bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska 
utgöra underlaget för framtagandet av en ny internkontrollplan för 
överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna 
kommer att delges i nämnden i samband med beslut om nu 
internkontrollplan. 

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten 
verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter 
relativt lågt och istället årligen fokusera på nya områden för 
intern kontroll.  

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen upprättat riktlinjer för riskbedömning, 
dokumentation av genomförande av kontrollmoment och 
säkerställt dess efterlevnad gällande kommunens arbete med 
intern kontroll?

Enligt förvaltningsledningen har ett utvecklingsarbete gällande 
intern kontrollarbetet genomförts efter revisionens granskning. 
Reglementet har reviderats och nya rutiner och mallar har tagits 
fram för att få ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. En 
handbok har även tagits fram som hjälp i arbetet. En samordnare 
på ekonomiavdelningen har tillsammans med ansvariga på 
nämnderna stöttat i implementeringen av nya mallar och rutiner.

Har kommunstyrelsen sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier. 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är kommunstyrelsen 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Arbetet med att ta fram en heltäckande riskanalys startar i de 
olika avdelningarna inom kommunledningskontoret, oftast i 
samband med verksamhets- och planeringsdag alternativt vid 
APT. Riskerna värderas utifrån den mall som tagits fram och 
samordnas i en gemensam bruttolista som presenteras för 
kommunstyrelsen, som gör bedömningen om det uppfattas som 
en korrekt uppskattning och om eventuella ytterligare risker 
identifieras. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Såväl 2020 som 2021 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ytterligare risker (inom upphandling 
år 2020 och inom digitalisering/IT säkerhet år 2021).

Har kommunstyrelsen stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Genom att tidsätta de olika kontrollmomenten har 
kommunstyrelsen fastställt uppföljningstillfällen. Enligt 
förvaltningsledningen sammanfaller uppföljningarna med 
tertialuppföljningarna men kan av olika anledningar flyttas i tiden 
men då rapporteras den tidsavvikelsen i uppföljningen.

Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt och sin 
samordnande roll följt upp att nämnderna följer kommunens 
reglemente för internkontroll?

I samband med tertialuppföljning 1, delårsrapport och 
årsredovisning ska nämnderna redovisa en sammanfattande 
bedömning av resultatet av interkontrollarbetet inom respektive 
nämnd. Därutöver ingår internkontroll som en punkt när 
kommunledningen träffar nämndsordförande och 
verksamhetschef på dialoger vår och höst.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Familjenämnden
Har familjenämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt skolchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas 
under hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen 
inleds med att respektive ledningsgrupp inom barn och utbildning 
(BoU) och Indvid och familj (IFO) tar fram en bruttolista med 
identifierade risker. Riskerna kan följa ur uppföljningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet, av verksamhetsobservationer eller 
följa av andra omvärldsfaktorer. Efter det att risker tagits fram 
sker en initial skattning gällande väsentlighet och risk, en 
skattning som fortsätter genom processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av familjenämndens två utskott, familjenämndens 
individutskott respektive familjenämndens utbildningsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och det görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. De två utskotten lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till familjenämnden. I familjenämnden 
kan ytterligare risker föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering.

Familjenämnden beslutar sedan om vilka interna 
kontrollområden som ska ingå för granskning under kommande 
budgetår och när de olika granskningspunkterna ska redovisas 
för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån enligt 
verksamheten vara subjektiv men tre-stegs genomförandet ökar 
objektiviteten avseende slutresultatet. Vidare är kopplingen till 
nämndens övriga kvalitetsarbete en garant för att identifierade 
risker som ryms inom nämndens verksamheter med stark 
koppling till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.

Har familjenämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet 
som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och 
att återrapportering av genomförda kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment inom barn och utbildning 
redovisas i varje tertialuppföljning och beslutas av nämnd. Vad 
gäller Individ och familj så följs samtliga utvalda kontrollområden 
upp vid alla tertialbokslut. Familjenämnden får vid varje 
tertialuppföljning en rapport gällande utvalda/utpekade interna 
kontrollområden. Vid årets slut får familjenämnden en rapport om 
samtliga granskningar. 

Är familjenämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Familjenämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, främst genom sina två utskott där 
framtagen bruttolista behandlas på djupet. Utskottens 
representanter är delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar 
även fram nya/egna identifierade risker. Vidare är utskottets 
representanter aktiva vad gäller värderingen av risker. När hela 
familjenämnden ska besluta om interna kontrollområden är det 
med förslag från respektive utskott men med möjlighet att påföra 
alt omvärdera risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Kultur- och fritidsnämnden
Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda interna kontrollmoment redovisas i varje 
tertialuppföljning sammantaget utifrån den mall som finns 
framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden 
som beslutar när varje granskning som tas upp till behandling 
och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska göras i 
exempelvis i slutet av året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen?
Byggnadsnämnden 
Har byggnadsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är respektive nämnd 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Har samhällsbyggnadsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och 
rekommendationer som skrevs fram efter granskning 2019. 
Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under 
hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med 
att verksamhetschefens ledningsgrupp tar fram en bruttolista 
med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har samhällsbyggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt socialchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Processen inleds med att ledningsgruppen tar fram en 
bruttolista med identifierade risker. Riskerna kan följa ur 
uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, av 
verksamhetsobservationer eller följa av andra omvärldsfaktorer. 
Efter det att risker tagits fram sker en initial skattning gällande 
väsentlighet och risk, en skattning som fortsätter genom 
processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och då görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. Arbetsutskottet lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till vård och omsorgsnämnden där 
ytterligare risker kan föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering. Vård och omsorgsnämnden beslutar sedan om 
vilka interna kontrollområden som ska ingå för granskning under 
kommande budgetår och när de olika granskningspunkterna ska 
redovisas för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån vara subjektiv 
men tre-stegs genomförandet ökar objektiviteten avseende 
slutresultatet. Vidare är kopplingen till nämndens övriga 
kvalitetsarbete en garant för att identifierade risker som ryms 
inom nämndens verksamheter med stark koppling till nämndens 
huvudsakliga ansvarsområden. 

Har vård- och omsorgsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning. Vård 
och omsorgsnämnden får vid varje tertialuppföljning en rapport 
gällande utvalda/utpekade interna kontrollområden. Vid årets slut 
får vård och omsorgsnämnden en rapport om samtliga 
granskningar. 

Är vård- och omsorgsnämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Vård- och omsorgsnämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, genom arbetsutskottet där 
bruttolistan behandlas på djupet. Utskottens representanter är 
delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar även fram nya/egna 
identifierade risker. Vidare är utskottets representanter aktiva vad 
gäller värderingen av risker. När hela vård och omsorgsnämnden 
ska besluta om interna kontrollområden är det med förslag från 
arbetsutskottet men med möjlighet att påföra alt omvärdera 
risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen?  
Överförmyndarnämnden 
Har överförmyndarnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen? 

Har överförmyndarnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Enligt kanslichefen följer överförmyndarnämndens rutiner för 
genomförande av intern kontroll kommunens reglemente för 
intern kontroll. Nämnden har under 2020 tagit upp en riskanalys 
för nämnden, som nämnden har godkänt utifrån framtagen 
bruttolista. Därefter har en internkontrollplan fastställts. Under 
året redovisas internkontrollpunkterna och tas upp i nämnden för 
beslut.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet med 
de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. 

Kommunstyrelsen har genom förvaltningsledningen reviderat 
reglementet och framarbetat nya rutiner och mallar för att 
säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom kommunen.

Vi noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk- och 
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att 
riskvärderingen sammanställs i en bruttolista som presenteras för 
styrelse/nämnd inför beslut om årets interna kontrollplan. Utifrån 
de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen och nämnderna 
i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av 
risk- och väsentlighetsbedömningen. 

Vi noterar att det ser olika ut mellan nämnderna hur 
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast 
sker det i samband med återkommande tertialuppföljningar.

Vi bedömer att kommunstyrelsen stärkt sin uppsikt och 
samordnade roll över hur nämnderna följer kommunens 
reglemente för intern kontroll genom att begära redovisning och 
en sammanfattande bedömning av resultatet av 
internkontrollarbetet inom respektive nämnd i samband med 
tertialuppföljning 1, delårsrapport och årsredovisning. Därutöver 
ingår internkontroll som en punkt när kommunledningen träffar 
nämndsordförande och verksamhetschef på dialoger vår och 
höst vilket vi bedömer som positivt. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Bedömningar från granskningen 2019
Ansvar och roller
Under kommunstyrelsens ledning var roll- och 
ansvarsfördelningen avseende måltidsverkstans politiska och 
förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att 
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en 
förvaltning som kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt 
reglemente. Genom beslutet att förändra verksamhetens 
tillhörighet så att den speglar den politiska organisationen 
förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen 
och uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en 
bedömning av hur uppföljning och styrning fungerar efter skiftet 
till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen 
fortfarande är relativt ny. Måltidsverkstans dagliga verksamhet 
bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock har det av 
intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga 
verksamheter som hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I 
detta avseende kan det finnas ett behov av att informera 
verksamheterna om de befintliga riktlinjerna.
Undersökning av måltidsgästernas synpunkter 
Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och 
möten ger elever och brukare en chans att ge synpunkter på 
kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i 
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna 
förändring görs dokumenteras dock inte, vilket vi ser som en 
brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl 
måltidsverkstan säkerställer att önskemål och synpunkter 
förändrar utbudet även om det har skett en muntlig 
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en 
dokumentation kring måltidsgästernas synpunkter och 
förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden 
också att förenklas.

Uppföljning och återrapportering 

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har 
skötts på ett tillräckligt sätt då det regelbundet lämnats rapporter 
till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi. 
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens 
underskott och har tagit del av underlag för att kunna vidta 
åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte 
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt 
under tiden som det var deras verksamhetsansvar.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:

— Inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, 
samt

— dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och 
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
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Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 29 april 2020, § 27) 
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer 
måltidsverkstaden att ingå i den ordinarie ekonomiska 
uppföljningsprocessen. 
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst 
tveksam till detta, men om revisorerna menar att målen ska 
inkluderas i nämndens mål ställer vi oss positiva till detta. 
Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom 
pappersenkät med samma frågeställning gång till gång. För 
barnen har vi en maskin med ledsna och glada smileys som 
barnen trycker på i samband med måltiden. Denna maskin 
alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat får vi 
kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och 
tar del av ev. synpunkter. 

Vad visar uppföljningen?
Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i 
nämndens mål och uppföljning?
I svar från samhällsbyggnadschef framgår att utifrån den 
styrmodell som kommunen har så krävs inte 
verksamhetsspecifika mål i nämnderna. Därför har inte nämnden 
valt att peka ut just kostverksamheten i sina övergripande mål.
Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas 
synpunkter och vilka åtgärder som vidtas med anledning av 
detta?

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i 
dels den brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen 
har verksamheten matråd med skolorna minst två gånger per 
termin där elever deltar. I vårdboende finns även där kostråd där 
anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som 
framkommer försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra 
personer än ovanstående har synpunkter så fångas de i så fall in 
av kommunens övergripande synpunktshantering. 

Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring 
kostverksamheten?

Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den 
modell och ekonomiuppföljning som sker till nämnd i samband 
med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen 
till nämnd vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon 
annan rapportering sker inte.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att 
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder i 
enlighet med de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. Vi noterar dock att det fortsatt saknas mål 
beslutade av nämnden som berör kostverksamheten specifikt.

Datum som ovan

KPMG AB

Ida Brorsson - Certifierad kommunal yrkesrevisor
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 22 Dnr KS 2021/225 

Svar på revisorernas granskning - 
Uppföjning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 14 december 2021 överlämnat en 
uppföljningsgranskning av 2019 års granskningar till kommunstyrelsen för yttrande. 
Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. Som följd av 
granskningen har revisorerna inte lämnat några direkta rekommendationer med 
gällande granskning av bygglovsprocessen konstaterar revisorerna:  

”Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i tillräcklig 
omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten avseende organisationens 
personalresurser. Även om vissa personalförändringar skett och rekryteringar gjorts 
sedan granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står inför 
betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser och en ändamålsenlig 
organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi konstaterar att varken byggnadsnämnden 
eller kommunstyrelsen fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att 
minska sårbarheten i organisationen.” 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Den uppföljande granskningen av 2019 års granskningar visar ett glädjande resultat. 
En mycket stor andel av de rekommendationer som gavs av revisorerna vid de fem 
granskningarna av avyttring av inventarier, intern kontroll, färdtjänsten, 
måltidsverkstan och bygglov är genomförda. 

Frågan gällande personal på bygglovsenheten är komplicerad. Tomelilla kommun har 
verkligen försökt att rekrytera lämplig personal, men rekryteringssituationen är 
besvärlig med en hög konkurrens om yrkeskompetensen såväl inom offentlig som 
privat sektor. Kommunen har vid flera tillfällen rekryterat bygglovschef som därefter 
anställts av annan arbetsgivare, tf. bygglovschef finns på plats. På ett övergripande 
plan håller kommunen på att ta fram en komptensförsörjningsplan där varje 
verksamhet ska jobba med aktiviteter kring kompetensförsörjning för att säkerställa  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 22 forts. 

resurser och kompetens. Varje verksamhetschef ansvarar för sin verksamhets 
kompetensförsörjningsplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det handlar inte om en ekonomisk fråga utan en svår rekryteringssituation. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Detta är en uppföljning av 2019 års granskning. Frågan om tillräckliga personella 
resurser på bygglovsenheten är högst aktuell och följs hela tiden av 
kommunstyrelsen. När exempelvis rekrytering av ny bygglovschef är klar går inte att 
svara på. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2022, handlingsid: Ks 2022.473. 

Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.4320. 

Tidigare behandling 
Rev § 66/2021: 

Revisorerna beslutar följande: 

 

- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019– 
Tomelilla kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03- 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 22 forts. 

17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Ksau § 11/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram ett 

svar på granskningen. 

 

Ksau § 23/2022: 

Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna genom nämndsekreterare Olof Hammar 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 16 Dnr BN 2022/11 

Uppföljning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 15 december 2021 överlämnat en 
uppföljningsgranskning av 2019 års granskningar till kommunstyrelsen för 
yttrande, Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla 
kommun, BN 2022.37. Som följd av granskningen har revisorerna inte lämnat några 
direkta rekommendationer med gällande granskning av bygglovsprocessen 
konstaterar revisorerna:  

”Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i tillräcklig 
omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten avseende organisationens 
personalresurser. Även om vissa personalförändringar skett och rekryteringar gjorts 
sedan granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står inför 
betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser och en ändamålsenlig 
organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi konstaterar att varken byggnadsnämnden 
eller kommunstyrelsen fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att 
minska sårbarheten i organisationen.  

Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att revidera 
delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden fortsatt inte genomför några egna 
brukarundersökningar utifrån inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning 
som genomförs via SKL:s Insikt.” 

Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. 

Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschefen, avger följande yttrande:  
Förvaltningen har, efter dialog med nämnd, samverkat/förhandlat med de fackliga 
organisationerna den 25 mars 2021 om utökning av tjänster till enheten. 

Frågan gällande personal på bygglovsenheten är komplicerad. Tomelilla kommun har 
verkligen försökt att rekrytera lämplig personal, men rekryteringssituationen är 
besvärlig med en hög konkurrens om yrkeskompetensen såväl inom offentlig som 
privat sektor. Kommunen har vid flera tillfällen rekryterat bygglovschef som därefter 
anställts av annan arbetsgivare, tillförordnad bygglovschef finns på plats.  
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

 

På ett övergripande plan håller kommunen på att ta fram en 
komptensförsörjningsplan där varje verksamhet ska jobba med aktiviteter kring 
kompetensförsörjning för att säkerställa resurser och kompetens. Varje 
verksamhetschef ansvarar för sin verksamhets kompetensförsörjningsplan. 

När det gäller brukarundersökning anser förvaltningen att detta är en hur-fråga som 
den politiska nivån inte bör besluta om. Förvaltningen anser också, till skillnad från 
revisionen, att Insiktmätningen är att betrakta som en kundundersökning eftersom 
den mäter hur nöjd de som söker bygglov är oavsett om kunderna är företagare eller 
medborgare. Förvaltningen anser dessutom att ytterligare kommunala medel inte bör 
läggas på ”egna brukarundersökningar” eftersom dessa undersökningar inte kan bistå 
verksamheten i någon högre jämförande grad med andra kommuner. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de ramar som respektive nämnd 
erhåller. Förvaltningen och nämnd har vid två olika tillfällen försökt att beskriva hur 
den ekonomiska processen och ansvaret för arbetsmiljön hanteras i kommunen för 
revisionen. Vi har även gjort detta muntligt. Vi kan dock tyvärr konstatera att våra 
svar inte hörsammats av revisionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: BN 
2022.285. 

Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Bn 2022.37. 

Uppföljning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2022.40. 

Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019, handlingsid: Bn 2022.39. 

Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019 Byggnadsnämnden, handlingsid: 
Bn 2022.38. 

Tidigare behandling 
Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, BN 
2022.37 

Revisorerna beslutar följande: 
 

- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 
Tomelilla kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 33 Dnr SBN 2022/20 

Uppföljning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har i sin rapport riktat kritik mot att det fortsatt saknas mål beslutade av 
nämnden som berör kostverksamheten specifikt. 

Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschefen, avger följande yttrande: 
Revisionen gör en korrekt betraktelse att det saknas ett specifikt mål för 
måltidsverkstaden. Bakgrund till detta är att nämnden följer de instruktioner och den 
förflyttning som skett inom kommunen om synen på målstyrning. Enligt modellen 
ska nämnden anta mål för nämndens verksamhet, men det behöver inte innebära att 
varje enskild verksamhet ska ha mål utan målen kan vara övergripande. Eftersom 
nämndens verksamhet är omfattande hade det inneburit att nämnden hade haft ett 
stort antal mål. Många mål underlättar inte målstyrning och ska dessa 
verksamhetsspecifika mål brytas ner ytterligare hade målen ökat i omfattning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2022.395. 

Granskningsrapport - Uppföljning granskningar 2019 - Tomelilla kommun (slutlig 
version), handlingsid: Sbn 2022.67. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Ida Bornlykkes (S) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

  

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 7 Dnr REV 2021/5 

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

- Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt 
valnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2022 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2021 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att sammanträdet 18 januari 2022 utarbeta ett förslag till 
revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2022.På grund av sjukdom fick beslutet 
flyttas fram till dagens sammanträde. 

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. 
Om budgeten tillåter kan beslut om ytterligare någon granskning fattas under året. 

  

125



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-03, handlingsid: Rev 
2022.50 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022.51 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2022.52 

Projektplan: Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut – 
Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.47 

Projektplan: Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Rev 2022.45 

Projektplan: Uppföljning av 2020 års granskningar, handlingsid: Rev 2022.46 

Projektplan: Granskning av direktupphandling - Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 
2022.43 

Projektplan: Kommunens krishantering och beredskap – Tomelilla kommun, 
handlingsid: Rev 2022.44 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Tidigare behandling 
14 december 2021, Revisorerna § 68/2021 Riskanalys och Revisionsplan 2022 
för Tomelilla kommun 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG AB i 
uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att den förkortade versionen av revisionsplanen 
skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden för 
kännedom. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lidbergs yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tomelilla Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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1. REVISORERNAS UPPDRAG

Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel. 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de juridiska 
personerna.

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

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

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

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

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges 
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande 
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom 
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier, 
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i 
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har 
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m. 
som ska genomföras av de sakkunniga.
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1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process 
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom 
regionens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i regionens 
företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund 
med flera. Informationen har betydelse för att revisorerna ska kunna pröva 
med en helhetssyn dvs. hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form 
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret 
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för 
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.

Sakkunniga

Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som 
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras 
uppdrag.

Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller 
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt 
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal 
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och 
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och 
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner 
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i 
kommunal verksamhet.
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2. REVISIONSPLAN 2022
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2. REVISIONSPLAN 2022
Fördjupade granskningar

Granskningar Ansvarig nämnd

Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen

Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Familjenämnden

Granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden

Granskning av direktupphandlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av 2020 års granskningar Urval av nämnder

Ev. tillkommande granskning beslutas under året

 Dialog med företrädare för nämnd/förvaltning görs under hösten inom ramen för den grundläggande granskningen 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 15 Dnr KS 2021/114 

Årsredovisning för 2021 - Tomelilla 
kommun 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Tomelilla 
kommun. 

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

Ärendebeskrivning 
Resultatet för år 2021 uppgår till 62,5 mnkr, vilket är 45,8 mnkr högre än budget. I 
detta resultat ingår orealiserade vinster på 14,8 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår 
därmed till 47,7 mnkr. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är 
slutavräkningarna för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag som blivit högre än de 
prognoser som låg till grund för kommunens budget 2021. Dessutom har trenden 
med att nämnderna har en god budgetföljsamhet fortsatt och totalt redovisar 
verksamheterna ett överskott på 7,4 mnkr. För koncernen uppgick resultatet till 62,4 
mnkr.  

Enligt gällande regelverk medges inte någon avsättning till 
resultatutjämningsreserven. 

De tre finansiella målen bedöms uppfyllda samt av kommunens 33 verksamhetsmål 
bedöms 26 mål vara helt uppfyllda , fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda. 
Det innebär att 94 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda och 
därmed är den totala bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. 

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn- och 
utbildningsverksamheten balansera över till kommandet år. Utfallet 2021 redovisas i 
nedanstående tabell 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 15 forts. 

Skola  
Ingående 

balans  2021 
Utfall 
2021 

Utgående 
balans 2021 

Kastanjeskolan -5 281 -1 075 -6 356 
Brösarps skola 224 413 637 
Onslundaskolan 1 703 -137 1 566 
Smedstorpsskola -1 082 319 -763 
Lindesborgsskolan -954 -1 317 -2 271 
Byavångsskolan 2 706 330 3 036 
Ängens förskola -399 211 -188 
Lärkans förskola -263 -1 -264 
Västervångens förskola 296 370 666 
Nattviolens förskola 0 -378 -378 
SUMMA -3 050 -1 265 -4 315 

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

Barnperspektivet 
Med anledning av att redovisningen har en god måluppfyllelse för det föregående 
året har det inte någon negativ påverkan ur ett barnperspektiv framöver. 

Miljöperspektivet 
Med anledning av att redovisningen har en god måluppfyllelse för det föregående 
året har det inte någon negativ påverkan ur ett miljöperspektiv framöver. 

Uppföljning 
Enligt ekonomistyrningsreglementet sker uppföljningar per 30 april, 31 augusti och i 
samband med årsbokslutet 31 december. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 15 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.667. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2022, handlingsid: Ks 2022.558. 

Årsredovisning 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.668. 

Tidigare behandling 
Ksau § 40/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Årsredovisning 2021 
ÅRSREDOVISNING 

Kommunfullmäktige 
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Året som gått  
  
Ytterligare ett år har gått som präglats av pandemin i samhället och även fortsättningsvis 
krävt stora insatser av personal inom främst vård & omsorg och barn & utbildning. Trots 
detta har kommunen återigen lyckats nå de flesta av målen för verksamheten och det i 
kombination med en mycket stabil ekonomi. Det budgeterade överskottet för år 2021 var 
16,7 mnkr men utfallet blev historiskt höga 62,5 mnkr.  Det beror bland annat på en 
starkare skatteintäktsutveckling men även en god budgetdisciplin bland nämnderna. 
Investeringsnivån har varit fortsatt hög och under året har nästan 100 mnkr använts för 
välbehövliga satsningar utan att kommunens låneskuld har ökat.  

   
• Ett väldigt prioriterat område för alliansen är barn- och utbildning och där ser vi att 

skolresultaten är på uppgång  
• Näringslivsrankingen visar att satsningarna börjar ge resultat.  De ökade kraven på 

byggbara tomter ställer krav på den kommunala organisationen.   
• Befolkningen ökar i lagom takt vilket gör att den kommunala servicen hinner 

anpassa sig. (om alltför många flyttar in så krävs stora investeringar i skolor, 
förskolor mm och flyttar många ut så står vi med tomma lokaler). För att klara 
inflyttning krävs nya tomter och nya lägenheter vilket vi ser växa fram nu.   

• Tomelilla är i framkant när det gäller den digitala utvecklingen. (ex inom 
äldreomsorgen, bevakning, medicinutdelning)  

• Arbetsmarknaden är stark. Arbetslösheten är klart lägre än vad snittet är för Skånes 
kommuner  

• Tryggheten har ökat ytterligare enligt senaste mätningar hos polisen  
 

Några axplock av vad som hänt i kommunens verksamheter: 
 

• En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och 
Simrishamn  

•  Webb sändning av KF genomfördes som test i december  
• Tredimensionellt övergångsställe har färdigställts i Tomelilla tätort – innovation och 

utveckling är ledord i kommunen  
• Arbetet med att digitalisera ex vis bygglovsprocessen pågår detta för att underlätta 

för medborgare att få en snabbare hantering  
• Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen.   
• Renoveringen av Välabadet har påbörjats och ska vara klart inför kommande 

säsong.  
• Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sina bibliotek meröppna   
• Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteket, ungdomsgruppen och föreningar har 

tillsammans anordnat sommarlovsaktiviteter.  
• Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har beslutats av 

kommunfullmäktige   
• Planering och genomförande av vaccination av brukare och personal har haft stort 

fokus.  
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• Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.  
• Familjecentralen börjar äntligen ta form.   
  
Några av de investeringsprojekt som varit aktuella under året:  
• Ny konstgräsplan är på plats  
• Projektering av Lindesborgsskolan   
• Utveckling av TORGET  ( medborgardialog)  
• Trygghetsskapande åtgärder  
• VA investeringar   
  
Under 2021 har samhällsbyggnad med flera inte vilat på hanen utan levererat i enlighet med 
de beställningar vi har beslutat om samt även börjat på 2022 års projekt. Det ställer krav på 
politiken, att vara med på vad som händer och kunna ta dialogen med berörda i 
kommunen. Förändringar leder till reaktioner där vi måste följa upp så tänkta åtgärder ger 
önskad effekt. Torget har under året varit mycket omtalat men förändringarna där är ett led 
till en tryggare miljö i centrala Tomelilla. Här knyts allt från cykelstråk till förbättrad 
belysning ihop i ett större omtag av centralorten. Vi möter ett ökat intresse att investera i 
fastigheter. Under större delen av året har jag haft en byggkran i min utsikt från kontoret 
vilket symboliserar den växtkraft som finns i kommunen och det känns positivt för en 
kommunstyrelseordförande . En av kommunens styrkor är tillgången av vatten och där 
fortsätter vi att investera i våra anläggningar. En stor del av tryggheten i vår kommun är att 
se till att våra barn kan få en bra början av sitt liv. Äntligen har vi en lokal och 
samarbetsformerna på gång för familjecentralen, vilket är en pusselbit i att ge vår nästa 
generation bästa möjligheter. Projekteringen av Lindesborgsskolan fick ett annat resultat än 
tänkt då kostnader blir högre vid renovering än nybygge. Beslut om att bygga ny skola 
kommer att hanteras framöver och ett led i den utveckling vi har i kommunen.  Slutligen 
fick vi nytt underlag på plats på vår konstgräsplan.   
 
Ledord som varit aktuella under året är :  
• Befolkningsökning  
• Mycket god ekonomi  
• Stabil arbetsmarknad  
• Mycket god måluppfyllelse  
 
Ledorden kan inte uppfyllas om samarbetet mellan politik och förvaltning inte fungerar väl. 
Det är riktigt tillfredsställande att få vara en del i denna resa vi gjort under senaste åren där 
vi kan leva upp till uppställda ledord. Först vill jag ge en stor eloge till förvaltningen som 
leds av kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Ska man nå framgång behövs en långsiktig 
plan och den tog Alliansen fram under 2019. Vi siktade på en plan för 3 år plus 2 dvs 5 år. 
Det mesta är genomfört och nu behöver vi uppdatera vårt program, för att kommunen ska 
ha en fortsatt positiv utveckling. Detta har kunnat genomföras med ett gott arbete inom 
politiken som Alliansen styr.  
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Visionen  
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”.  
Visionen tar språnget utifrån Tomelillas stora styrkor mat, kultur, kreativitet, natur och rika 
näringsliv. Det innovativa och hållbara samhället hänger ihop, i ett Tomelilla där alla kan 
växa.  
Visionen är grundläggande i kommunens interna arbete och styrning, men den kan inte 
uppnås utan att andra aktörer strävar åt samma håll. Alla kan inte jobba brett med alla 
dimensioner av visionen, men vi tror att alla kan hitta något man brinner för i den och 
bidra till helheten.  
När denna summering görs har vi hamnat i en förskräcklig situation då det ännu en gång är 
krig i Europas midja och väldigt nära oss. Vi kommer vara bereda att hjälpa människor som 
kommer hit. Efter en rad olika extra ordinära händelser de senaste åren har vi en robust 
organisation för olika scenarier vi ställs inför.  
Indirekt har vi drabbats av konflikten då energipriser stigit i höjden vilket sätter både 
företag och boende i en situation som är svår att hanterar. Vår satsning på utbyggnad av 
fiber är ett sätt som möjliggör ett jobba på distans med mindre behov av transport. Det 
stora bekymret är om våra företag klarar av den extra ekonomiska belastningen utan att 
kunna ta ut det i nästa steg? Kommunen kommer också ännu mer att behöva se över 
verksamheten och minimera allt från transporter, konsumtion och lokalanvändning. Utan 
att försämra vårt kommunala uppdrag!  
Som avslutning kan jag bara konstatera att vi fångat de mest aktuella frågorna i vår vision 
och med bokslutet 2021 står vi väl rustade inför kommande år.  
 
 
 

Per-Martin Svensson  
Moderaterna 

Kommunstyrelsens ordförande 2021  
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

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

Koncernens utveckling (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 254,2 225,2 243,9 248,4 261,3 

Verksamhetens kostnader -902,9 -911,9 -942,7 -941,1 -1 015,6 

Årets resultat 20,1 0,7 12,7 50,8 62,4 

Soliditet (%) 39,2 36,1 35,9 35,7 37,8 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 
(%) 

17,5 17,2 18,1 20,2 23,4 

Investeringar 100,7 155,7 103,4 109,0 165,8 

Långfristig låneskuld 446,5 486,3 571,2 621,1 710,5 

Antal anställda (st) 829 804 797 851 872 

 

Kommunens utveckling (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkmängd (st) 13 416 13 557 13 617 13 663 13 712 

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

Verksamhetens intäkter 191,2 169,2 187,0 179,9 179,1 

Verksamhetens kostnader -868,0 -874,5 -907,3 -896,6 -954,5 

Årets resultat 13,4 7,1 12,1 48,1 62,5 

Balanskravsresultat 13,4 4,6 2,4 28,7 49,1 

Soliditet (%) 49,0 47,4 46,8 43,8 48,9 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 
(%) 

17,9 19,5 20,8 22,6 28,3 

Investeringar 78,6 103,0 70,1 81,6 96,3 

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

Antal anställda (st) 751 725 717 718 731 
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Den kommunala koncernen 

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

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

Organisationsschema - kommunens samlade verksamhet 
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Österlenhem AB 

Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Antal anställda (st) 14 15 

Nettoomsättning 60 593 62 278 

Resultat efter finansiella poster 3 007 1 991 

Budgeterat resultat 927 1 430 

Balansomslutning 374 499 426 978 

Investeringar 38 525 41 440 

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. 

Resultatet för året är något bättre än budgeterat även om kostnader för snö- och 

halkbekämpning ökade kraftigt. Även de direkta kostnaderna för större projekt samt 

kostnader för konsulter för bland annat upphandling var större än beräknat. På intäktssidan 

gav hyresförhandlingen och index ett bättre utfall och uthyrningsgraden låg högre än 

förväntat. Anställningsstöd, ersättning från Fora, låga räntor, försäkringsersättning och 

ersättningar på grund av pandemin har också påverkat positivt. 

Ombyggnationen av kvarteret Lansen löper på med en viss försening. Leverans av material 

samt många sjuka har påverkat bygget. Leverantören har även flaggat för högre kostnader 

på grund av detta. Dialog gällande kostnadsökningar i projektet har inletts. Sju lägenheter i 

Smedstorp är klara. Tjugotre lägenheter byggs just nu i kvarteret Lansen och i Brösarp 

pågår utvärdering av upphandling för byggnation. Efter första inledande arbetet med grov 

plane-ring samt budget tar styrelsen beslut om byggnation ska ske. För digitalt 

styrelsematerial pågår test av programvara och vi beräknar att bara igång under 2022. 

Målet om avkastning på insatt kapital är uppfyllt. Bolaget går med vinst och det egna 

kapitalet ökar årligen sakta men säkert. Likaså gör lånen för att bolaget ska kunna bygga 

lägenheter enligt ägarens önskemål. Byggnation med lånat kapital gör det svårt att nå 

soliditets-målet, likaså att belåningsgraden för fastigheterna på sikt inte ska överstiga 85 %. 

Bolagets har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ för att minska vår energi-

användning och klimatavtryck. Byte och uppdatering av styrsystem, el centraler, 

värmeväxlare med mera fortlöper samt uppkoppling till styrsystem för effektivare övervaka 

och styra fastigheterna samt minska förbrukningen. Effektiva system gör att vi kan arbeta 

effektivare och underlätta det dagliga arbetet. Krav på energieffektivare och miljövänligare 

byggnader har även ökat vid byggnation och underhåll. 

Österlenhem har under sommaren tagit emot flera sommarpraktikanter. Ungdomar som 

under ett par veckor får testa på vad ett arbete innebär. Språkpraktik, arbetsträning via 

arbetsförmedlingen och ställt upp med praktikplatser för studerande. Bolaget ingår också 
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som samverkanspartner för Lunds Universitet i olika delar kring krav och behov av fysisk 

tillgänglighet, sociala rättigheter och boende för en åldrande befolkning med mera. 

Bolaget kommer att fortsätta bygga i etapper och underhålla fastigheterna allt eftersom 

ekonomin och efterfrågan tillåter. Hyresutvecklingen är ett dilemma och på riksplan pågår 

ar-bete mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gällande 

hyressättning och förhandlingssystemet för en gemensam lösning. 

Risker och osäkerhetsfaktorer/Händelser av väsentlig betydelse: 

- Omvärldsrisker: förändrad lagstiftning, utökade krav på fastighetsägare utgör en risk 

kostnadsmässigt som alltid inte kan tas ut av hyresgäst. Hyran sätt i förhandling med 

Hyresgästföreningen. Under flera år har bolaget inte kunnat få ut de hyresökningar som på 

sikt krävs för att klara verksamheten och underhållet och lär inte få det framöver heller. 

- Finansiella risker: bolaget har 370 mkr i lån. Detta utgör en ränterisk/kreditrisk 

Tomelilla Industri AB 

Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Antal anställda (st) 0 0 

Nettoomsättning 1 517 1 390 

Resultat efter finansiella poster -393 -2 134 

Budgeterat resultat -930 -655 

Balansomslutning 16 985 16 199 

Investeringar 281 808 

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. 

Beslut har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott att bolaget får använda sitt kapital för 

att anpassa lokaler. Ombyggnation har påbörjats i Industribyn 2 till en kostnad om ca 10 

mkr och inflyttning för kommunverksamheter är tänkt till sommaren 2022. En viss 

fördröjning av projektet har skett. Dels på grund av tid för att erhålla bygglov, dels på 

grund av att covid slog till hos byggentreprenören. Bolaget är ett K2 företag vilket innebär 

att stora delar av ombyggnationen kostnadsförs vilket påverkar resultatet. Även resultatet 

nästa år kommer att påverkas av direkta kostnader i projektet. 

Under året har uthyrningsgraden ökat. Bolaget har fyra fastigheter där anpassning ofta 

krävs för att uthyrning ska kunna ske. Uthyrning utan anpassning har kunnat ske till 

reducerad hyra. En fastighet byggs om för kommande uthyrning. Torgkiosken är av vikt 

för bolaget och kommunen för ett levande torg och vid byte av hyresgäst har rimliga krav 

på öppethållande under hela året ställts. Reservkraftverk har installerats och viss 
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kringutrustning har köpts in. Digitalt styrelsematerial pågår. Test av programvara pågår och 

kommer att vara igång under 2022. Bolaget har under några år sålt av de fastigheter som 

stått för de största intäkterna. Med outhyrda lokaler är intäktssidan i förhållande till 

kostnadssidan för låg. Tillsammans med ombyggnadskostnader leder det till att 

avkastningsmålet inte nås. Efter försäljning har bolaget löst sina lån och soliditetsmål och 

mål gällande belåningsgrad uppnås därmed. Bolagets arbetar med energieffektivisering för 

sänkt energiförbrukning samt sortering för minskat avfall. Bolaget fortsätter att arbeta för 

ökad uthyrning och ombyggnation av fastigheter och lokaler. Efter ombyggnation i 

Industribyn 2 förväntas bolaget gå med positivt resultat framöver. 

Risker och osäkerhetsfaktorer/Händelser av väsentlig betydelse: 

- Omvärldsrisker: förändrad lagstiftning, utökade krav på fastighetsägare utgör en risk 

kostnadsmässigt som alltid inte kan tas ut av hyresgäst. 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Antal anställda (st) 0 0 

Nettoomsättning 39 719 41 339 

Resultat efter finansiella poster -134 198 

Budgeterat resultat -209 200 

Balansomslutning 9 996 11 222 

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. Enligt antagen miljöpolicy ska 

bolaget ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, 

teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett 

långsiktigt, hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. 

Genom att i första hand åstadkomma återanvändning, materialåtervinning genom 

källsortering via återvinningsstationer (22 st) och återvinningscentraler (3 st) samt 

energiutvinning genom förbränning samt biologisk behandling av matavfallet återvinns 

därmed idag ca 99 % av avfallet på ett miljö- och resursmässigt bra sätt. Under året har 

Ökrab börjat implementera den nya krestsloppsplanen genom möten med 

ägarkommunerna. Under år 2022 kommer processgrupper att börja arbeta för att hitta 

lämpliga projekt i kommunerna. En revidering av renhållningsförordningen har genomförts 

med anledning av att tillståndsgivandet till Uppehåll i hämtningen övertas av Ystad 

Österlenregionens miljöförbund. Revidering av taxa för Uppehåll i hämtningen har även 

genomförts i samband med taxeberedningen 2021. 
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Tomelilla kommun har beslutat att utreda möjligheterna att avveckla bolaget. Utredningen 

pågår och beräknas vara klar under våren. Efter denna tar kommunerna beslut om bolaget. 

Österlen VA AB 

Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Antal anställda (st) 52 53 

Nettoomsättning 27 258 215 100 

Resultat efter finansiella poster 29 24 

Budgeterat resultat 0 0 

Balansomslutning 60 176 34 600 

Investeringar 1 368 331 

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 

Tomelilla kommun för att långsiktigt kunna upprätthålla VA-försörjningen i båda 

kommunerna. Bolaget togs i drift den 1 september 2020. 

Miljösanering har genomförts av oljeutsläpp från nedgrävd oljetank som upptäckts i 

samband med ombyggnation av pumpstation i Borrby. Inom Simrishamns kommun har 

223 akuta insatser gjorts på ledningsnätet varav 83 vattenläckor, 8 avloppsras samt 55 

ventilbyte. Cirka 3,9 mil ledningar har spolats och filmats för att kontrollera status. Cirka 

14,5 mil av dricksvattenledningsnätet har luft/vattenspolats som ett led i att säkerställa en 

god dricksvattenkvalitet. 466 ärende från Ledningskollen har hanterats under perioden. 

Inom Tomelilla kommun har 103 akuta insatser gjorts på ledningsnätet varav 35 

vattenläckor, avloppsras samt 35 ventilbyten. 300 ärende från Ledningskollen har hanterats 

under perioden. I Kiviksområdet med omnejd eskalerade vattenanvändningen i samband 

med Kiviks marknad som medförde att dricksvatten fick köras med tankbil för att fylla upp 

reservoaren i Kivik. Sammanlagt kördes cirka 1100 m3 vatten under perioden. 

Under hösten utfärdades kokningsrekommendation vid 2 separata tillfällen efter att 

otjänligt vatten upptäcktes vid schemalagd provtagning. De omprover som genomfördes 

direkt efter, visade dock på tjänligt vatten. I samband med de otjänliga vattenproven 

genomfördes en kontroll och utredning av orsak. Slutsatsen i båda fallen är att de otjänliga 

vattenproven kan härledas till kontaminering någonstans i provtagningskedjan och att den 

inte funnits i dricksvattenleveransen till konsument. 

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk har genomförts och driftsatts under året. 

Utbyggnad av Brösarps vattenverk pågår och kommer färdigställas under 2022. Brösarps 

vattenverk kommer i framtiden att ha kapacitet att försörja de norra delarna av 

Simrishamns kommun med dricksvatten vilket kommer att ha en stor effekt för 

leveranssäkerheten i Ki-viksområdet. 
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Överföringsledning från Brösarps vattenverk till kommungräns mot Simrishamn pågår och 

beräknas att vara färdigställt strax efter årsskiftet. Målsättningen är att dricksvatten kan 

levereras till Kiviksområdet innan sommaren 2022. 

VA-sanering har genomförts på Grönegatan med syfte att separera gamla kombinerade 

ledningar till ett duplikatsystem för att motverka framtida översvämningar, VA-sanering 

kommer att fortsätta inom Tomelilla tätort under de närmsta åren. 

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 & personella resurser. För att kunna långsiktigt 

säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver stora 

satsningar göras på följande: 

• 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. 

För att kunna tillse att de framtida satsningarna kan genomföras på ett effektivt och 

systematiskt vis behöver resurser säkras upp genom hela kedjan. En bra balans mellan 

interna resurser, konsul-ter och entreprenörer måste säkerställas att de finns tillgängliga för 

att genomföra de investeringar som krävs. 

Risker och osäkerhetsfaktorer/Händelser av väsentlig betydelse: 

Risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar bolaget är framförallt ökade kravställningar 

från myndigheter, pågående klimatförändringar, svårigheter till kompetensförsörjning och 

behov av långsiktig finansiering av framförallt investeringar i Va-anläggningen. 

För att motverka dessa risker behöver Österlen VA AB tillsammans med ägarkommunerna 

anta långsiktiga planer för hur Va-anläggningen fortsatt ska kunna leverera ett 

kvalitetssäkrat dricksvatten och ett miljömässigt omhändertagande av spillvatten. Detta 

samtidigt som finansieringen av VA-verksamheten säkras med långsiktiga 

investeringsplaner. Va-taxan kommer på sikt att öka som resultat av ett eftersatt underhåll 

av Va-anläggningen. 
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Antal anställda (st) 50 48 

Nettoomsättning 71 708 73 934 

Resultat efter finansiella poster 416 - 2 003 

Budgeterat resultat 20 100 

Balansomslutning 40 911 38 050 

Investeringar 2 906 3 156 

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. 

Pensionskostnaderna blev högre än budgeterat med 2,6 mkr på grund av tidigare 

anställning och pensionsavgångar. En tidigare anställd hos SÖRF hade anställningstid hos 

annan arbetsgivare som ej varit rapporterat till KPA. Detta resulterade i engångspremier på 

1,3 mkr exklusive löneskatt. Som förebyggande åtgärd har all personal kontrollerats av 

KPA avseende tidigare anställningar för att förhindra liknande kostnader. Under året har 

pensionsavgångar orsakat slutreglering av premier på 0,8 mkr exklusive löneskatt. 

SÖRF ansvarar sedan 1 april för administrationen avseende Rakel Skåne. Det innebär en 

heltidstjänst fördelat på tre personer som arbetar lokalt och regionalt för att underlätta 

Rakel användandet bland Skånes räddningstjänster, kommuner och kommunägda bolag. 

Avtalet sträcker sig till årsskiftet 2022 och följer övriga överenskommelser i Räddsam 

Skånes regi. SÖRF har totalt åtta brandstationer. Ambition är att kunna erbjuda en bra 

fysisk arbetsmiljö för våra anställda. Brandstationernas storlek, byggnadsår och skick har 

stora variationer. Att ha omklädningsrum för både män och kvinnor har under en längre tid 

varit en målsättning. Under 2021 har det pågått en ombyggnation av brandstationen i 

Simrishamn, nya omklädningsrum och en förbättrad hantering av kontaminerat material. På 

station Ystad, Sjöbo och Simrishamn finns idag goda förutsättningar att hantera 

kontaminerad skyddsutrustning och annat material efter insats. 
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Antal anställda (st) 17 15 

Nettoomsättning 17 407 16 491 

Resultat efter finansiella poster 73 68 

Budgeterat resultat -710 207 

Balansomslutning 6 197 8 327 

Investeringar 0 113 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för 

myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna 

Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett 

positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger ett positivt resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. 

Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget kapital maximalt uppgå 1 % av 

inbetalda medlemsavgifter, därefter ska åter-betalning ske till medlemskommunerna utifrån 

medlemsavgiftsandelarna. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift 

till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. Sammantaget utifrån årets 

resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga 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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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är 

problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. 

Inflationen har stigit till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022. 

Centralbanker och finansiella marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur 

snabbt de kvantitativa lättnaderna bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i 

Eurozonen börjar inflationstrycket att bli problematiskt. I Sverige är det inte något större 

problem med inflationen om man räknar bort energipriserna. Här handlar det mer om att 

den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv allt eftersom arbetsmarknaden blir 

mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre farlig än tidigare varianter. 

Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt som det är färre som 

ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. 

Sedan SKR lämnade sin senaste prognos över samhällsutvecklingen har Rysslands 

invadering av Ukraina skett vilket kan komma att förändra världsekonomin på ett sätt som 

inte för tillfället är överblickbart. 

Källa: SKR Cirkulär 22:06 

Befolkningsutveckling 

Den 31 december 2021 uppgick Sveriges totala befolkning, enligt Statistiska Centralbyrån 

till 10 452 326 personer. Befolkningen växte med 73 031 personer under 2021. I relativa tal 

var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under 

2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent. Folkökningen under 2020 var den lägsta 

sedan 2005. Befolkningen ökar av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att 

fler invandrar än utvandrar. Största delen av folkökningen förklaras av 

invandringsöverskottet. 

Under 2021 ökade befolkningen i Tomelilla kommun med 49 personer och uppgick vid 

årsskiftet till 13 712 personer. Under året avled 155 personer och 137 barn föddes, vilket 

ger ett födelseunderskott på 18 personer. 

Flyttningsnettot var positivt och ökade med 64 personer, totalt flyttade 990 personer till 

Tomelilla och 926 personer flyttade ut. Den största inflyttningen skedde från andra delar av 

Skåne med 717 personer. 
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Arbetsmarknad 

I januari 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 030 000, icke säsongsrensat. Det är en 

ökning med 167 000 jämfört med januari 2021. Antalet arbetslösa uppgick till 458 000. 

Andelen arbetslösa var 8,3 procent, en minskning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetade 

timmar uppgick till i genomsnitt 142,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat 

motsvarar en minskning med 3,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en 

ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. 

Källa: Statistiknyhet från SCB den 9 februari 2021 

Arbetslösheten i Tomelilla kommun uppgick i december 2021 till 7,7 procent i jämförelse 

med Skåne där medel uppgick till 9,3 %. Arbetslösheten har minskat med 0,9 % i Tomelilla 

jämfört med december 2020. 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Coronapandemins följdverkningar har varit och är fortfarande 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 pågår. 
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Det mycket spända världsläget som uppstått med anledning av Rysslands invasion av 

Ukraina kan komma att påverka Tomelilla kommun på många sätt, den ekonomiska risken 

ökar med anledning av hur världsekonomin påverkas, stora IT risker befaras med anledning 

av eventuella cyberattacker och risken hur omfattande den ryska invasionen i övriga länder 

blir rent militärt. 

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 antagit en 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. 
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Pensionsförpliktelser 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som framgår av tabellen nedan. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2020 2021 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt 2,8 6,5 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 214,9 213,5 

Finansiella placeringar -61,1 -73,3 

Återlånade medel 156,6 146,7 

I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens 

avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2021. 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 2021 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa 

investeringar som uppgick till 10,86 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen 

aktier uppgick till 66,84 procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 

22,03 procent i enlighet medplaceringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen 

likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 0,27 procent vid årets slut. 

Placeringar (mnkr) Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
201231 

Andel av 
portfölj (%) 

Svenska aktier 23,9 33,9 46,27 

Utländska aktier 10,7 15,1 20,57 

Svenska räntebärande 13,7 13,8 18,90 

Utländska räntebärande 2,2 2,3 3,13 

Alternativa investeingar 7,8 8,0 10,86 

Summa värdepapper 58,3 73,1 99,73 

Bankmedel  0,2 0,27 

Summa portfölj 58,3 73,3 100,00 

Realiserade vinster under året  1,5  

Orealiserade vinster under året  14,8  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 

• En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och 
Simrishamn 

• Riktlinjer för visionsmedel antogs under året och de tre första vinsttagarna utsågs. 

• Digital signering av protokoll, anställningsavtal och andra avtal  har införts. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen. 

• Tredimensionellt övergångsställ har färdigställts i Tomelilla tätort 

• Färdigställt konstgräsplanen med närvarobelysning. 

• Måltidsverkstan ingår i mat-projekt med lokala leverantörer "En god granne" 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sin bibliotek meröppna. 

• Arbetet med revidering av biblioteksplanen har slutförts och ska beslutas av 
kommunfullmäktige i början av 2022. 

• Ett nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har beslutats av 
kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämnden 

• Pandemin med Covid-19 har påverkat all verksamhet inom Vård- och 
omsorgsnämnden. En tung uppgift med att bemanna verksamheten för att säkra 
insatser mot brukarna har behövt och tagit ett stort utrymme. 

• Stor satsning på kompetensutveckling har skett, såsom utbildning till 
undersköterskor, specialistundersköterskor, dokumentationsutbildning. 

• Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet och det har varit 
värdefullt med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplas samman med 
frivilliga resurser, för exempelvis matinköp. 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas löpande och utbildning 
i användandet har prioriterats. Processer och rutiner finns tillgänglig för alla 
medarbetare direkt i mobiler eller andra digitala verktyg 

Familjenämnden 

• Fjärrundervisning bedrevs i åk 7-9 delar under vårterminen 21. 

• Invigning av ny paviljong på Brösarps förskola och skola I Ur och Skur, även beslut 
om utekök och uteklassrum togs. 

• Utredning kring Lindesborgsskolans byggnads skick visade på stora brister. 
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• Försörjningsstödet har minskat under 2021. Minskningen avser både kostnader, 
unika hushåll och antal beslut. 

• Antalet familjefridsärenden, våld i nära relationer, har ökat med cirka 25% under 
2021. Verksamheten har inom området en hög kompetens och fungerande 
processer och rutiner för både barn, offer samt våldsutövaren. Det pågår ett 
ständigt förbättringsarbete gällande de förebyggande insatserna 

• I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten ett projekt tillsammans med 
Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig 
mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30 
kommuninvånare har deltagit i projektet. 

Kommunens koncernbolag och förbund 

• Österlenhem anslöt sig till Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ för att därmed 
minska energianvändning och klimatavtryck. 

• Tomelilla Industri AB påbörjade ombyggnationen av Industribyn 2 för kommande 
uthyrning. 

• Österlen VA AB genomförde ombyggnation och driftsättning av Smedstorps 
vattenverk. VA-sanering genomfördes på Grönegatan med syfta att motverka 
framtida översvämningar. 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund övertog ansvaret för administrationen 
avseende Rakel Skåne. 

• Ystad-Österlenregionens Miljöförbund installerade en plattform för att kunna möta 
framtiden E-blanketter där möjlighet ges att följa sina ärenden "Mina Sidor". 
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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 

nulägeskartor för nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnderna och bolagen 

rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 
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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. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges övergripande tre 

målområden med vardera två mål. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges 

tre övergripande målområden ovan. Dessa nämndsmål med uppföljning redovisas i 

tabellform under respektive nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen. 

Kommunen hade totalt 33 nämndsmål år 2021, där 26 mål bedöms vara uppfyllda, 5 delvis 

uppfyllda och 2 inte uppfyllda. De mål som inte är uppfyllda är kultur och fritidsnämndens 

mål om ökat antal besökare i kulturhuset och byggnadsnämndens mål om att öka 

kontakten med medborgare genom dialoger/byavandringar. Orsaken till att måluppfyllelsen 

inte nåtts är konsekvenser av pandemin och de restriktioner som funnits under året. 

Det innebär att 94 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda, 

vilket sammanfattningsvis kan anses vara en god måluppfyllnad. 

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. 
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Livskvalitetsprogrammet 

Livskvalitetsprogrammet, som antogs i början av 2021, är kommunens styrdokument för 

miljö och folkhälsa för åren 2021 - 2030. Programmet anger mål och riktning för arbetet 

med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och 

rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. 

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med 

förbättringar och prioriteringar. Arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling ska bedrivas 

aktivt och genom mod, öppenhet samt nyfikenhet. Exempel på områden som tas upp i 

programmet är innovation och utveckling, barn och ungas perspektiv, och hållbara 

ekosystem. En av Tomelillas utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället 

på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. 

Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive 

nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. 

 

Synpunkter och klagomål 

Tomelilla kommuns invånare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål direkt till 

verksamhetens personal eller till Tomelilla direkt. Det ska vara lätt för den enskilde att 

lämna en synpunkt och det finns därför flera alternativa sätt att lämna sin synpunkt. 

Synpunkter kan lämnas via e-tjänst, e-post, brev, telefon och besök. 

Sedan januari 2020 sker arbetet med att hantera synpunkter och klagomål enligt rutin som 

antagits av kommundirektör. Enligt rutinen ska all diarieföring gällande synpunkter och 

klagomål, såväl inkomna synpunkter som svar på synpunkter, göras av Tomelilla direkt. 

Tomelilla direkt har också ett ansvar att bevaka så att samtliga inkomna synpunkter blir 

besvarade inom den tid som anges i rutinen. Eftersom synpunkter och klagomål utgör en 

viktig del i kommunens kvalitetsarbete har Tomelilla direkt uppdrag att aktivt uppmuntra 

personer som är i kontakt med kommunen att lämna in synpunkter. 

Synpunkter och klagomål per nämnd 2021 

Kommunstyrelsen 19 

Samhällsbyggnadsnämnden 164 

Byggnadsnämnden 16 

Kultur- och fritidsnämnden 8 

Vård- och omsorgsnämnden 48 

Familjenämnden, barn- och utbildningsverksamheten 15 

Familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten 10 

Totalt 280 
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Under 2021 och har det registrerats 280 synpunkter. 

Flest antal synpunkter har inkommit gällande samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden är det Gata/park som står för den största andelen 

synpunkter. En anledning till detta torde vara att detta är en verksamhet som det är lätt att 

tycka till om. Inom Gata/park ses också en tydlig variation på typ av synpunkter beroende 

på årstid. Under vinterhalvåret gäller en stor andel av synpunkterna gatubelysning, 

snöröjning och halkbekämpning medan synpunkter gällande underhåll av grönytor, 

rabatter, park- och naturområden ökar under sommarhalvåret. 

Vård och omsorgsnämnden är den verksamhet som har näst flest synpunkter. Nämnden 

har sedan lång tid tillbaka arbetat med att aktivt uppmuntra brukare och anhöriga till att 

komma in med synpunkter och har en utvecklad organisation för att arbeta med 

kvalitetsfrågor. Synpunkterna är av blandad karaktär och inget särskilt område sticker ut i 

omfattning. Synpunkterna gäller exempelvis förändring av lokalanvändning, synpunkter på 

omvårdnad och synpunkter på kostnad för hyror och trygghetslarm. 

De synpunkter som inkommit gällande kommunstyrelsens område är av blandad karaktär 

och inget särskilt mönster kan utrönas. Bland synpunkterna berörs bland annat 

trygghetsfrågor och innehåll på kommunens webb. 

Byggnadsnämndens synpunkter rör huvudsakligen bristande tillgänglighet och bristande 

återkoppling. En förklaring till detta är att det skett personalförändringar under året med 

efterföljande vakanser på tjänster, vilket medfört hög arbetsbelastning och längre 

handläggningstider. 

Familjenämnden är uppdelad i två verksamheter: barn- och utbildningsverksamheten och 

individ- och familjeomsorgsverksamheten. Barn- och utbildningsverksamheten har, med 

tanke på verksamhetens omfattning få synpunkter registrerade. Inga synpunkter är 

inkomna gällande förskoleverksamheten och detsamma gäller tre av skolorna. Troligen är 

antalet synpunkter högre än ovan angett. Ett tänkbart scenario är att personer med 

synpunkter lämnar dessa direkt till personal i aktuell verksamhet. Synpunkterna hanteras 

därefter av verksamheten men då rutinen kring diarieföring inte följs så sker ingen 

registrering av synpunkt och svar i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. 

Den andra verksamheten inom familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten 

har, liksom vård och omsorgsnämndens verksamheter, väl utvecklat arbetssätt för att 

hantera synpunkter och klagomål. En tänkbar orsak till att verksamheten har relativt få 

synpunkter skulle kunna vara att klienter inte vill framföra klagomål av oro för att det kan 

påverka handläggningen av deras ärende. Verksamheten har också förändrat sina arbetssätt, 

vilket lett till hög tillgänglighet med mer tid för stöd till klienterna. 

De synpunkter som inkommit till kultur- och fritidsnämnden rör huvudsakligen de 

anpassningar som gjorts med anledning av pandemin. Vad gäller Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd har synpunkterna rört arvodes- och ersättningsfrågor gällande 

förtroendemannauppdragen. 
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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. 

Budget 

2021 års budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari 2020 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 2021. Deltagande 

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

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-

Österlenregionens Miljöförbund, Österlen VA AB 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 januari 2020 att skicka budgetremissen för åren 2021-2023 

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 2021. 
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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 den första 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. 

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 2021. 

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 finns det en handbok för intern 

kontroll med tillhörande mallar. 
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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 2022. 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. Den sammanfattande bedömningen är att 

Tomelilla kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre finansiella 

målen är uppfyllda samt av kommunens 33 verksamhetsmål är 31 mål helt eller delvis 

uppfyllda. 

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. 

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 2021 uppgick till 7,2 
procent av skatter och statsbidrag. Med utfallet för 
2020 och 2021 samt det budgeterade resultatet för 
2022 på knappt 2 procent kommer den genomsnittliga 
resultatnivån för perioden att uppgå till drygt 5 
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 
11,1 procent av skatter och statsbidrag år 2021. Enligt 
utfallet 2020 och 2021 samt budgeterad nivå 2022 
kommer nettoinvesteringarna uppgå till i snitt 11 
procent under perioden. 

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. Självfinansieringsnivån för år 2021 
uppgick till 100 procent. Enligt den budgeterade 
investeringsnivån för perioden att uppgå till 73 
procent för perioden. 
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Måluppfyllelse Helt 
uppfyllda 

Delvis 
uppfyllda 

Ej 
uppfyllda 

Går ej 
att 

bedöma 

Totalt 

Överförmyndarnämnden 5 0 0 0 5 

Kommunstyrelsen 5 3 0 0 8 

Samhällsbyggnadsnämnden 4 0 0 0 4 

Byggnadsnämnden 0 2 1 0 3 

Kultur- och fritidsnämnden 2 0 1 0 3 

Vård- och omsorgsnämnden 4 0 0 0 4 

Familjenämnden 5 1 0 0 6 

Totalt 25 6 2 0 33 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Årets resultat för koncernen uppgick per den siste december till 62,4 mnkr, vilket är en 

förbättring med 11,6  jämfört med föregående år. Kommunens resultat uppgick till 62,5 

mnkr. Den främsta anledningen är förbättrade slutavräkningar för skatteintäkter samt 

statsbidrag samt att nämnderna även under 2021 uppvisat en hög budgetföljsamhet. 

Årets resultat (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Koncernen 20,1 0,7 12,7 50,8 62,4 

Förändring (%) -13% -97% 171% 300% 22,8% 

Kommunen 13,4 7,1 12,1 48,1 62,5 

Förändring (%) -25% -47% 70% 298% 30% 

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Av tidigare års resultat har 30,0 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är 

tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed 

undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna. För år 2021 kan inga ytterligare 

avsättningar göras enligt fastställt reglemente. 

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. 
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Social investeringsfond 

De tidigare gjorda avsättningarna till social investeringsfond har ianspråktagits alternativt 

reserverats för olika projekt  (exempelvis familjecentralen). 

Utvecklingen av verksamhetens kostnader och intäkter 

Kostnadsökning har under året varit 7,9 % i jämförelse med intäktsökningen som uppgått 

till 5 % inom koncernen medan man inom kommunen har haft en oförändrad intäktsnivå 

jämfört med tidigare år medan kostnaderna har ökat med 6 %. Taxor och avgifter har i 

flesta fall förändrats med KPI vilket har varit i stort sett obefintlig ökning samtidigt som 

vissa av driftbidragen från staten har klassificerats om till generella statsbidag. 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
(mnkr) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter, koncernen 254,2 225,2 243,9 248,4 261,3 

Förändring (%) -5% -11% 8% 2% 5% 

Verksamhetens kostnader, koncernen -902,9 -911,9 -942,7 -941,1 -1015,6 

Förändring (%) 9% 3% 1% 0% 7,9% 

Verksamhetens intäkter, kommunen 191,2 169,2 187,0 179,9 179,1 

Förändring (%) -7% -12% 11% -4% 0% 

Verksamhetens kostnader, kommunen -868,0 -874,5 -907,3 -896,6 -954,5 

Förändring (%) 3% 1% 4% -1% 6% 

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag 

Skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 866,8 mnkr per den siste december 2021 och har 

i snitt ökat med 7 procent de senaste åren. Intäkter från generella statsbidrag och 

utjämningar motsvarar 36 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag år 2021. 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Skatteintäkter 501,5 513,3 528,9 528,6 557,6 

Generella statsbidrag och utjämningar 217,2 228,0 232,1 283,2 309,2 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 718,7 741,3 761,0 811,8 866,8 

Förändring (%) 5% 3% 3% 7% 7% 

Budgetföljsamhet 

Budgetavvikelsen uppgår till 45,8 mnkr framförallt beroende på ett bättre utfall på 

skatteavräkningar för 2020 och 2021 samt ökade generella statsbidrag. Orealiserade vinster 

på 14,8 mnkr påverkar även utfallet positivt inom finansiering. Samhällsbyggnadsnämnden 

och byggnadsnämnden redovisar underskott gentemot de budgeterade medan övriga 

nämnder har lämnat överskott. 
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Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -0,9 -0,8 0,1 

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

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden -2,4 -2,6 0,2 

Kommunstyrelsen -69,6 -71,2 1,6 

Samhällsbyggnadsnämnden -49,7 -48,7 -1,0 

Byggnadsnämnden -5,1 -2,9 -2,2 

Kultur- och fritidsnämnden -21,6 -23,2 1,6 

Vård- och omsorgsnämnden -245,4 -245,8 0,4 

Familjenämnden -407,4 -414,1 6,6 

Finansieringen 865,6 827,2 38,4 

Totalt 62,5 16,7 45,8 

Lån 

Kommunen hade per den 31 december 2021 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 9 

lån om totalt 300 mnkr. Omsättning av två lån har skett under året. Hos Sparbanken Skåne 

har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten utnyttjas 

gemensamt med kommunens båda dotterbolag. 

Lån (mnkr) Låne-
belopp 

Ränta 
201231 

Ränte-
bindning 

Kommuninvest 20,0 0,96% Maj 2025 

Kommuninvest 20,0 0,40% Mars2023 

Kommuninvest 30,0 0,61% Apr 2024 

Kommuninvest 50,0 0,40% Nov 2023 

Kommuninvest 20,0 -0,01% Rörlig 

Kommuninvest 30,0 -0,04% Rörlig 

Kommuninvest 30,0 1,69% Sep 2025 

Kommuninvest 50,0 0,85% Feb 2022 

Kommuninvest 50,0 0,92% Jan 2023 

Summa lån i kommunen 300,0   

Österlenhems låneskuld 277,9   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 1,3   

Summa lån kommunkoncernen 579,2   

Likviditet 

Koncernens likvida medel uppgick till 145 mnkr vid årets slut, vilket är en ökning med 18,4 

mnkr.  Kommunens likvida medel uppgick till 86,8 mnkr vid årets slut vilket är en 

minskning med 6,9 mnkr. 
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Likviditet (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Koncernen 103,4 71,7 73,1 126,7 145,1 

Förändring (%) 5% -31% 2% 73% 15% 

Kommunen 71,6 8,3 25,0 93,7 86,8 

Förändring (%) -8% -88% 201% 275% -7% 

Investeringar 

Budgetavvikelsen uppgår 17,1 mnkr vilket innebär att investeringstakten har varit fortsatt 

hög under året. Investeringsnivån uppgick till 96,4 mnkr. 

Investeringar per nämnd (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -1,3 -3,0 1,7 

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA-verksamheten -45,5 -65,2 19,7 

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

Familjenämnden -2,4 -3,0 0,6 

Summa skattefinansierat -50,7 -73,7 23,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten* -45,7 -39,8 -5,9 

Summa investeringar -96,4 -113,5 17,1 

*Simrishamns kommun medfinansierar utbyggnaden av 

överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik enligt avtal. I budget 
för VA verksamheten ingår tilläggsanslag för Smedstorps vattenverk. 

   

Soliditet 

Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid årets slut till 23,4 procent, 

vilket är en ökning med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år. Det finns en 

tendens till förstärkt soliditet med anledning av högre resultatnivåer.  Soliditeten i 

kommunen uppgick till 28,3 procent inklusive pensionsförpliktelser. 

Soliditet (%) 2017 2018 2019 2020 2021 

Koncernen, inklusive pensionsförpliktelser 17,5 17,2 18,1 20,2 23,4 

Kommunen, inklusive pensionsförpliktelser 17,9 19,5 20,8 22,6 28,3 

Koncernen, exklusive pensionsförpliktelser 39,2 36,1 35,9 35,7 37,8 

Kommunen, exklusive pensionsförpliktelser 49,0 47,4 46,8 43,8 48,9 
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Pensionsskuld 

I bokslut 2021 uppgick den totala pensionsskulden i Tomelilla kommun till 146,7 mnkr, 

vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2020. 

Total pensionsskuld 2017 2018 2019 2020 2021 

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive 
särskild löneskatt 

8,2 7,8 8,4 2,8 6,5 

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse 
inklusive särskild löneskatt 

239,3 225,9 219,7 214,9 213,5 

Pensionsförpliktelser som tryggats i 
pensionsförsäkring 

-41,6 -45,3 -55,5 -61,1 -73,3 

Total pensionsskuld 205,9 188,4 172,6 156,6 146,7 

Förändring (%) -4% -8% -8% -9% -6% 

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. 

Balanskravsresultatet uppgick till 47,7 mnkr år 2021. 

Balanskravsresultat (mnkr) 2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 48,1 62,5 

Reducering av realisationsvinster -8,5 -14,8 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 39,6 47,7 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv -13,5 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv 26,1 47,7 

Uttag från social investeringsfond 2,6 0,0 

Insättning till social investeringsfond 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond 28,7 47,7 
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Väsentliga personalförhållanden 

Pandemin präglade även 2021. Utmaningarna var i stort sett desamma som under 2020. 

Stort fokus har legat på arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen har gett stöd och råd åt 

förvaltningens alla verksamheter samt bedrivit förebyggande arbete i samverkan med 

fackliga organisationer, skyddsombud och lokala fackliga företrädare. 

Löneöversyn för 2021 påverkades också av pandemin genom att samtliga förhandlingar 

genomfördes digitalt. Utrymmet beslutades till 2,2 procent vilket fördelades individuellt och 

differentierat på kollektivet med sifferlösa avtal vilket är samtliga fackliga organisationer 

förutom Kommunalarbetarförbundet. Inom Kommunalarbetarförbundets avtalsområde 

fördelades i snitt, enligt avtalets utrymme, 530 kr. 0,3 procent fördelads individuellt och 

differentierat i syfte att öka lönespridning för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. 

För många av medarbetarna och cheferna så har pandemin lett till förändrade arbetssätt. 

Bland annat genomfördes, där det var möjligt, prestationssamtal och medarbetarsamtal 

digitalt via TEAMS. 

HR-avdelningen har tillsammans med Kommunikationsavdelningen varit med i att ta fram 

koncept för att premiera och uppmärksammamedarbetare, 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. 

Årets mesta kundfokus tilldelades Tomelilla Direkt. 

Motivering: Tomelilla Direkt har Tomelilla kommun fått ett helt nytt kundfokus. Det nya 

kontaktcentrat servar invånarna på plats i kommunhuset, via mejl, chatt och telefon. 

Tomelilla direkt jobbar med ”en väg in” och leder invånarna rätt med en stor portion 

vänlighet och hög servicekänsla. 

Årets mest nytänkande tilldelades Eva Engdahl. 

Motivering: Eva Engdahl, arbetsmarknadscoach, har genomfört flera viktiga och 

uppskattade aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra 

länder, en möjlighet att integrera sig i det svenska samhället. 

Årets brobyggare tilldelades Kommunikationsavdelningen. 

Motivering: För att vi ska utveckla våra verksamheter är dialogen med medborgarna 

väsentlig och här är det viktigt med kommunikationsavdelningens stöd. 

Kommunikationsavdelningen är väldigt proffsig och tillgänglig och trots stor 

arbetsbelastning har de fortsatt utveckla och varit stödjande i alla delar. Vår 

kommunikationsavdelning vill vara med i sammanhangen, har nyfikenheten och intresset 

av att lära sig mer om verksamheterna för att på bästa sätt stödja kvalitetsarbetet och 

utvecklingsarbetet. 

Årets ledare tilldelades Tina Bjerström 
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Motivering: Tina Bjerström, rektor, har fortsatt arbetet med att göra måluppfyllelsen 

relevant genom att definiera och förtydliga verksamhetens gemensamma mål tillsammans 

med alla som möter elever och vårdnadshavare. Tina skapar värde i verksamheten genom 

att kontinuerligt diskutera uppdraget och låta alla vara delaktiga i processen vilket innebär 

att varje medarbetare ges kreativt utrymme att vara medskapande. Tina har genom att 

samspela skapat medvetenhet om förutsättningarna för styrning och ledning på olika nivåer 

inom organisationen vilka lägger grunden till ömsesidig förståelse för uppdragen inom 

Tomelilla kommun. Tina leder sig själv och anpassar sitt agerande till den komplexa och 

snabbt föränderliga vardag som möter oss i skolan och kan därmed skapa engagemang och 

förtroende i hela verksamheten. Tina har en vilja att lyckas och skapar genom uthållighet, 

mod och uppriktighet en känsla av gemensam grund för utveckling. 

Heltidsarbete som norm. 

Arbete löper på i förvaltningen där respektive verksamhet nu ansvarar för fortsatt arbete 

och implementering. 

Tillsvidareanställda 

Antalet tillsvidareanställda 2020 2021 Förändring 

Kommunledningskontoret 61 66 5 

Samhällsbyggnadsverksamheten 100 97 -3 

Stöd- och omsorgsverksamheten 278 289 11 

Barn- och utbildningsverksamheten 276 276 0 

Verksamhetschefer 3 3 0 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 718 731 13 

Österlenhem AB 11 15 4 

Tomelilla Industri AB 0 0 0 

Österlen VA AB 52 53 1 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0 0 0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 50 48 -2 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 17 15 -2 

Totalt tillsvidareanställda, koncernen 848 862 14 

Pensionsavgångar 

Prognos kring förväntat kommande pensioner 

Nertill redovisas beräknat antal kommande pensionsavgångar för 2021– 2025. Totalt 

handlar det om 86 medarbetare från och med år 2022 och baseras på tillsvidareanställda 

som fyller 65 respektive år. Siffrorna är preliminära och det är svårt att uppskatta det exakta 

utfallet eftersom medarbetare har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad 
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medarbetaren fyller 68  respektive 69 år från och med 2023. Samtidigt finns det även 

medarbetare som väljer att avsluta sin anställning innan 65 år. Den största andelen personer 

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

Antalet pensionsavgångar 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunledningskontoret 1 1 0 0 3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 3 2 2 4 4 

Stöd-och omsorgsverksamheten 1 4 12 6 15 

Barn- och utbildningsverksamheten 6 2 6 7 5 

Totalt antalet pensionsavgångar, 
kommunen 

11 9 20 17 27 

Österlenhem AB 0 0 1 0 1 

Tomelilla Industri AB 0 0 0 0 0 

Österlen VA AB 3 2 0 1 1 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0 0 0 0 0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 4 0 0 1 2 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 1 0 3 0 1 

Totalt antalet pensionsavgångar, 
koncernen 

22 11 24 19 32 

Sjukfrånvaro 

I pandemins spår så är det fortsatt höga sjuktal under 2021. Glädjande är dock att 

sjukfrånvaron minskade från 7,63% till 7,2% vilket innebär att sjukfrånvaron minskat trots 

pandemin föregående år. 

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. Kommunen erbjöd även detta året samtliga anställda gratis vaccination mot 

säsongsinfluensan. 

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2019 2020 2021 

    

Kvinnor    

29 år eller yngre 4,50 6,39 7,2 

30–49 år 5,11 6,98 7,2 

50 år eller äldre 6,99 9,29 8,9 

Totalt kvinnor 5,87 7,98 7,9 
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Män    

29 år eller yngre 5,43 10,15 5,3 

30–49 år 3,12 4,88 4,7 

50 år eller äldre 3,78 7,12 4,7 

Totalt män 3,71 6,45 4,8 

    

Samtliga anställda    

29 år eller yngre 4,78 7,51 6,6 

30–49 år 4,70 6,52 6,6 

50 år eller äldre 6,15 8,79 7,9 

Totalt samtliga anställda 5,35 7,63 7,2 

    

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 
dagar) 

   

Kvinnor 38,29 29,95 36,3 

Män 18,20 23,23 21,9 

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro 34,96 28,65 34,2 

 

Sjukfrånvaro per verksamhet, 
procent 

Totalt 
2020 

Kvinnor 
2020 

Män 
2020 

Totalt 
2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Kommunledningskontoret 2,5 2,1 3,3 2,3 2,6 1,8 

Samhällsbyggnadsverksamheten* 5,5 4,6 6,6 5,2 4,9 5,7 

Stöd-  och omsorgsverksamhet 9,5 9,5 10,0 8,7 9,0 7,1 

Barn- och utbildningsverksamheten 7,8 8,4 5,1 7,5 8,5 3,5 

Verksamhetschefer 0,5 0,0 0,8 0,6 0,0 0,9 

Totalt 5,3 5,9 3,7 7,2 7,9 4,8 

*Kultur- o fritid ingår i 
samhällsbyggnadsverksamheten. 
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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 vilket har inneburit att 

behovet av ökad skuldsättning inte har skett trots fortsatt hög investeringsnivå. Det är dock 

inte troligt att denna utveckling kommer att fortsätta och enligt de planer som ligger 

kommande år kan kommunen vara i stort behov av nyupplåning. En ökad skuldsättning 

minskar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden och räntenivåerna har påbörjat 

en snabb återgång till klart högre nivåer än vad som varit under de senaste åren . 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 utvecklingen av det spända världsläget med kriget i Ukraina kommer 

att påverka Sverige och därmed även Tomelilla kommun de närmaste åren. Det sker en 

oerhört snabb förändring i omvärlden och de prognoser som över skatteunderlaget som 

kom i början av året är redan väldigt osäkra. Det finns inga prognoser hur en utökad 

flyktingström kommer att påverka kommuner.  Det finns även ett stort behov av att 

investera i exempelvis skolor, infrastruktur och VA. För att även fortsättningsvis ha en 

balans i ekonomin kommer det 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 
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som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och 

utveckla sin verksamhet. Det syns en fortsatt 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 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Verksamhetens intäkter 1 179,9 179,1 248,4 261,3 

Verksamhetens kostnader 2 -896,6 -954,5 -941,1 -1015,6 

Av- och nedskrivningar 3 -51,8 -40,1 -66,6 -55,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -768,5 -815,6 -759,3 -809,9 

Skatteintäkter 4 528,6 557,6 528,6 557,6 

Generella statsbidrag, 
utjämning 

5 283,2 309,2 283,2 309,2 

Verksamhetens resultat  43,3 51,2 52,5 56,9 

Finansiella intäkter 6 7,5 13,7 7,0 12,7 

Finansiella kostnader 7 -2,7 -2,4 -8,7 -7,3 

Resultat efter finansnetto  48,1 62,5 50,8 62,4 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  48,1 62,5 50.8 62,4 

177



  

 

Årsredovisning 2021 41 

 

Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

8 655,1 716,7 1014,3 1103,0 

Maskiner och inventarier 9 36,9 35,8 49,0 48,3 

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 10 28,0 28,4 17,9 8,6 

Summa anläggningstillgångar  720,0 780,9 1081,2 1160,0 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 3,0 2,2 4,7 3,5 

Kortfristiga fordringar 12 135,9 91,8 115,6 95,7 

Kortfristiga placeringar 13 61,1 73,3 61,1 73,3 

Kassa och bank 14 93,7 86,8 126,7 145,1 

Summa omsättningstillgångar  293,7 254,1 308,1 317,5 

Summa tillgångar  1013,7 1035,0 1389,3 1477,5 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital 15     

Årets resultat  48,1 62,5 50,8 62,4 

Resultatutjämningsreserv  30,0 30,0 30,0 30,0 

Övrigt eget kapital  365,6 413,7 414,8 466,5 

Summa eget kapital  443,7 506,2 495,6 558,9 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 2,8 6,5 5,5 9,6 

Andra avsättningar  0,0 0,0 0,0 -0,5 

Summa avsättningar  2,8 6,5 5,5 9,1 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 341,9 347,0 664,2 710,5 

Kortfristiga skulder 18 225,3 175,4 224,0 199,1 

Summa skulder  567,2 522,4 888,2 909,6 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 1013,7 1035,0 1389,3 1477,5 

Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i 
balansräkningen 

19 214,9 213,5 214,9 213,5 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 20 3,7 2,6 3,7 3,5 

Övriga ansvarsförbindelser 21 285,2 281,0 285,2 281,0 

178



  

 

Årsredovisning 2021 42 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  48,1 62,5 50,8 62,4 

Justering för av- och nedskrivningar 3 51,8 40,1 66,6 55,6 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. tillgångar 22 -4,9 -2,4 -4,8 -2,4 

Justering för avsättningar 16 -5,6 3,6 -5,7 3,6 

Justering för förändring av eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,9 

Justering för övriga ej likv. påverkande poster 23 -12,5 -11,1 -22,0 15,0 

Medel från vht före förändr. av 
rörelsekapital 

 76,9 92,7 82,8 135,1 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 -67,6 44,1 -40,3 19,9 

Ökning/minskning av förråd, exploatering  6,1 0,9 5,0 1,2 

Ökning av kortfristiga placeringar 13 -5,6 -12,2 -5,6 -12,2 

Minskning av kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18 71,6 -49,9 50,9 -24,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  81,4 75,6 92,8 119,1 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar 8, 9 -81,6 -100,6 -109,0 -165,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8, 9 16,6 9,5 16,6 9,5 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -2,5 -0,4 -2,5 9,8 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -67,5 -87,6 -94,9 -147,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 17 100,0 0,0 100,9 41,2 

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

Utbetald utdelning  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 17 3,1 3,5 3,1 3,5 

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

Ökning/minskning av långfristiga skulder 17 1,0 3,6 1,0 3,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  54,8 5,1 55,7 46,3 

      

Årets kassaflöde      

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

Likvida medel vid årets slut 14 93,7 86,8 126,7 145,1 

Årets kassaflöde  68,7 -6,9 53,6 18,4 
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Driftredovisning 

Nettokostnad (mnkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -0,9 -0,9 -0,9 0,1 

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

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Kommunstyrelsen -65,7 -69,6 -71,2 1,6 

Samhällsbyggnadsnämnden -41,5 -49,7 -48,7 -1,0 

Byggnadsnämnden -0,7 -5,1 -2,9 -2,2 

Kultur- och fritidsnämnden -22,4 -21,6 -23,2 1,6 

Vård- och omsorgsnämnden -233,0 -245,4 -245,8 0,4 

Familjenämnden -399,9 -407,4 -414,1 6,6 

Finansieringen 815,7 865,6 827,2 38,4 

Summa nettokostnad 48,1 62,5 16,7 45,8 

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 45,8 mnkr, där nämndernas överskott står för 7,4 

mnkr. Det är tre nämnder som uppvisar underskott. Valnämnden som under året har haft 

en minimal verksamhet i avvaktan på kommande års nationella val har haft ett extra 

sammanträde vilket innebär ett mindre underskott på 15 tkr. Såväl byggnadsnämnden som 

samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott på totalt 3,2 mnkr. För 

byggnadsnämndens del beror underskottet framförallt på dubbla personalkostnader i 

samband med att avgångsvederlag betalades ut samtidigt som ny personal anställdes och att 

konsultkostnaderna ökade bland annat för att kunna slutföra införandet av digitaliserad 

bygglovsprocess. Intäkterna har inte heller uppgått till den budgeterade nivån. 

Samhällsbyggnadsnämndens underskott uppstod framförallt under hösten när några större 

akuta underhållsinsatser gjordes på två förskolor samt ökade kostnader för snöröjning. 

Övriga nämnder redovisar överskott och för kommunstyrelsens del är det framförallt 

intäkter från externa finansiärer som har medverkat till överskottet samt att de kommunala 

förbunden har genererat ett överskott som återbetalas till kommunen. 

Överförmyndarnämnden och revisionen har haft lägre arvode- och utbildningskostnader 

under året. Detta beror mycket på att pandemin har inneburit digitala möten och 

utbildningsinsatser. Kultur och fritidsnämnden har lägre kostnader för sin 

kulturverksamhet vilken till stor del har varit hämmad av pandemin. Stora delar av 

verksamheten har periodvis varit helt stängd. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett 

mindre överskott, trots stora utmaningar av pandemin. Det är dock såväl över- som 

underskott inom nämnden och där LSS verksamheten redovisar ett underskott som dock 

täcks av övrig verksamhet. Inom familjenämnden redovisas det största överskottet och det 

är framförallt hänförbart till gymnasieverksamhet där utbildningsprogrammen var billigare 
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än budgeterat men framförallt var det färre elever än de prognostiserade antalet som gick 

på gymnasiet. 

Den största budgetavvikelsen återfinns dock inom finansieringen, +38,4 mnkr. De absolut 

största orsakerna är klart bättre slutavräkningar för skatteintäkterna 2020 och 2021 samt 

högre generella statsbidrag än vad som budgeterats. I utfallet återfinns även de orealiserade 

vinsterna på pensionsplaceringar som uppgår till 14,8 mnkr vid årsskiftet. De budgeterade 

reserverna för oförutsedda ändamål och avskrivningspott har inte nyttjats 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 -1,3 -1,3 -3,0 1,7 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. 
VA 

4,7 -50,2 -45,5 -65,2 19,7 

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

Familjenämnden 0 -2,4 -2,4 -3,0 0,6 

Summa skattefinansierat 4,7 -55,4 -50,7 -73,7 23,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 0 -45,7 -45,7 -39,8 -5,9 

Summa investeringar 4,7 -101,1 -96,4 113,5 17,1 

 

Större färdigställda projekt (mnkr) Netto Budget Budget-
avvikelse 

Projekt utebad -5,8 -3,5 -2,3 

Västervångens skola -6,8 -8,8 2,0 

Smedstorps Vattenverk -11,0 -14,4 3,4 

Gatuinvesteringar  VA 2021 -3,4 -6,0 2,6 

Fiberutbyggnad 1,1 -6,0 7,1 

 -25,9 -38,7 12,8 

Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 17,1 mnkr. 

Kommunstyrelsens samt vård och omsorgsnämndens överskott beror på pågående 

införande av nytt ekonomisystem respektive verksamhetssystem. 

Samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelser beror bland annat på pågående arbete med 

Torget som kommer att slutföras under 2022 samt den pågående fiberutbyggnaden. 

Under året har ombyggnationen  vattenverket i Smedstorp slutförts medan ombyggnaden 

av Brösarps vattenverk och den tillkommande överföringsledningen från Brösarp till Kivik 

fortgår till 2022. Simrishamn kommun är med och medfinansierar dessa delar. 

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 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Försäljningsintäkter 8,0 33,4 29,2 44,3 

Taxor och avgifter 63,6 72,1 63,6 93,5 

Hyror och arrenden 15,4 54,4 61,4 101,5 

Bidrag från staten 66,3 69,8 66,5 70,6 

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

Övriga bidrag 2,9 1,3 2,9 1,3 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

18,1 222,9 18,1 222,9 

Försäljning av 
exploateringsfastigheter 

0,0 0.0 0,0 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 4,9 2,5 4,9 2,6 

Övriga verksamhetsintäkter 0,6 0,0 1,7 1,7 

Avgår interna intäkter 0,0 -277,5 0,0 -277,5 

Jämförelsestörande poster 
Driftsprojekt Rakel Skåne 

0,0 0,0 0,0 0,2 

Summa verksamhetens intäkter 179,9 179,1 248,4 261,3 

Not 2 

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Löner och sociala avgifter -434,8 -453,2 -458,1 -491,2 

Pensionskostnader -4,0 -13,5 -5,5 -16,3 

Inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial 

-2,0 -1,6 -16,0 -57,3 

Bränsle, energi och vatten -13,3 -14,1 -13,3 -14,1 

Köp av huvudverksamhet -271,5 -504,5 -274,3 -394,7 

Lokal- och markhyror -19,7 -60,8 -21,0 -47,3 
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Övriga tjänster -31,5 -62,6 -31,5 -121,5 

Lämnade bidrag -38,5 -39,0 -38,5 -39,0 

Realisationsförluster och 
utrangeringar 

-0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Övriga kostnader -81,2 -82,2 -82,7 -111,0 

Avgår interna kostnader 0,0 277,5 0,0 277,5 

Jämförelsestörande poster 
Driftsprojekt Rakel Skåne 

0,0 0,0 0,0 -0,2 

Summa verksamhetens 
kostnader 

-896,6 -954,5 -941,1 -1015,6 

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

samt årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2021. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision 

uppgick till 180 tkr (165 tkr för år 2020) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 150 tkr 

(140 tkr för år 2020) och för förtroendevalda 30 tkr (25 tkr för år 2020). 

Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Avskrivning byggnader och 
tekniska anläggningar 

-33,9 -30,3 -46,2 -42,7 

Avskrivning maskiner och 
inventarier 

-7,4 -7,5 -9,6 -10,1 

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

Nedskrivning 0,0 -2,3 0,0 -2,7 

Summa av- och nedskrivningar -51,8 -40,1 -66,6 -55,6 

Not 4 

Skatteintäkter (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Kommunalskatt 542,4 539,7 542,4 539,7 

Slutavräkning föregående år -4,1 2,3 -4,1 2,3 

Preliminär prognos, slutavräkning 
innevarande år 

-9,7 15,6 -9,7 15,6 

Summa skatteintäkter 528,6 557,6 528,6 557,6 
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Not 5 

Generella statsbidrag, 
utjämningar (mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Inkomstutjämningsbidrag 198,1 208,3 198,1 208,3 

Kommunal fastighetsavgift 32,3 36,9 32,2 36,9 

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

Regleringsavgift/bidrag 13,9 40,7 13,9 40,7 

Kostnadsutjämningsbidrag 13,9 18,6 13,9 18,6 

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avgift till LSS-utjämning -3,9 -3,1 -3,9 -3,1 

Generella bidrag från staten, 
flyktingrelaterade 

3,4 7,8 3,4 7,8 

Välfärdsmiljoner 25,5 0,0 25,5 0,0 

Summa generella statsbidrag, 
utjämningar 

283,2 309,2 283,2 309,2 

Not 6 

Finansiella intäkter (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ränteintäkter 0,3 0,4 0,7 0,4 

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

Realiserade vinster 2,1 0,0 2,1 0,0 

Orealiserade vinster 3,7 11,1 3,7 11,1 

Övriga finansiella intäkter 1,0 2,2 0,1 1,2 

Summa finansiella intäkter 7,5 13,7 7,0 12,7 

Not 7 

Finansiella kostnader (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Räntekostnader -2,2 -1,9 -8,0 -6,7 

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

Summa finansiella kostnader -2,7 -2,4 -8,7 -7,3 
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Not 8 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar (mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

1025,3 1091,7 1495,1 1598,2 

Årets anskaffningar 76,4 93,9 102,2 161,4 

Årets försäljningar/utrangeringar -15,8 0,0 -16,5 -1,5 

Omklassificeringar 5,8 0,0 17,4 -27,2 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

1091,7 1 185,6 1598,2 1730,7 

     

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 

-403,4 -436,6 -538,8 -583,9 

Årets avskrivningar -33,6 -30,3 -45,9 -42,7 

Årets försäljningar 10,9 0,0 11,3 1,1 

Årets nedskrivningar -10,5 -2,0 -10,5 -2,3 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-436,6 -468,9 -583,9 -627,7 

     

Utgående bokfört värde 655,1 716,7 1014,3 1103,0 

varav markreserv 17,1 17,3 - - 

varav verksamhetsfastigheter 249,6 252,9 - - 

varav fastigheter för 
affärsverksamhet 

233,8 243,8 - - 

varav publika fastigheter 74,9 93,3 - - 

varav fastigheter för annan 
verksamhet 

4,5 4,1 - - 

varav pågående arbete 75,0 105,3 - - 

     

Bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod 

17,0 18,0 13,6 15,1 

Not 9 

Maskiner och inventarier (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

88,9 93,3 115,8 123,1 
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Årets anskaffningar 5,3 7,4 6,8 8,3 

Årets försäljningar/utrangeringar -0,9 0,0 -2,2 -0,6 

Omklassificeringar 0,0 0,0 2,7 1,1 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

93,3 100,0 123,1 129,0 

     

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 

-49,5 -56,4 -65,9 -74,1 

Årets avskrivningar -7,7 -7,6 -10,0 -10,1 

Årets nedskrivningar 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Årets försäljningar 0,8 0,0 1,8 0,6 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-56,4 -64,2 -74,1 -80,9 

     

Utgående bokfört värde 36,9 35,8 49,0 48,3 

varav maskiner 2,3 1,5 - - 

varav inventarier 18,0 18,6 - - 

varav speciella anläggningar 10,5 9,4 - - 

varav bilar 3,6 4,2 - - 

varav konst 0,8 0,8 - - 

varav övriga maskiner och 
inventarier 

1,7 1,2 - - 

     

Bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod 

5,5 6,0 4,6 5,0 

Not 10 

Aktier, andelar, långfristiga 
fordringar (mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

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

2,5 2,5 - - 

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

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 8,8 10,1 8,8 10,1 

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 15,7 14,4 15,7 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 2,2 0,9 2,2 0,9 

Övriga långfristiga fordringar 1,2 1,6 1,3  

Summa långfristiga fordringar 3,4 2,5 3,5  

     

Summa aktier, andelar, 
långfristiga fordringar 

28,0 28,4 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 2021-12-31 till 13,9 mnkr. 

Not 11 

Förråd med mera (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ingående värde 
exploateringsfastigheter 

9,1 3,0 9,1 3,0 

Årets utgifter 4,7 6,2 4,7 6,2 

Uttag bokfört värde -10,8 -7,0 -10,8 -7,0 

Utgående värde 
exploateringsfastigheter 

3,0 2,2 3,0 2,2 

Lager 0,0 0,0 1,7 0,5 

Summa förråd med mera 3,0 2,2 4,7 2,7 
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Exploateringsredovisning, årets 
förändring (mnkr) 

Ingående 
balans 

2021 

Inkomster 
2021 

Utgifter 
2021 

Utgående 
balans 

2021 

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118 -0,2 -0,1 0,3 0,0 

Onslunda 31:156, 31:157, 31:158 0,0 - - 0,0 

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

Myran  12 0,7 -0,7 0,3 0,3 

Tomelilla 237:110 med flera 
(lagerhustomt) 

-0,1 -0,3 0,4 0,0 

Brösarp 11:23-11:26 0,3 - - 0,3 

Tomelilla 10 0,0 - 1,2 1,2 

Karlsborg Etapp 2 0,8 -0,8 0,6 0,6 

Karlsborg Etapp 3a 1,5 -4,8 3,1 -0,2 

Summa exploateringsredovisning 3,0 -7,0 6,2 2,2 

Not 12 

Kortfristiga fordringar (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Kundfordringar 10,0 12,3 13,8 7,3 

Mervärdesskatt 21,2 11,0 22,6 12,0 

Upplupna skatteintäkter 28,1 49,3 28,1 49,3 

Övriga kortfristiga fordringar 58,9 1,8 25,3 3,7 

Interimsfordringar 17,7 17,5 25,8 23,4 

Summa kortfristiga fordringar 135,9 91,8 115,6 95,7 

Not 13 

Kortfristiga placeringar (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Pensionskapital 61,1 73,1 61,1 73,1 

Bankmedel 0,0 0,2 0,0 0,2 

Summa kortfristiga placeringar 61,1 73,3 61,1 73,3 
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Not 14 

Kassa och bank (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Bankkonto 85,4 65,2 118,4 123,5 

Bankkonto, VA-enheten 8,3 21,6 8,3 21,6 

Summa kassa och bank 93,7 86,8 126,7 145,1 

Not 15 

Eget kapital (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ingående eget kapital 395,6 443,7 444,8 496,5 

Årets resultat 48,1 62,5 50,8 62,4 

Byte av redovisningsprincip betr. 
finansiella instrument 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående eget kapital 443,7 506,2 495,6 558,9 

varav resultatutjämningsreserv 30,0 30,0 30,0 30,0 

Not 16 

Avsättningar för pensioner 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ingående avsättningar 8,4 2,8 11,2 5,5 

Pensionsutbetalningar 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Nyintjänad pension -2,8 2,7 -2,8 3,2 

Ränte- och 
basbeloppsuppräkningar 

0,2 0,0 0,2 0,0 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga poster -2,2 0,3 -2,2 0,3 

Förändring av löneskatt -0,8 0,7 -0,8 0,7 

Summa avsättningar för 
pensioner 

2,8 6,5 5,5 9,6 
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Not 17 

Långfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 21,0 24,5 21,0 27,0 

Investeringsbidrag 22,5 26,2 22,5 26,2 

Långfristiga lån 300,0 300,0 621,1 660,7 

Resultatfond, vatten och avlopp -1,6 -3,7 -1,6 -3,7 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 1,2 0,3 

Summa långfristiga skulder 341,9 347,0 664,2 710,5 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, 
vägt snitt 

44,8 42,6 44,8 42,6 

Investeringsbidrag, återstående antal år, 
vägt snitt 

21,0 24,7 21,0 24,7 

Not 18 

Kortfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Leverantörsskulder 103,4 78,0 110,2 83,1 

Förutbetalda skatteintäkter 18,8 7,5 18,8 7,5 

Mervärdesskatt 0,5 1,5 1,9 3,5 

Personalens källskatt 7,3 6,7 7,7 7,5 

Upplupna löner och semesterlön 20,3 22,8 21,8 24,6 

Upplupna sociala avgifter 9,6 8,4 10,1 8,4 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och 
semesterlön 

6,8 7,8 6,8 7,8 

Upplupna pensionskostnader, individuell 
del 

14,4 15,2 15,0 15,2 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 2,3 2,2 2,5 2,2 

Upplupna räntekostnader 0,7 0,7 3,2 0,7 

Förutbetalda hyresintäkter 0,8 1,6 0,8 1,6 

Projektmedel 6,2 8,0 6,2 8,0 

Statsbidrag 10,2 6,1 10,2 6,1 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga interimsskulder 12,4 8,7 4,1 17,8 

Övriga kortfristiga skulder 11,6 0,3 4,7 3,5 

Summa kortfristiga skulder 225,3 175,4 224,0 197,5 
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Not 19 

Pensionsförbindelser ej 
upptagna i balansräkningen 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Ansvarsförbindelse beräknad av 
KPA 

172,9 171,8 172,9 171,8 

Löneskatt 42,0 41,7 42,0 41,7 

Summa pensionsförbindelser 214,9 213,5 214,9 213,5 

Förpliktelse minskad genom 
försäkring 

58,2 63,5 58,2 63,5 

Överskottsmedel i försäkring 0,0 0,3 0,0 0,3 

Aktualiseringsgrad 98% 98% 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 294 kommuner och 

landsting/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingått likalydande 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 2021-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och 

totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Tomelilla kommuns andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 658 252 256 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 667 557 353 kronor.  
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Not 20 

Ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Framtida minimileasingavgifter 
som förfaller: 

    

inom 1 år 2,2 1,7 2,2 1,8 

senare än 1 år men inom 5 år 1,5 0,9 1,5 1,7 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella 
leasingavtal 

3,7 2,6 3,7 3,5 

Not 21 

Övriga ansvarsförbindelser 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 280,0 277,9 280,0 277,9 

Tomelilla Industri AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

1,3 1,3 1,3 1,3 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,4 1,3 1,4 1,3 

Föreningar 2,5 0,5 2,5 0,5 

Summa övriga 
ansvarsförbindelser 

285,2 281,0 285,2 281,0 

Not 22 

Justering för vinst/förlust, 
försäljning av 
anläggningstillgångar (mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Reavinst/reaförlust, avyttring av 
fastigheter, mark etc. 

-4,9 -2,4 -4,9 -2,4 

Reavinst/förlust, avyttring av 
maskiner och inventarier 

0,0 0,0 0,1 0,0 

Summa justering för 
vinst/förlust 

-4,9 -2,4 -4,8 2,4 
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Not 23 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2021 

Orealiserade vinster -3,7 -11,1 -3,7 -11,1 

Ej likviditetspåverkande förändring 
anläggningstillgång 

-6,7 0,0 -18,3 26,1 

Reavinst/reaförlust, avyttring 
kortfristiga placeringar 

-2,1 0,0 -2,1 0,0 

Summa justering -12,5 -11,1 -24,1 15,0 

Koncerninterna förehavanden 

Koncerninter
na 
förehavanden 
(mnkr) 

Ägd 
andel 

Försäljnin
g, köpare 

Försäljnin
g, säljare 

Lån, 
givar

e 

Lån, 
mottagar

e 

Borgen
, givare 

Borgen, 
mottagar

e 

Kommunen  113,5 11 - - 279,2 - 

Österlenhem 
AB 

100% 3,5 15,4 - - - 277,9 

Tomelilla 
Industri AB 

100% 0,6 1,2 - - - - 

Österlen VA 
AB 

100% 5,8 85,4 - - - - 

ÖKRAB 50% 0,8 0,5 - - - - 

Miljöförbundet 23,20
% 

0,9 1,3 - - - - 

SÖRF 16,50
% 

0,8 10,8 - -  1,3 

Summa 
förehavanden 

 125,7 125,7 - - 279,2 279,2 

Skadeståndsanspråk 

Skadeståndsanspråk gentemot kommunen där 
bedömningen är att det ej finns skäl att göra avsättning 
(mnkr) 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Regresskrav försäkringsbolag, VA-verksamheten 4,5 - 

Summa skadeståndsanspråk 4,5 - 
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Resultat- och balansräkning för VA-bolaget 

Resultaträkning (mnkr) Not 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 1 37,3 37,0 

Verksamhetens kostnader 2 -24,4 -30,1 

Av- och nedskrivningar 3 -9,1 -5,3 

Verksamhetens nettokostnader  3,8 1,6 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -3,1 -3,6 

Resultat efter finansnetto  0,7 -2,0 

Återföring/avsättning till resultatfond  -0,7 2,0 

Årets resultat 5 0,0 0,0 

 

Balansräkning (mnkr) Not 2020 2021 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 223,6 248,1 

Maskiner och inventarier 7 2,4 2,0 

Summa anläggningstillgångar  226,0 250,1 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  6,4 4,3 

Kassa och bank  12,2 34,0 

Summa omsättningstillgångar  18,6 38,3 

Summa tillgångar  244,6 288,4 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  21,0 24,5 

Övriga långfristiga skulder  209,6 269,0 

Summa långfristiga skulder 8 230,6 293,5 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  -1,6 -3,6 

Övriga kortfristiga skulder  15,6 -1,5 

Summa kortfristiga skulder 9 14,0 -5,2 

Summa skulder  244,6 288,4 
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Kassaflödesanalys för VA-bolaget 

Kassaflödesanalys (mnkr) Not 2020 2021 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  0,7 -2,0 

Justering för av- och nedskrivningar 3 9,1 5,3 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  9,8  

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -0,8 2,1 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  11,3 -19,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  20,3 -13,8 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 6, 7 -36,4 -29,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6, 7 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -36,4 -29,2 

    

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning av långfristiga skulder  21,4 43,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21,4 43,2 

    

Årets kassaflöde    

Likvida medel vid årets början  7,0 12,3 

Likvida medel vid årets slut  12,3 21,8 

Årets kassaflöde  5,3 9,5 

Noter till VA-bolagets räkenskaper 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 2020 2021 

Vatten- och avloppsavgifter 36,8 36,4 

Periodisering av anläggningsavgifter 0,5 0,6 

Övriga intäkter 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 37,3 37,0 

Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2020 2021 

Övriga verksamhetskostnader -17,6 -30,1 

Personalkostnader -6,8 0,0 

Summa verksamhetens kostnader -24,4 -30,1 
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Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) 2020 2021 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -8,7 -4,7 

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

Summa av- och nedskrivningar -9,1 -5,3 

Not 4 

Finansiella kostnader (mnkr) 2020 2021 

Kapitalkostnadsränta -3,1 -3,6 

Summa finansiella kostnader -3,1 -3,6 

Not 5 

Årets resultat (mnkr) 2020 2021 

Överuttag/underskott 0,7 -2,0 

Återställt balanserat underskott 0,0 0,0 

Återföring/avsättning till resultatfond -0,7 2,0 

Summa årets resultat 0,0 0,0 

Not 6 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr) 2020 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 286,5 322,5 

Årets anskaffningar 36,0 29,2 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Omklassificeringar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 322,5 351,7 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -90,0 -98,9 

Årets avskrivningar -8,9 -4,7 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -98,9 -103,6 

   

Utgående bokfört värde 223,6 248,1 

Not 7 

Maskiner och inventarier (mnkr) 2020 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 2,9 3,3 

Årets anskaffningar 0,4 0,0 

Årets försäljningar 0,0 -0,7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3,3 2,6 

   

197



  

 

Årsredovisning 2021 61 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,7 -0,9 

Årets avskrivningar -0,2 0,0 

Årets försäljningar 0,0 0,3 

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,9 -0,6 

   

Utgående bokfört värde 2,4 2,0 

Not 8 

Långfristiga skulder (mnkr) 2020 2021 

Lån av kommunen 209,4 290,3 

Förutbetalda anläggningsavgifter 21,0 24,5 

Investeringsbidrag 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 230,6 315,0 

Not 9 

Kortfristiga skulder (mnkr) 2020 2021 

Resultatfond, justerat för periodens resultat -1,6 -3,6 

Leverantörsskulder 2,9 -2,9 

Upplupna löner och semesterlöner 2,3 1,1 

Övriga interimsskulder 10,4 0,2 

Summa kortfristiga skulder 14,0 -5,2 
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Schema drift- och investeringssamband 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 

till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal 
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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 

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 
Verksamhetsuppföljning 

Under perioden genomfördes sju fullmäktigesammanträden varav de flesta skedde med 

färre antal ledamöter med anledning av coronapandemin. Budgetfullmäktige i juni 

genomfördes dock med samtliga ordinarie ledamöter på plats. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -914 -853 -946 93 

Summa -914 -853 -946 93 

Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 93 tkr vilket beror på lägre 

arvodeskostnader på grund av överenskommelsen mellan partierna att ha proportionellt 

färre antal närvarande ledamöter vid fullmäktigemötena under året med anledning av 

pandemin. 

Framtid 

Från och med första sammanträdet i februari kommer webbsändning att ske. 
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Revisionen 

Ansvarsområde 

Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 

Verksamhetsuppföljning 

Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut och delårsrapport genomfördes granskningar 

av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorg samt fastighetsunderhåll och underhåll 

av grönytor inom samhällsbyggnadsverksamheten. Under hösten genomfördes även 

granskningar angående våldsutsatta personer i nära relationer, otillåten påverkan mot 

förtroendevalda och tjänstemän samt uppföljning av 2019 års granskningar. Därutöver 

avrapporterades en granskning som gjorts i samverkan med Region Skåne angående barn 

och unga med behov av samordnade insatser. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -1 001 -1 025 -1 102 77 

Summa -1 001 -1 025 -1 102 77 

Revisionen redovisade ett överskott på 77 tkr vilket främst beror på lägre kostnader för 

arvoden och utbildningar. 

Framtid 

Revisionen kommer att fastställa den nya revisionsplanen i början av år 2022. 
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Valnämnden 

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 

• Antalet valdistrikt utökades från sex till sju distrikt inför kommande val. 

Verksamhetsuppföljning 

Under året har valnämnden påbörjat arbetet med att förbereda inför kommande års val till 

riksdag, region och kommun. 

.Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 0 -30 -15 -15 

Summa 0 -30 -15 -15 

Valnämnden redovisade ett underskott på 15 tkr. Under åren mellan valen har valnämnden 

en mindre budget för enstaka sammanträden. Under 2021 krävdes ett extra sammanträde 

vilket påverkade budgetutfallet. 

Framtid 

Nästa år kommer det att ske val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är 

det val till EU-parlamentet 
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Överförmyndarnämnden 

Ansvarsområde 

• Hantera ansökningar om god man 

• Rekrytera ställföreträdare 

• Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare 

• Utöva tillsyn över ställföreträdare 

• Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar 

• Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden 

• Ge service till medborgarna 

• Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera 

• Företräda nämnden i domstol 

• Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera 

Verksamhetsuppföljning 

Covid-19 påverkade givetvis överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens arbete 

väsentligt, liksom under 2020. Nämnden hade sina sammanträden digitalt till och med 

september, men lyckligtvis kunde de tre sista sammanträdena under året hållas fysiskt. 

Oktobersammanträdet hölls på Sjöbo Gästis och var också en måldag inför 2022. 

Länsstyrelsen årliga granskning i augusti gick utmärkt och enheten får glädjande lovord. 

Utvecklingen av digitala e-tjänster och blanketter har fortskridit på ett positivt sätt. 

Simrishamns kommun har ansökt om att få bli en del av den gemensamma nämnden och 

enheten från den 1 januari 2023. Kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo har 

fattat beslut och välkomnar Simrishamn till gemenskapen. 

Intern kontroll 

En av de risker som identifierades var att kompetensbrist hos tjänstemän på grund av brist 

på utbildning och kompetensutveckling skulle kunna leda till felaktigheter i handläggning 

samt rättsförlust för huvudman. 

Inventering av utbildningsbehovet för personalen har gjorts och slutsatsen blev: 

Samtliga anställda på överförmyndarenheten har beskrivit vilka utbildningar de har 

genomfört det senaste året och vilken ytterligare vidareutbildning de anser sig ha behov av. 

Enhetens medarbetare har olika behov och önskemål. Det handlar om allt från regler vid 

arv och dödsbo samt tillståndsärenden för omyndiga till digitaliseringens nya krav. 

Risken för felaktigheter i handläggning och rättsförlust för huvudman på grund av 

bristande utbildning och kompetensutveckling bedöms som mycket låg. 

Medarbetarna kommer att fortsätta deltaga på de utbildningar som känns relevanta. Vid 

behov behöver rättslig expertis tas in. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Gode män och förvaltare ges möjlighet till kompetenshöjande åtgärder.  

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter. 

 

Delaktighet och egenmakt  

Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga.  

Trygghet och hälsa 

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.  

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen. 

 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 4 308 4 316 4 440 -124 

Kostnader -6 769 -6 698 -6 975 277 

Summa -2 461 -2 382 -2 535 153 

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 153 tkr vilket framförallt hänför sig 

till lägre arvodeskostnader för uppdragstagare. 

Framtid 

Under 2022 kommer enheten att genomgå en omfattande utveckling och förändring. 

Samgåendet med Simrishamn är en stor del av detta och därtill pågår rekrytering av ny 

överförmyndarchef. Ytterligare rekryteringar kommer också att bli aktuella vid 

sammanslagningen, men även på grund av pensionsavgångar. Samgåendet innebär att 

verksamheten ökar med ca 50 procent och personalstyrkan med ungefär lika mycket. Detta 

i sin tur innebär att nya lokaler måste hittas och en flytt genomföras under 2022. 

Ställföreträdarutredningen överlämnade sitt yttrande till regeringen den 5 maj 2021. 

Förslaget innebär många och omfattande förändringar för landets överförmyndarenheter 

och -nämnder. Exempelvis kommer möjligheten att ha en vald överförmyndare tas bort 

vilket innebär att alla kommuner måste ha egna eller gemensamma överförmyndarnämnder. 

Vidare föreslås en obligatorisk utbildning för gode män och en ny statlig myndighet med 

huvudansvar för området. Tyvärr berörde utredningen inte alls problemen med att 

rekrytera nya ställföreträdare och om det överhuvudtaget är lämpligt eller möjligt att lägga 

komplicerade ärenden på lekmän. 
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Ärendena blir allt mer komplicerade och tidskrävande och det är svårt att hitta 

ställföreträdare som vill ta sig an dessa uppdrag. Det kommer framöver att finnas ett behov 

av att antingen anlita företag som erbjuder professionella ställföreträdare eller att 

kommunerna anställer personer som inom sin tjänst är ställföreträdare. Dessa kan dock 

inte vara anställda av överförmyndarenheten eftersom enheten har tillsyn över deras 

uppdrag. Oavsett vad som väljs så kommer detta 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. Långsiktig ska alla årsredovisningar och 

slutredovisningar lämnas digitalt, men enheten har inte resurser att utveckla en sådan 

lösning själv. 
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Kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 

• Kommunikation, service och marknadsföring 

• Kris och säkerhet 

• Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur 

• Personalstrategi, förhandling och organisation 

• Ekonomi, finansförvaltning 

• Digitaliseringsverksamhet 

• Juridik, upphandling 

• Nämndsorganisation och kanslifunktioner 

Väsentliga händelser 

• Nytt ärendehanteringssystem har upphandlats. 

• Digital signering av protokoll har införts. 

• Teleoperatör byttes och molnväxel har införts. 

• Nytt förtroendemannaregister med möjlighet till digitalt upprop och votering har 
upphandlats. 

• Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringsprogram har genomförts. 

• Upphandling av system för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden 
har påbörjats. 

• En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och 
Simrishamn 

• Riktlinjer för visionsmedel antogs under året och de tre första vinsttagarna utsågs. 

• Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion underåret. Vid inspektionen 
uppmärksammades brister och krav på åtgärder. 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats en del av pandemin. En fortsatt utveckling av 

organisations-, arbetsgivar- och platsvarumärket har ändå kunnat ske och grunduppdraget 

att kommunicera verksamheten löpande har kunnat upprätthållas. Två nummer av 

kommuntidningen Gladan har getts ut under året. Numera distribueras den också till 

företag i Tomelilla och inte enbart till hushåll. 

En missräkning från leverantör orsakade under tidig sommar ett avbrott i 

intranätsutvecklingen. I december var dock det nya intranätet klart för en åtkomst för alla 

internt med planen att därefter öppna upp det för allmänheten i januari 2022. 

Ett förbättringsarbete vad gäller webbplatsen har satts igång. De övergripande sociala 

mediekontona följer och planeras utifrån en strategisk contentplan. Under december 

publicerades en julkalender med 23 medarbetare och politiker, vilket gav god effekt både 

internt och externt. 
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Ett kontinuerligt arbete med att skapa en tilltalade och konsekvent grafiskt uttryck för 

kommunen har skett, bland annat med flera nya mallar för dokument och annat grafiskt 

material, till exempel kulturprogrammet. 

Det pågående arbetet med att införa ett E-arkivet som Lunds kommun sköter åt Tomelilla 

kommun och ett tiotal andra kommuner har drabbats av allvarliga problem och därför har 

arbetet fördröjts. 

Ny utrustning har installerats i mötesrummen i kommunhuset för att förbättra kvaliteten på 

videomöten. FollowMePrint lösning, utskriftslösning)  har installerats i kommunhuset och 

på några andra platser inom den kommunala organisationen. 

Tomelilla kommun har tillsammans med Sjöbo, Simrishamn och Skurup upphandlat ett 

gemensamt ekonomisystem som ska driftsättas 1 januari 2022. 

Kommunikationsavdelningen har under året samarbetat nära HR-avdelningen vad gäller 

olika insatser kopplat till attraktiv arbetsgivare. Här kan nämnas internutbildningar i digitala 

verktyg, riktad rekryteringsannonsering i sociala medier och olika medarbetarutmärkelser. 

Avdelningen bidrar också till den digitala tjänsteutvecklingen genom att löpande vara 

textgranskare i e-tjänsteutvecklingen och direkt underhåll av chattbot 

Kommunen har anslutit sig till “Kommunnätverk för tillitsbaserad ledning & styrning”. 

Ett flertal nya projekt har påbörjats där kommunen har ansökt och beviljats extern 

finansiering, bland annat Cirkular Builders ett dansk/svenskt projekt interreg projekt, S212 

– Säker digital kommunikation och öppna data, hållbar platsutveckling samt kartläggning av 

ödehus i kommunen. 

Arbetet med projektet Mobilitet på tvärs och uppstart av testcykla bedrevs under perioden 

samt etablering av innovationsportfölj skedde. 

Det påbörjade arbetet med näringslivsutveckling fortsatte under 2021. 

Vision 

Kommunstyrelsen arbetar för att skapa förutsättningar för att uppnå visionen bland annat 

genom livskvalitetsprogrammets övergripande viljeinriktningar, näringslivsutveckling och 

projekt inom hållbarhet. 

Livskvalitetsprogrammet 

Kommunstyrelsen arbetar inom många områden utifrån de fyra viljeinriktningarna. 

Exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige, en utbildningsinsats för att öka 

kunskapen om Agenda 2030 och implementering av ledningsplanen för Sydöstra Skånes 

Samarbetskommitté. Förvaltningen jobbar även med medborgardialog och ökad 

delaktighet för barn och unga genom Ungdomsrådet. Även en ökad satsning på näringsliv 

och innovation har initierats. 
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Intern kontroll 

Granskningen av risk id 21, ”Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på grund 

av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder”, visade att en tredjedel av de 

tillfrågade cheferna inte har tillräcklig kunskap. Förslag på åtgärd är att öka på kunskapen 

vid introduktion vid nya chefer. 

Gällande risk id 26, ”Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling alternativt 

kontakt med ärt person inom skälig tid på grund av att överlämning inte fungerat 

tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade”, har granskning visat 

att det finns vissa brister gällande återkoppling. Dokumenterad återkoppling har inte skett i 

tillräcklig omfattning under perioden. En ny funktionsbrevlåda har införts under perioden 

för att underlätta för verksamheterna gällande handlingar som ska registrerar i diariet. Det 

torde vara angeläget att den kommunövergripande rutinen behandlas en gång per år i 

ledningsgrupper och på verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas 

medvetenhet om rutinen levande. 

Granskningen av risk id 31, ” Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar 

för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att handlingar inte 

upprättas eller diarieförs” visade att det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en 

fullständig rutin för diarieföring, där slutsatsen allmänt kan dras att kunskapen om vilken 

inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om 

vilka mejl som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild 

utbildningsinsats göras under hösten 2021. 

Den samlade bedömningen av de granskningar som är gjorda är att det inte finns några 

väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen bedöms vara god. 

Privata utförare 

Städverksamheten har enligt avtal en kontinuerlig kvalitetsuppföljning mellan kommun och 

leverantör. Synpunkter har diskuterats och den samlade bedömningen av kontrollen för 

året är att åtgärder har vidtagits utifrån de avvikelser som rapporterats. En ny 

städentreprenad har upphandlats och gäller från och med 1 februari 2022. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.  

Kommentar: 
Målet är helt uppfyllt. Nya digitala lösningar har tagits i bruk under året och flera e-tjänster 
kan erbjudas 

Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.  

Kommentar: 
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Målet är delvis uppfyllt. I aktuell hållbarhetsranking har Tomelilla försämrat sin plats från 
74 till 89 under 2021. 
Förvaltningen har deltagit som föreläsare vid konferensen Mötesplats Agenda 2030. De 
globala målen används i det praktiska arbetet med remissvar och utredningar. De globala 
målen kopplas till arbetet med utvärdering genom Munkmodellen 

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är 
utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Inga tjänsteskrivelser lämnas utan att barnperspektivet redovisas. 

Delaktighet och egenmakt  

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

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. I näringslivsrankingen kom Tomelilla på plats 111 år 2021 vilket är en 
förbättring med 32 platser jämfört med föregående år. 
Tomelilla direkt fortsätter att utveckla service i syfte att fler och fler ärenden ska kunna 
lösas redan i första ledet, exempelvis genom företagslots. Medborgarundersökning 
genomfördes under året och handlingsplaner för förbättringsområden tas fram. 

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

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Tomelillapanelen är en arbetsform som innebär att kommunen för en 
dialog både med och efterfrågar synpunkter från invånare, besökare eller företagare. 
Exempelvis ingår medborgardialoger med fokus på aktuella frågor, ungdomsråd och 
pensionärsråd. 

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.  

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. En kompetensförsörjningsplan har arbetats fram under hösten 
och ska implementeras . Andelen heltidsarbetande har ökat under 
året. Medarbetarenkäten är inte genomförd under året och bedömningen om hur stor 
andel av medarbetarna som rekommenderar Tomelilla kommun som arbetsgivare kan inte 
följas upp. 

Trygghet och hälsa 

Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt.  Livskvalitetprogrammet är politiskt antaget. 

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.  

Kommentar: 

214



  

 

Årsredovisning 2021 78 

 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 7 203 9 705 7 421 2 284 

Kostnader -72 958 -79 308 -78 593 -715 

Summa -65 755 -69 603 -71 172 1 569 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Politisk verksamhet -2 203 -2 253 -2 584 331 

Kommunledningskontoret -51 205 -55 127 -55 952 825 

Miljöförbundet/SÖRF -12 347 -12 223 -12 636 413 

Summa nettokostnader -65 755 -69 603 -71 172 1 569 

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 1 569 tkr. 

Överskottet hänför sig till stor del till intäktssidan. Den externa finansieringen ökade under 

året framförallt inom digitaliseringsområdet men i de projekt där extern personal har varit 

anlitade har även kostnadssidan ökat. Ökade kostnader finns även inom ekonomiområdet 

där det pågående ekonomisystemsprojektet i viss mån har inneburit dubbla kostnader 

under hösten.  Budgeten för de två förbunden Ystad Österlenregionens miljöförbund och 

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund redovisade ett överskott. 

 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

IT utrustning och inventarier -699 1 322 -1 500 178 

Verksamhetssystem 0 0 -1 500 1 500 

Summa investeringar - 699 -1 322 -3 000 1 678 

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på årets investeringar. Det beror på största 

delen på att utgifterna för ekonomisystemsbytet har förskjutits till kommande år med 

anledning av att installationens godkännande har fördröjts. 
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Framtid 

En översyn av tomelilla.se har renderat en kvalitetssäkrad webbutveckling på kort och lång 

sikt. Även varumärkesarbetet bedöms framöver kunna växla upp. 

Digitaliseringsarbetet inom kansliavdelningen kommer att fortsätta. Även om digitala 

handlingar, digital justering, digitala voteringar, nytt dokument- och 

ärendehanteringssystem och nytt förtroendemannaregister redan är genomfört så finns det 

mycket kvar att göra. Det måste också finnas ett fungerande e-arkiv så att leveranser kan 

genomföras smidigt. Digitaliseringen kommer också att kräva fortsatta insatser för 

kompetensutveckling. 

Kansliet ansvarar för planering och genomförande av kommande nationella val. 

Vid årsskiftet ska det nya ekonomisystemet vara i drift och anpassningar av kodplanen 

kommer att genomföras. Utvecklingsarbetet inom ekonomiadministrationen kommer att 

fortgå för att finna effektiva digitala lösningar på hantering av ekonomiarbetet. 

Utvecklingsavdelningen fokuserar på att ytterligare utveckla analys och 

uppföljningsförmågan. Styrmodellen ska visualiseras så att styrningen blir transparant och 

engagerande. Det sker ett fortsatt arbete med projektutveckling och en ökad samverkan 

med forskningsintuitioner. Ett fördjupat samarbete och dialog med näringslivsföreningar 

och näringslivet i stort planeras. Tomelilla direkt arbetar med fortsatt utveckling av olika 

modeller för att möta kommuninvånare, besökare och företag. En chattfunktion som ska 

nyttjas av såväl verksamheter, politik och Tomelilla direkt sätts i drift. Ett ökande antal 

uppdrag tas över från verksamheterna. Med fokus på den fysiska utvecklingen sker ett 

ambitiöst och systematiskt arbete inom näringslivs- och exploateringsområdet. Satsningen 

på geografiskt informationssystem, GIS leder till ett mer effektivt arbete, ökad transparens 

gällande beslut och tydliggör vilka förutsättningar som finns. Samarbetet med externa 

aktörer och experter utökas. Arkitekt- och markanvisningstävlingar skapar förutsättningar 

för ett mer hållbart samhällsbyggande. 

Det öppnat intranätet kommer att lanseras under början av kommande år. 

IAM lösning (automatisering av användarkonton kopplat mot lönesystemet) kommer att 

införas. 

  

216



  

 

Årsredovisning 2021 80 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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 till viss del 

• Miljöfrågor 

• Bostadsanpassningsbidrag 

Väsentliga händelser 

• Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen 

• Renovering av Välabadet påbörjades ett år tidigare. 

• Tredimensionellt övergångsställe har färdigställts i Tomelilla tätort 

• Inventering för digitalisering av vägmärken fortlöper i byarna 

• Stort intresse att köpa såväl industrimark som småhusmark 

• Planenheten övergick till KLK från första november 2021 

• Måltidsverkstan ingår i mat-projekt med lokala leverantörer "En god granne" 

• Teknik och service har anställt en ny projektledare 

• Färdigställt konstgräsplanen med närvarobelysning 

• Verksamheten har investerat i ny julbelysning 

• Ny lekplats har byggts på Videgatan enligt lekplatsplanen 

• Projektet kring Torget påbörjades genom olika processer 

Verksamhetsuppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan 

som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc. 
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Inom verksamheten har pandemin påverkat på så sätt att exempelvis extra tömningar av 

sopkärl i anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. Andra 

åtgärder som genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till serviceboende. 

Åtgärder kring baden har också gjorts utifrån ett covid-19-perspektiv. Det har till exempel 

satts upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, markeringar för 

köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk. 

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. 

En större renovering är avslutad på Västervångens förskola; omfattande arbete med nytt 

tak, ventilation och solceller har installerats. Solceller har även installerats samt driftsatts på 

kommunhuset där verksamheten även bytt ventilationsanläggning. Solceller har installerats 

på Österlenhallen. 

Utökad Fastighetsenhet med en projektanställning under en tvåårsperiod för införandet av 

ett digitalt underhållsprogram. 

I början av året förbrukade fastighetsenheten hela årets vinterbudget med anledning av en 

längre snöperiod. När det sedan kom mer snö i december påverkades resultatet ytterligare. 

Fastighetsenheten har investerat i en redskapsbärare som kommer att användas gemensamt 

med Gata/Park och Fritidsverksamheten. Maskinen ersätter två äldre traktorer som sålts. 

Vid om-/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat 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. 

Folkets park har genomgått ett röjningsarbete och gjorts mer tillgänglig för allmänheten. 

Verksamheten har arbetat aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 

vilket troligtvis har lett till färre klagomål avseende kommunens grönytor. 

Verksamheten har under året slutfört diskussionen med föreningar angående att driva 

utebaden och campingen i Tomelilla kommande åren och upprättat avtal. 

I processen att ha mer närproducerad mat har Måltidsverkstan skrivit avtal med Kronägg 

för att få närproducerade ägg från Elinsro. 

Det har upphandlats ett nytt livsmedelsavtal från oktober månad med fler lokalproducerade 

livsmedel som till exempel Gunnarshögs olja 

Det har tagits fram underlag till så kallade "öppna data" som publicerats. 

Verksamheten och politiken har haft en medborgardialog kring ombyggnationen av Torget 

i centralorten. Utifrån den diskussionen ändrades placeringen av scenen. Projektet pågår. 
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Ombyggnation av järnvägsövergången på Lindesborgsområdet för att öka tryggheten och 

säkerheten, bland annat har det satts upp ny belysning. 

Politiken och verksamheten har också under den senare delen av året genomfört en 

medborgardialog utifrån vad medborgarna tycker om våra tjänster. Alla parter var nöjda 

med att våga möta medborgarna och det kom fram både positiva och negativa synpunkter. 

En del diskussioner har lett fram till att medborgare har skickat in medborgarinitiativ. 

Vision 

Nämnden har påbörjat sitt arbete med att genomföra visionen. Förvaltningen har initierat 

en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Det är viktigt att 

såväl exploatering som beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och 

investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel 

på kreativa lösningar inom gatu- och parkverksamheten, vilket är positivt för såväl 

verksamhet som kommunmedborgare. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya 

övergångsställe och från "Här Gårman"-tavla till "Fru Gårman"-tavla. 

Livskvalitetsprogrammet 

Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränslen, välja miljömässigt och etiskt 

hållbara varor samt förändra vår konsumtion. 

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och 

motionsspår. 

Öppna - Erbjuda en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling. 

Kommunen ska upplåta kommunal mark för biodling samt bevara och utveckla landskap 

för hållbara ekosystem (biologisk mångfald). 

Nyfikna - Arbeta utifrån utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis 

konstgräsplan, låta ekonomin skapa mervärde. 

Vad säger brukarna? 

Inom nämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal brukarundersökningar där 

verksamheten kan jämföras mot andra kommuners verksamhet inom liknande områden. 

Det enda verksamhetsområde där det finns brukarundersökning är inom Måltidsverkstan. 

Den senaste nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visade på mycket goda resultat, mellan 

97–99 % nöjdhet. Detta är högt i relation till riket. 

Samhällsbyggnadsverksamheten kommer tillsammans med Österlen VA AB att vara med i 

en särskild undersökning som riktar sig till samhällsbyggnadsverksamhet (Kritik från SKR). 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 

kommun har ett mer avvikande resultat än i riket i övrigt. Det handlar om utbudet av gång- 

och cykelvägar och trafiksäkerheten på dessa vägar. Tomelillas medborgare har också 
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synpunkter på utbudet av lekplatser och parklekar och belysta motionsspår, men även 

utegym. De är också mer negativa till kommunens skötseln på allmänna platser. 

Intern kontroll 

Genomförd kontroll av risk-id 2 (ej verkställd snöröjning) är utförd. Stickprov av protokoll 

och handlingar har utförts. 

Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig åtgärd. 

Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och framkomligt vägnät 

under hela vinterperioden. 

Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid samt 

utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera fakturering. 

Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att åtgärden 

är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur vinterväghållningen sköts 

(kommer via klagomål och synpunkter). 

Genomförd kontroll av risk-id 12 (bristande underhåll) - Stickprov av checklista från 

husmöte med fastighetsronderingar har genomförts. 

Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen uppdateras gemensamt med 

fastighetspersonalen och via husmöten med verksamheter i kommunalägda fastigheter. 

Därefter prioriteras de mest akuta behoven med hänsyn till den årliga underhållsbudgeten. 

Eventuella större önskemål eller underhållsbehov lyfts mot investeringsberedningen. 

Risk-id 21 handlar om bristande redovisning av projekt i samband med exploatering. 

Förvaltningen och nämnden konstaterar att det inte finns någon faktura att granska och 

därmed kan inte granskningen genomföras som det var tänkt. 

Verksamheten har granskat huruvida det finns en följsamhet av nämndens beslut (risk-id 

34). Granskningen visar att det inte finns något att anmärka på. 

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida. 

Privata utförare 

Den kontroll som gjorts har skett inom ramen för intern kontroll. Uppföljningen visar inga 

felaktigheter utifrån vad som är upphandlat. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Minska energianvändningen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Vi arbetade 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 uppfyllt. Medborgardialog genomfördes gällande Torget-projektet. Verksamheten 
hade även medborgardialog en heldag i november på kulturhuset: "Var med och påverka 
ditt Tomelilla". 

Trygghet och hälsa 

Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Totalt byggdes 700 meter gång- och cykelväg ut i centralorten under 
året. 

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk 
aktivitet och rekreation. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Mindre renoveringar på Välabadet och Smedstorpsbadet samt en 
totalrenovering av Eljarödsbadet gjordes. Baden stod klara inför säsongsöppningen. 
Ombyggnation av Torget och gång- och cykelvägar i centralorten Tomelilla påbörjades 
och pågår. En ny lekplats byggdes under hösten. Scenen i stadsparken byggdes om under 
hösten/vintern och nya informationsskyltar kommer att sättas upp. I samband med 
åtgärder kring Välabäcken förbättrades tillgängligheten för fotgängare genom anläggandet 
av en ny gångstig. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budge
t-

avvikel
se 

Intäkter 114 498 119 697 110 432 9265 

Kostnader -155 996 -169 401 -159 171 -10 230 

Summa -41 499 -49 704 -48 739 -965 
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Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd -299 -285 -226 -59 

Samhällsbyggnad centralt -3 064 -3 040 -3 488 432 

Gata Park/Teknik och service -14 110 -13 936 -13 966 30 

Miljö/Natur -500 -872 -563 -309 

Gatukontoret -5 544 -8 833 -9 118 285 

Plan -1 246 -2 928 -2 211 -717 

Fastighet 121 -1 725 0 -1 725 

Fritidsverksamhet -14 751 -15 820 -16 924 1 104 

Samordnad varudistribution 0 -1 0 -1 

Måltidsverkstan -2 106 -2 264 -2 243 -21 

Summa nettokostnader exklusive VA -414 99 -49 704 -48 739 -965 

VA 0 0 0 0 

Summa nettokostnader inklusive VA -41 499 -49 704 -48 739 -965 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på ca 1000 tkr. Det fanns dock både 

under- och överskott inom verksamheten. Överskotten finns bland annat inom 

bostadsanpassning då verksamheten inte kan förutspå hur många ärenden som inkommer 

under året samt hur kostsamma de kommer att vara. 

Fastighetsverksamhetens underskott berodde till stora delar på att verksamhetens 

vinterbudget förbrukades i samband med snöröjningen i början av året. Sedan kom 

ytterligare snö i december, vilket försämrade det ekonomiska utfallet. Underskottet hänförs 

även till underhållskostnader som överskridit sin budget. Andra förklaringar är 

ombyggnation av stationen för att förbereda inflyttning av kommunledningskontoret under 

2022, fuktskada i Lärkans förskola, underhåll av Smedstorps förskola, utemiljön på 

Nyckelpigans förskola och besiktningsåtgärder utifrån brandsäkerhet. 

Gata och parks driftsenhet redovisade ett överskott på ca 300 tkr, vilket berodde på att 

verksamheten hade fortsatta intäkter från Österlen VA AB samt en del intäkter från 

fastighet i samband med arbetet på Eljarödsbadet. Även här påverkade snöröjningen 

utfallet mer än prognostiserat i delårsrapporten. 

Planverksamheten redovisade ett negativt resultat på ca 700 tkr på grund av att man tagit in 

konsult för tillförordnad planchefsuppdraget. Tidigare hade kommunen en kombinerad 

plan- och byggchefstjänst där kostnaden till 100 % belastade byggnadsnämnden. 

Verksamheten för miljö och natur redovisade ett mindre underskott på ca 300 tkr då man 

under året hade kostnader för del av tjänst som inte fanns med i budget. Måltidsverkstan 

redovisade en budget i balans. 
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Investeringar i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Fastighet -15 454 -32 540 -33 796 1 256 

Västervången ventilation - -1 927 -40 00 2 073 

Västervången tak - -37 23 -3 000 -723 

Västervången belysning - -271 -500 229 

Västervången larm mm - -699 -1 000 301 

Västervången lekredskap - -179 -300 121 

Konstgräsplan 2021 - -2 563 -3 500 937 

Redskapsbärare - -698 -600 -98 

Fordon - -162 -150 -12 

Styrning portar brandstation - -273 -400 127 

Solceller sporthall tak - -814 -2 000 1 186 

Underhållsprogram fastighet - -47 -300 253 

Byggprojekt skola 1 och 2 - -681 -300 -381 

Meröppet tomelilla bibliotek - -841 -700 -141 

Paviljong Brösarps skola - -418 -2 000 1 582 

Lindesborgsskolan projekt - -1 152 -3 000  1 848 

Ospecificerat tillgänglighet 2021 - -5 491 -3 000 -2 491 

Pågående Projekt från 2020 - -6 796 -5 546 -1 250 

Projekt Utebad - -5 805 -3 500 -2 305 

Skolor/förskolor -4 196 - - - 

Övriga lokaler -10 236 - - - 

Oförutsett samt pågående från 
föregående år 

-1 022 - - - 

Summa fastighet -15 454 -32 540 -33 796 1 256 

     

Gata och park -16 465 -13 425 -25 385 11 960 

Namnbyte Enskilda vägar - -0 -700 700 

Ospecificerat Gata och park 2021 - -1 049 -1 237 188 

Fordon CPC22S - -340 -300 -40 

Asfaltsprogram 2021 - -2 804 -1 000 -1 804 

Gatuinvesteringar VA 2021 - -3 376 -6 000 2 624 

Sjöstedts väg VA -5528 -43 - -43 
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Farthinder 2021 - -230 -300 70 

Busshållplats Ystadvägen -952 -108 -548 440 

Digitala skyltar -1 200 -30 -300 270 

Gatubelysning 2021 - -1 354 -1 500 146 

Gatubelysning ej Kom 2021 - -536 -1 700 1 164 

Lekplatser 2021 - -1 563 -1 500 -63 

Julbelysning 2021 - -526 -500 -26 

Torgyta samt GC vägar - -1 124 -8 300 7 176 

Stadsparken, nytt staket mm -556 -115 -500 385 

Välabäcken - -227 -1 000 773 

Aktivitetsparken -2 496 - - - 

Oförutsett 2020 plus pågående från 
2018-2019 

-5 683 - - - 

Minne Sjöwalls plats -50 - - - 

Summa gata och park -16 465 -13 425 -25 385 11 960 

Infrastruktur     

Fiberutbyggnad -4 459 20 24 -6 000 8 024 

Summa infrastruktur -4 459 2 024 -6 000 8 024 

Summa investeringar 
samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 

-33 623 -43 941 -65 181 21 240 

 

Investeringar (tkr) VA Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Nyanslutningar -1 813,8 -15 828 -8 500 -7 328 

Avloppsreningsverk 0 -527 -500 -27 

Förnyelse och utbyggnad av VA-
ledning 

-28 212,2 -14 310 -17 500 3 190 

Byavägen, omläggning VA -2601,5 0 0 0 

Brösarp-Kivik, vattenledning -1 141,0 -9 957 -9 400 -557 

Övriga investeringar, VA -2 628,7 -5 081 -38 60 -1 221 

Summa investeringar VA -36 397,2 -45 703 -39 760 -5 943  

Det överskott som fanns på gata- och parkenheten på motsvarande 10 355 tkr är medel som är 

pågående projekt, vilka går över till 2022. Exempel på sådana projekt är Torget, belysning på icke 

kommunala vägar samt Välabäcken. När det gäller VA verksamheten så medfinansierar 

Simrishamns kommun utbyggnaden av överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik enligt avtal. 
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I budgeten ingår tilläggsanslag från september 2020 avseende ombyggnation av Smedstorps 

vattenverk. 

Framtid 

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 

kommundelarna. 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. 

Den satsning som nu görs på Torget är ett första steg i rätt riktning. 

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de 

senaste åren. Kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftsbudgeten är 

oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter. Detta skapar 

irritation och genererar klagomål från medborgare. En vacker kommun med mycket 

grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning 

att växla upp verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta. 

Kommunen är en aktör i detta, men det vore gynnsamt om även andra parter, såsom 

föreningar, företag och enskilda fastighetsägare tar ett ansvar för att höja trivselkänslan i 

kommunen. Förvaltningen upplever att det största behovet finns främst i Tomelilla 

centralort i dagsläget. 

En tredje utmaning är att det i den rådande pandemin finns ett tryck på byggenheten då 

många vill bygga nytt eller bygga om. För att möta upp den ökade efterfrågan kommer det 

att krävas fler detaljplaner, men också överväganden om ny mark för såväl enskilda som för 

näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i detta 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 risk för mindre attraktiva tjänster. Vi kan även 

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 kommunmedborgarna. 

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget (Österlen VA AB) 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. Nämnden och verksamheten måste också vara 

i takt med alternativa beläggningar av mark så att dagvatten kan hanteras på ett annat sätt. 

En del andra kommuner har dagvattenstrategier där man inte enbart arbetar med dagvatten 

under jord utan även lösningar ovan jord. 

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 
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och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal 

eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt/metoder som är 

meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet. 

För att minska antalet felanmälningar och öka kvalitén på skötseln av grönytor i Tomelilla 

tätort kommer gata/park att anställa fyra säsongsarbetare under år 2022. 

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som blir allt mer påtagligt för 

samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 

vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv eller livsmedelshantering. 

Andra exempel är att det 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 övergår 

på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering av kommunala fastigheter implementerar 

verksamheten solceller och överordnade styrsystem. Det kommer att fokuseras på 

energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform samt bättre kontroll på 

säkerheten med elektroniskt passersystem. 
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Byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende: 

• prövning 

• tillsyn 

• tillstånd 

• myndighetsutövning mot enskild 

• anmälningsskyldighet 

• ansökningsförfarande samt 

• uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och 
regelverk samt fastställt kommunalt reglemente 

Väsentliga händelser 

Byggenheten har under den första delen av året utsatts för ett stort tryck på de personella 

resurserna. Den dåvarande plan-och bygglovschefen var inte kvar i verksamheten utifrån 

arbetsgivarens beslut. Det innebar att ett allt större ansvar på de kvarvarande medarbetarna 

samtidigt som ansvarig verksamhetschef försökte att hitta en tillfällig lösning på 

cheftjänsten. 

Under februari och mars tog arbetsgivaren fram ett förslag på ny organisation som 

förhandlades med de fackliga organisationerna. I slutet av april annonserade Tomelilla om 

två handläggartjänster. Båda dessa tjänster besattes med en juniorhandläggare och en 

seniorhandläggare, vilket skapade ett bra team. 

Därefter har kravprofil tagits fram för en renodlad chef för bygglov. Den annonsen kom ut 

i början av maj. Efter lång rekrytering så valde den erbjudna personen att tacka nej till 

tjänsten och förvaltningen har därför omförhandlat kravprofilen och ny rekrytering av chef 

skedde under hösten och avtal med ny bygglovschef skrevs för att denne skulle tillträdda i 

februari, men i december hade berörd person lyckats bli övertalad att stanna kvar på sin 

nuvarande och sade därmed upp sitt avtal med Tomelilla kommun. Verksamhetschef 

beslutade därmed för att säkerställa kvalitet och trygghet för medarbetarna att köpa in 

nuvarande tf bygglovschef på konsultbasis under hela 2022. 

Innan sommaren valde också byggnadsinspektören (50 %) att säga upp sig för att satsa på 

sitt företag. Förvaltningen blev då tvungen att kontraktera konsult för de arbetsuppgifter 

som krävs för att hjälpa medborgarna med startbesked etc samtidigt som förvaltningen 

påbörjade rekrytering i juli av byggnadsinspektör (100 %). Anställningsavtal skrevs i början 

av september och erbjuden person påbörjade sin tjänst i oktober. 

Nämnden beslutade i november 2020 att införa e-tjänst för bygglov genom att köpa in två 

olika moduler. Enligt beslutet framgår att det "...medför en etableringskostnad under 2020 

men denna ligger inom beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av 

driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom 
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kommande budgetramar." Detta visar sig inte stämma eftersom enheten saknar teknisk 

kompetens för att införa modulerna i den tekniska miljön och att kommunens IT-

avdelningen inte har tillgång till detta. För att avhjälpa detta har byggenheten blivit tvungen 

att ta in konsulthjälp från företaget som ska införa systemet. Kostnader som visserligen är 

engångskostnader, men likväl inte ryms inom den avsatta budgeten. De nya e-tjänsterna 

kommer att lanseras för medborgarna under februari 2022. En bygglovshandläggare har 

arbetat nästan 80 procent med att implementera e-tjänsterna. Den 1 februari 2022 planeras 

lansering av e-tjänsten att söka bygglov men även övriga bygglov- och anmälningspliktiga 

åtgärder enligt PBL. Att få igång denna e-tjänst innebär en ökad servicegrad men även att 

vara en del av det digitala samhället. Med detta sagt utesluter vi ingen – sökande är 

fortfarande välkommen att söka via fysiska handlingar. 

Vi har under december 2021 startat upp e-tjänster där sökande kan få tillgång till ärendet 

för att se inkomna och expedierade handlingar, grannar som kan hämta remisser och lämna 

remissvar, sökande som kan komplettera sitt ärende samt sökande och kontrollansvarig 

som kan ta del av beslut för sitt ärende. En förutsättning för att kunna använda e-tjänsterna 

är tillgång till bank-ID och att personnummer är registrerat hos oss. Ibland saknas 

fullständiga personuppgifter vid ansökan och detta har skapat en ökad administrativ 

handläggning. Allt har sin övergång och med tiden kommer e-tjänsterna att underlätta för 

både verksamheten och sökande. 

För att göra bygglovsprocessen ännu mer effektiv och minska administrationen har en 

tilläggsmodul, en av ovanstående modeller, införskaffats, atom. Atom ger oss oändligt 

många lösningar för automatiska utskick, expedieringar och påminnelser. I dag skickar 

atom ut mottagningsbevis när ansökan/anmälan diarieförs, föreläggande om komplettering 

där även påminnelse skickas efter tre veckor om komplettering ej har inkommit, 

information om komplett ärende, remissutskick för kännedom till sökande, inkomna 

remissvar för bemötande samt expediering av beslut. Atom byter även handläggare i 

systemet från bygglovhandläggare till byggnadsinspektör efter beslut i ärendet för att 

minska liggtid för ärenden genom att inkommande handlingar snabbare kommer till rätt 

handläggare. Vi har skapat en bra grund att stå på och ser många fler möjligheter framöver 

att använda atom för att underlätta för verksamheten men även för att ge sökande en 

utökad service. 

Under augusti uppstod problem i ett program som visar fastighetsbeteckningar och 

detaljplaner. Driftstoppet som berodde på en mängd olika saker exempelvis bristande 

tekniska kopplingar mellan kartor och fastighetsbeteckningar. Eftersom GIS-tjänsten varit 

vakant uppstod problem som inte ens kommunens IT-avdelning kunde lösa utan även här 

blev förvaltningen tvungen att anlita konsulthjälp för att kunna få igång systemet i en 

enklare variant. 

Fokus under verksamhetsåret 2021 har även legat på att förbättra rutiner och struktur för 

att effektivisera bygglovsprocessen. Ett gediget arbete har lagts ner på att arbeta fram nya 

mallar, skapa en tydlighet för sökande och ge en bättre service. Att vara tydlig, vägleda och 

ha samsyn har varit ledord för detta arbete. 
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Under kommande år kommer fokus fortsatt vara på en utveckling av verksamheten, 

effektivisera via atom och e-tjänsterna. Med en tillsynsplan som i skrivande stund ska upp 

för beslut i byggnadsnämnden ser vi fram emot att även få resurser för att handlägga ej 

avslutade tillsynsärenden som under 2021 lyfts upp efter personalombyte på 

bygglovenheten. 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamheten har under året haft nästan lika stor efterfrågan på bygglov jämfört med som 

föregående år, se tabell nedan. 

Ungefär hälften så många tillsynsärenden har inkommit som under motsvarande period 

förra året. 

Rekrytering av bygglovschef har inletts samt rekrytering av byggnadsinspektör har 

genomförts och avslutats. 

Genomgång av delegationsordningen har inletts genom att fler bygglovsärenden tas av 

bygglovschef eller bygglovshandläggare, vilket har inneburit allt snabbare hantering av 

ärenden. 

Genomgång av processer och mallar har påbörjats. 

Införande av uppdateringar och nya moduler i det IT-stöd som handläggarna har har 

påbörjats, se tidigare avsnitt. 

Bygglovsärenden/tillsynsärenden/anmälningsärenden  

2019 142/65/71 

2020 265/40/80 

2021 250/23/88 

Vision 

Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och 

byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger 

därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. Förvaltningen 

har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. 

Livskvalitetsprogrammet 

Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. 

Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt och genom att ta fram nya idéer som resulterat i 

ett större personligt ansvar som medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara 

till gagn till kommuninvånarna. 

Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas 

behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter. 
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Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsam på olika synsätt. Vårt arbete ska ge 

förutsättningar för trygga och säkra miljöer. 

Nämnden och enheten ska utveckla vårt nätverkande med andra kommuner. 

Vad säger brukarna? 

Varje år mäts vad de som söker bygglov tycker om bygglovshanteringen i den så kallade 

Insiktsmätningen. Insiktmätning mäter inte enbart bygglov utan andra myndighetsutövande 

uppgifter såsom serveringstillstånd, brandskydd eller livsmedelskontroll. 

Den senaste mätningen publicerades i mars 2021 och avsåg 2020. Nöjdkundindex (NKI) 

var för alla deltagande kommuner eller samarbetsorganisationer för bygglov 66. För 

Tomelilla kommuns del var NKI 85. Ett resultat som placerade kommunen på sjätteplats 

av 151 deltagande kommuner. En gissning är att kommunen kommer att få ett lägre NKI 

än tidigare. Det beror främst på två saker: längre handläggningstider; nytt sätt att hantera 

ärenden. 

 

Intern kontroll 

Nämnden har sex kontrollpunkter. Det handlar om missade sakägare; utlämnande av 

handlingar; IT-system; mutor och jäv samt hot och våld mot tjänstemän. Granskningarna 

visar att det inte finns några skäl att vidta åtgärder dvs den interna kontrollen är god. 

Däremot har det funnits driftstopp i ett IT-system som medförde problem i 

handläggningen. Detta är dock ett område som ligger utanför nämndens ansvarsområde. 

Privata utförare 

Nämnden har inga privata utförare upphandlade. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Utveckla e-tjänster.  

Kommentar: 
Målet var att få igång tjänsterna under året, men det har varit mer arbete än vi trott. Nu 
kommer dessa tjänster istället erbjudas sökande from februari 2022. Förvaltningen är 
således klara med utvecklingen, men lanseringen sker i februari 2022. 

Delaktighet och egenmakt  

Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.  

Kommentar: 
Pågående pandemi har påverkat målet negativt. 

Trygghet och hälsa 

Utveckla tillsynen för att öka rättssäkerheten.  

Kommentar: 
Förvaltningen har tillsatt en heltidstjänst jämfört med tidigare år då tjänsten var en 
deltidstjänst. Trots detta finns det mer att önska av tillsynen i kommunen. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 4611 2815 3150 -335 

Kostnader -5292 -7884 -6043 -1841 

Summa -681 -5069 -2893 -2176 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Byggnadsnämnd -163 -175 -209 34 

Bygg -518 -4894 -2684 -2210 

Summa nettokostnader -681 -5069 -2893 -2176 

Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på - 2176 tkr, detta beror på de 

avgångsvederlag som belastar verksamheten under början av året samt konsultkostnader 

för tf bygglovschef, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. Det är också 

konsultkostnader som avser digitalisering (teknisk support i införandet av e-tjänster och 

konsultkostnader för hjälp vid driftstoppet som påverkar nämndens utfall negativt). 

Verksamheten har också haft mindre intäkter än beräknat under året. Men också inrättade 

231



  

 

Årsredovisning 2021 95 

 

av en byggnadsinspektör på heltid from oktober 2021 och ytterligare en 

bygglovshandläggare. 

I början av året kunde inte handläggningstider hållas inom tidsfönster som styr 

bygglovsavgiften, vilket innebar att taxan måste sättas ner. Under senare delen av 2021 

förbättrades situationen i takt med att antal handläggare ökade och därmed kunde 

handläggningen ske inom tidsfönstret. Intäkter från bygglov styrs också genom vilken typ 

av bygglov som beviljas och därmed är den ekonomiska stabiliteten sämre. Under 2022 

kommer förvaltning och nämnd ha särskild bevakning på hur intäkterna utvecklar sig. 

Framtid 

Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg 

ajour med den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående 

digitaliseringen av detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i 

närområdet och den tillhörande ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som 

hjälpmedel vid ansökningar med mera. Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans 

i digital mognad och digitala resurser hos våra medborgare. 

En annan utmaning är den stora mängd tillsynsärenden som finns på enheten och som ska 

hanteras. Hur detta ska åstadkommas är en fråga som har diskuterats mellan nämnd och 

ansvariga tjänstepersoner för att hitta en lösning på den uppkomna situationen. Nämnden 

avser att besluta om en tillsynsplan. I media har det framkommit uppgifter att den stora 

mängden tillsynsärenden har tillkommit under 2021, men det är uppgifter som är direkt 

felaktiga. Mängden tillsynsärenden har sin förklaring tiden före 2021. 

Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. 

Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra 

kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta 

arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas 

som stöd för administrationen för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter. Vår 

uppfattning är dock att det finns ett mycket litet intresse inom SÖSK att ha den typen av 

utbyte. 

För att bedriva en snabb och rättssäker och samtidigt kundorienterad verksamhet krävs 

medarbetare som såväl kan lagstiftningen som är serviceinriktade. Det är viktigt att de 

medarbetare som anställs känner att de kan utvecklas i arbetet och att arbetet känns 

meningsfullt. 

På kort sikt kommer vissa arbetsuppgifter, såsom exempelvis utlämnade av handlingar, 

kunna föras över till Tomelilla direkt för att öka tillgängligheten. I det korta perspektivet 

behöver enheten bygga upp lagkänsla och arbeta mer strukturerat med gemensamma 

mallar, större flexibilitet, större personligt ansvar, ökad delegation etc. 

På lång sikt måste kompetensförsörjningen tryggas och skapa en bättre arbetsmiljö som 

innebär att sårbarheten minskar för såväl organisationen som för behovet av bra 

samhällsservice för de boende i Tomelilla. 
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Det mest akuta behovet, förutom tillsynsärendena, är att digitalisera byggarkivet. Invånare 

och företagare förväntar sig att kunna ta del av handlingar digitalt och framtida 

medarbetare förväntar sig att kunna arbeta på distans och vi som arbetsgivare vill få de 

bästa medarbetarna oavsett var i landet de bor.  Andra kommuner har redan gjort detta och 

det är ett arbete som tar ett par år och där kravet från staten och samhället gör att vi måste 

ta tag i detta. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde 

• Kultur, består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. 

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp 

• Föreningsbidrag och stöd till studieförbund, 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 

• Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sina bibliotek meröppna i och 

med att biblioteket i Tomelilla tätort har blivit meröppet. 

• Utbetalning av extra ekonomiskt stöd med 500 tkr gjordes till föreningar vars 

verksamhet påverkats negativt av pandemin. Medlen beslutades 2020, men 

utbetalades i början av 2021. 

• Arbetet med revidering av biblioteksplanen slutfördes. 

• Under första tertialet ställdes ett stort antal arrangemang in eller flyttades fram. En 

del arrangemang kunde genomföras digitalt på grund av pandemin. 

• Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun beslutades 

av kommunfullmäktige. Införandet sker från och med aktivitetsåret 2021, det vill 

säga verksamhetsåret 2022. 

• Stipendieutdelning - Sparbanken syds kompisstipendium (á 1000 kr) tilldelades sex 

av kulturskolans elever. 

Verksamhetsuppföljning 

Arbetet med revidering av biblioteksplanen slutfördes och nämnden fattade beslut den 23 

november 2021 att anta den. 

2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för artist in residence (AIR) i Tomelilla med 

bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin 

bortgång 2015. Kultur- och fritidsnämnden utsåg 2021 en stipendiat men med anledning av 

pandemin flyttades detta till 2022. 
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De kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla 

sommarmarknad den 22 juli 2021 ställdes in, däremot arrangerades Tomelilla 

mikaelimarknad den 21 oktober 2021. 

Kulturskolan och biblioteket beviljades bidrag på knappt 1 mnkr från kulturrådet. 

Kulturskolans bildkonstelever arbetade under året med magiska möten som tema och hade 

sin elevutställning under perioden den 8/5 - 6/6 i konsthallen samt i digital form. 

Konsthallen hade en utställning av Matts Leiderstam – Blicken och ögonkasten 19/6 – 

29/8. Matts Leiderstam arbetar främst med installation, fotografi och måleri. I sin 

utställning Blicken och ögonkasten på Tomelilla Konsthall visade Leiderstam ett antal 

större verk från de senaste tio åren. 

Eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan i Tomelilla skapade, med utgångspunkt i 

fantasygenren, under våren 2021 masker där fantasytemat legat till grund för såväl skapande 

som uttryck. Maskerna skapades med hjälp av olika material och tekniker, så som måleri 

och skulptur och dessa ställdes ut i Konsthallens nedre plan. 

Under året har Fritidsgården Sofftas verksamhet ställts om snabbt till att bedriva 

verksamhet utomhus till viss del. 

Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteken, ungdomsgruppen och föreningarna 

anordnade tillsammans lovaktiviteter. Det gjordes ett omfattande program med många 

olika aktiviteter och detta var möjligt då kommunen beviljades externt bidrag från 

Socialstyrelsen. 

Uppföljningen visade att det var annorlunda att bedriva kulturverksamhet under den 

rådande pandemin, men att verksamheten kunde ställa om sin verksamhet till antingen 

digital verksamhet eller till verksamhet utomhus. Medarbetare utmanade sig själva för att 

verkligen få verksamheten att fortsätta, dock på ett annat sätt än tidigare. 

Föreningslivet påverkades givetvis också och där har extra medel beviljats. Även här 

behövde de tänka nytt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet för främst barn och 

unga. Att säkerställa föreningsverksamhet för barn och unga även när skolorna övergick till 

digital undervisning var, enligt förvaltningens bedömning, bra för barn och ungas 

välmående. 

Under första delen av året arbetade verksamheten med så kallade "öppna 

datakällor".Verksamheten arbetade med att göra hela ansökningsförfarandet digitalt för 

föreningarna. Nämnden ställde sig bakom en avsiktsförklaring kring Äventyrsgolf Väla. 

Vision 

Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill 

implementera den. Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra 

styrkor och möjligheter såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga. 
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Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets 

uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i 

deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. 

Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att 

stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till 

lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande. 

Genom att ha stor bredd på kursutbud i kulturskolan och att vara tillgängliga på många 

skolor i kommunen. Ge kunskaper i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att 

eleven själv kan utveckla ett personligt och lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli 

professionell eller amatör. Bidra till lokal tillväxt och utveckling. 

Konsthallen bidrar bland annat genom det internationella projektet artist in residence (AIR) 

med att sätta Tomelilla på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på 

utställningar. 

Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på 

konsthallen, exempelvis babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar. 

Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshops för kommunens 

dagverksamhet. 

Utveckla Soffta till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter både 

utomhus och inomhus. 

Livskvalitetsprogrammet 

Mod - Våga tänka nytt och vara uppfinningsrik när det gäller att kunna hitta på nya idéer, 

lösningar och vara på andra platser än där vi brukar vara. 

Aktiva – Främja läsandet för barn - tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt 

och aktivt liv genom läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen. 

Öppna – Göra medborgarundersökning om vad som efterfrågas (fråga brett ute i 

samhället) - Vi vill inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. Vi har 

en hög servicenivå. 

Nyfikna – Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 

”utanförskap”. Minska ensamhet bland medborgare och skapa trygghet genom att reducera 

utanförskap, samtidigt som vi kan fokusera på ökad tillgänglighet. 

Vad säger brukarna? 

Kultur och fritid har inte gjort någon specifik brukarundersökning under denna period. 

Däremot kommer det att vid arrangemangstillfällen göras enklare undersökning vad 

besökarna tycker om arrangemangen och om det är något de saknar. 

Våra verksamheter har i samband med sommarlovsaktiviteter för barn och unga haft dialog 

med målgruppen för att få deras synpunkter gällande aktiviteterna. 
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Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 

kommun har ett mer avvikande resultat än riket i övrigt. Det handlar bland annat om att 

medborgare i Tomelilla är mer kritiska till hur vi arbetar med att främja det lokala 

kulturlivet än vad man kan se i övriga riket, så det är en fråga som avviker. Sen finns det 

andra frågor, men det är relativt få skillnader mellan våra medborgare och det som 

framkommit i andra kommuner. Det kan handla om positiva uppfattningar, men också 

negativa uppfattningar. 

Intern kontroll 

Kommunen drabbas av inbrott, stöld, vandalisering som påverkar verksamheten 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att godkänna uppföljningen av den 

del av nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och lägger 

densamma till handlingarna. Granskningen visar att de rutiner som finns har följts. 

Kommunen betalar ut felaktigt föreningsbidrag. 

Granskningen visar att kommunen inte har betalat ut felaktiga föreningsbidrag. 

Aktuell information finns inte tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida. 

Granskningen visade att det fanns smärre felaktigheter som ändrades vid upptäckten. 

Risk att med enbart en enhetschef blir det ett sårbart ledarskap. 

Granskningen bekräftar att det är ett sårbart ledarskap och att det finns synpunkter hur 

man leder en verksamhet, men ett tillitsbaserat ledarskap gör att medarbetare måste leda sig 

själva allt mer. Verksamhetschefen konstaterar dock att det är en viktig fråga och 

verksamheten bör överväga att formalisera det informella ledarskapet i verksamheten. 

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida. 

Privata utförare 

Nämnden har inga upphandlade utförare i verksamheten. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Trots att en del programverksamhet ställdes in på grund av rådande 
pandemi. 

Delaktighet och egenmakt  

Antal besökare i kulturhuset ska öka.  

Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset var delvis stängt under våren samt att man 
sedan haft begränsningar på besöksantalet. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Det rapporterades fler deltagartillfällen under 2021 än 2020, dock får 
man ha i beaktande att föreningarna fick välja att redovisa antingen 2019 års siffror eller 
2021 års siffror. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 2450 1928 1007 921 

Kostnader -24896 -23544 -24226 681 

Summa -22446 -21616 -23219 1603 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnd -158 -146 -226 80 

Kultur och fritid -2372 -1688 -2588 900 

Fritidsverksamhet -3657 -3377 -3438 61 

Fritidsgården -2750 -2531 -2899 368 

Marknader -26 -36 -25 -11 

Allmän kultur -13483 -13838 -14043 205 

Summa nettokostnader -22446 -21616 -23219 1603 
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Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1603 tkr. Överskottet härleddes 

bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunde genomföra planerade 

utställningar och visningar på grund av pandemin, vilket lett till uteblivna kostnader. 

Konsthallen hade även en sjukskrivning under hela året. Ingen ersättare tillsattes på grund 

av osäkerhet kopplad till pandemin. Verksamheten arbetade även med projekt som 

genererat externa bidrag till verksamheten. 

Verksamheten var inte i full drift under våren då pandemin påverkat. Kulturskolans 

verksamhet hade stor personalomsättning och rekryteringsprocessen var svår, vilket ledde 

till en tidsfördröjning och därmed lägre personalkostnader. 

Framtid 

Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller 

betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre 

personer som i rådande pandemi har uppmanats att vara hemma eller ställa om sitt sociala 

liv. Det innebär att kulturen påverkas och nya sätt att få ut kultur kommer att krävas. Vår 

förhoppning är att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, förhållningssätt och nyfikenhet på 

att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan upplevas på så många sätt och inget sätt 

är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med sig detta när verksamheten återgår till en 

mer neutral nivå för att inte enbart göra som vi gjorde innan viruset fick fäste i våra 

kroppar och mindset. 

En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en 

utbudsverksamhet, där kommunens tjänster idag först och främst produceras och erbjuds 

utifrån vad som passar ur kommunens perspektiv, till en efterfrågeverksamhet, där 

tjänsterna produceras när medborgare vill att de ska produceras. Exempelvis meröppna 

bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid utan 

under andra tidpunkter. En fråga man kan ställa sig är om kommunen erbjuder de 

tjänster/varor som medborgare vill ha eller om kommunen bör sluta erbjuda en viss tjänst 

för att istället erbjuda någon annan tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara 

mer modig och nyfiken på vad medborgarna vill och tänker om sin kommun. En bättre 

medborgardialog är därför något som bör prövas och då inte bara inom 

kulturverksamheten utan även i andra verksamheter. 

Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för 

digitala kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen 

ligger i hur en sådan utveckling ska ske och hur den ska finansieras. Kungliga biblioteket 

uttryckte detta som att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”. 

Biblioteken ska stå för integritet och kvalitet, och ses som en garant för allas rätt till 

oförvanskad information. Bibliotekens värde har blivit mer synligt. Källkritik är ett område 

som bör få mer fokus och framför allt bland unga som kanske enbart får 

information/nyheter från sociala medier där algoritmerna styr så att konsumenten får mer 

av samma information utan hänsyn till fakta eller kunskap. 
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En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och 

ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. 

Oavsett vilket media som används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik 

uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och 

civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och stimulera 

läsandet och främja exempelvis ”en läsandets dag” i kommunen precis som det finns 

barnens dag eller liknande. 

En annan utmaning är att ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och 

identifikation och utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder. 

Ungdomsgården ska ha samma "status" som exempelvis deltagande i kulturskola eller 

föreningsliv. Ungdomsgårdens personal måste balansera mellan vuxenauktoritet och 

ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste alltid vara i fokus. För att 

kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga 

det. Även små saker som en ny projektor eller bordtennisbord kräver resurser i en stram 

ekonomisk verklighet. 

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är 

beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för 

utställningar och för konstnärers medverkan. 

Under 2022 kommer verksamheten ta sig an målgruppen äldre ungdomar (18-25 år) för att 

skapa en mötesplats för dem. Det innebär att verksamheten behöver rekrytera relevant och 

kompetent personal till en verksamhet som vi får pröva fram med de behov och 

utmaningar som finns. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

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, korttidstillsyn 
och korttidsvistelse 

• LSS kontaktperson och ledsagare 

• Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel 

Väsentliga händelser 

• Pandemin med Covid-19 har påverkat all verksamhet inom Vård och 
omsorgsnämnden. En tung uppgift med att bemanna verksamheten för att säkra 
insatser mot brukarna har behövt och tagit ett stort utrymme. 

• Stor satsning på kompetensutveckling, så som utbildning till undersköterskor, 
specialistundersköterskor, dokumentationsutbildning. 

• Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet och det har varit 
värdefullt med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplas samman med 
frivilliga resurser, för exempelvis matinköp. 

• Enheterna kunde på samma sätt som 2020 tyvärr inte heller 2021 ta emot 
ferieungdomar. 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas löpande och utbildning 
i användandet har prioriterats. Processer och rutiner finns tillgänglig för alla 
medarbetare direkt i mobiler eller andra digitala verktyg. 

Verksamhetsuppföljning 

Med anledning av minskade volymer inom särskilt boende har verksamheten minskat 

antalet platser genom att stänga ner en avdelning på Norrevång och åter samlat 

korttidsplatserna i en mindre enhet. Korttidsplatserna finns från och med juni på 

Brinkehem i Brösarp. Vid toppar framför allt under vintern har behovet av fler platser 

möts upp av att tomma permanenta lägenheter använts. Verksamheten har inte haft 

betalningsansvar, för ej hemtagna patienter, till Regionen de senaste åren. Kommunen har 

också kunna sälja boendeplatser till Ystad kommun som tvärt emot Tomelilla har brist på 

säbo-platser. 
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Uppstart av Korttidsvistelse LSS barn och unga som tidigare verkställts i Ystad och till del i 

Simrishamn är nu i egen drift i Tomelilla sedan november. 

På grund av pandemin så har verksamheten inte kunna nyttjat Grön -arena gård i så hög 

utsträckning som var planerat men daglig verksamhet har varit där kontinuerligt en gång 

per vecka. Arbetet med heltid som norm tar och kommer fortsatt ta mycket tid och kraft. 

Uppföljningar av kostnader, schemaplanering och bemanning. Det är en lärandeprocess 

som verksamheterna genomgår, vilket kräver mycket av både medarbetare, chefer och 

Rekryterings och bemanningsenheten (ROB). 

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 

våra brukare från smitta. Genom att ta ansvar för basal hygien och vid misstanke om 

smitta, har de föredömligt anpassat skyddsutrustning och arbetssätt. Inom LSS och 

äldreomsorg så 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 ex. 

kommunicera med anhöriga, för aktivering och för digitala inköp. Både interna och externa 

möten var i större utsträckning digitala, vilket ökat personalens digitala kompetens. 

Vision 

• Den interna verksamheten har ett arbete att bättre och samlat möta förutsättningen 

att äldreomsorgen är konkurrensutsatt i hög utsträckning. Genom att samverka i 

högre grad enheter emellan kan kvaliteten och effektiviteten öka. 

• På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns 

drivbänkar att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter klappa, höns att mata, och 

andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården. 

• Genom framtida medborgardialoger tas kommuninvånarnas engagemang och 

inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Livskvalitetsprogrammet 

• Vård och omsorgsnämndens verksamhet har planerat för en testbädd för att pröva 

en ny digital plattform för att bättre kunna möta brukarnas behov av tillsyn. 

Testbädden är fortfarande inte i drift men planeras starta under första kvartalet 

2022. Projektet genomförs tillsammans med företaget Camanio AB. 

• Verksamheten använder en stor del fordon och inför utbyte görs noggranna 

övervägningar av vilket drivmedel som ska användas. Vid fel användande av fordon 

kan även den mest miljövänliga bil få negativa konsekvenser för miljön om det inte 

går att fylla på drivmedel där den används. Verksamheten har samlat bilfrågorna för 
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att bättre kunna följa användande och utbyten. I samband med utveckling av nya 

verksamhetslokaler är frågan med på agendan för planering av laddningsstruktur 

för elbilar. 

• Verksamheten använder överkapacitet inom de särskilda boendena till att sälja 

platser till grannkommunen Ystad som i sin tur har en brist på lägenheter. 

Intern kontroll 

Verksamhetens samlade bedömning av internkontrollen,  är att man inte kunnat genomföra 

granskningar i vissa delar utifrån rådande pandemi och den arbetsbelastning det lett till i 

verksamheten. 

Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser har 

rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig. Ett remissförfarande har införts vid 

inskrivning som minskat risken för att kommunen tar över patienter som tillhör regionen. 

På övriga riskområden har direktåtgärder satts in då planerade åtgärder inte kunnat 

genomföras eller inte varit tillräckliga. Utredning och återkoppling vid klagomål har 

förbättrats och hanteras enligt nämndens rutiner under hösten, så att den klagande får 

komma till tals med ansvarig chef och att utredningarna dokumenteras. 

De flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende känner väl till 

rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock alltför få händelser som 

rapporteras. Satsning på utbildningsinsatser har prioriterats och genomförts. 

Privata utförare 

Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic 

Tre driftsstörningar har rapporterats från Tunstall under perioden 1 januari till och med 30 

augusti. Orsaken vid ett tillfälle (29 maj) var en omfattande driftsstörning i hela Europa för 

Tele2. Längst varade driftsstörningen i ca 7 timmar. Det har inte inkommit några klagomål 

på att störningen har drabbat någon av vård och omsorgs användare och därmed varit en 

störning men inget driftsstopp. Meddelande från Tunstall om störningar går direkt ut till 

hemtjänstområdens larmtelefon så att dessa kan öka sin beredskap och vid behov ta 

kontakt med de brukare som ofta larmar. 

Inga avvikelser där larmanvändare har drabbats under störningarna eller vid andra tillfälle 

har rapporterats under perioden. Hemtjänstområden har också svarat att de inte fått in 

några felanmälningar. En avvikelse är rapporterad, en person som larmade utan att få svar. 

Vid kontroll visade det sig att larmet slutat fungera och hemtjänsten installerade då ett nytt. 

Sammantaget visar uppföljningen att tjänsten som Tunstall levererar uppfyller kraven enligt 

avtalet. 
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Avtal med Förenade Care om driften av Byavången/ Centrum och Valkyrian/Söder. 

Uppföljning av de två avtalsområden samt motsvarande uppföljning på egenregins område 

har skett. Uppföljningen visar att ordinarie personal på samtliga verksamheter har god 

kännedom om sin skyldighet att rapportera sociala avvikelser enligt Lex Sarah. Det framgår 

av den enkät som besvarats av personal, hos både entreprenör och egenregi. Vikarier får 

informationen vid introduktion tillsammans med annan information. 

Trots god kännedom om rapporteringsskyldigheten så rapporteras inte alla händelser på det 

sociala området Ansvariga chefer hos entreprenören beskriver i sin halvårsberättelse just 

detta vilket även egenregins chefer bekräftar. Inspektionen för vård och omsorg( IVO) gör 

samma slutsatser i sina tillsynsrapporter att avvikelser som rör insatser som socialtjänsten 

tillhandahåller inte alltid rapporteras. Det kan handla om att personalen inte rapporterar när 

de missar en matleverans, eller när de förbiser den enskildes behov av dubbelbemanning, 

det vill säga uteblivna eller fel utförda insatser. Det IVO beskriver om att avvikelser på det 

sociala området inte alltid rapporteras är alltså ett nationellt problemområde. 

Uppföljningen visar att områden inom den sociala omsorgen som planen fokuserar på är 

förbättringsområde för i stort sett samtliga verksamheter, både entreprenör och egenregin. 

Uppföljningen visar också att orsaksutredningen av händelser behöver ha fokus på 

organisatoriska brister och inte enskilda medarbetare. Detta kan vara en orsak till att 

händelser inte rapporteras i större utsträckning, tidsbrist kan vara en annan. 

Det finns en risk att äldre, eller yngre brukare inte får sina behov tillgodosedda om 

samordningen brister mellan olika enheter. Av undersökningen framgår dock att 

samordningen och rapportering mellan natt och dag/kväll i ordinärt boende brukar fungera 

bra. Under sommaren med många vikarier har det dock fungerat sämre på vissa håll och 

några svarande har kommenterat att det beror på språkliga brister och brister i kompetens. 

Uppföljningen visar också på förbättringsområde när det gäller samverkan mellan 

entreprenören och egenregin vid växelvård. Det som framkommer är att det kan brista hos 

båda parter i koordination och kommunikation vid ankomst och avlämnande. 

Uppföljningen har gjorts genom enkäter till personal som kunnat svara anonymt samt 

granskning av avvikelser, Lex Sarah och utförardokumentation. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.  

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom 
nämndens verksamheter breddas och fördjupas. 

 

Trygghet och hälsa 

Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.  

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.  

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 112 373 110 875 102 632 8 243 

Kostnader -345 387 -356 283 -348 480 -7 803 

Summa -233 014 -245 408 -245 848 440 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd -393 -363 -425 62 

Omsorgspeng -155 
362 

-157 202 -163 383 6 181 

Ledning och myndighet -20 786 -28 594 -31 623 3 029 

LSS-verksamhet -18 355 -19 171 -12 340 -6 831 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -28 449 -29 842 -30 677 835 

Hemtjänst -4 114 -3 136 -1 853 -1 283 

Särskilt boende -5 555 -7 100 -1 553 -1 553 

Summa nettokostnader -233 014 -245 408 -245 848 440 

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 440 tkr. Nämnden har getts 

kompensation med 4Mkr för ökade kostnader med anledning av Corona-pandemin. Dessa 

kostnader bestod av personalkostnader, skyddsutrustning och extra städning. 

Ledning och Myndighet har ett överskott vilket bland annat beror på vakanta tjänster samt 

ej nyttjad buffert för oförutsedda kostnader. 

Vård och omsorgsnämndens politiska verksamhet har ett överskott på 62 tkr vid årets slut. 
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Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har negativa 

avvikelser från budget men andra poster väger upp detta så totalt sett en positiv avvikelse; 

mindre volymer är den största positiva avvikelsen. 

De olika verksamhetsområdena inom LSS har ett sammanlagt underskott på 6 831 tkr. Det 

underskottet ger inte en helt rättvisande bild då det finns poster under Omsorgspengen 

som tillhör LSS-verksamheten. Bokslutet summerat per verksamhet visar på ett underskott 

för LSS-verksamheten på -3 831 tkr. Främst är det gruppboendena som har underskott och 

som beror på överkostnader relaterat till kommunens satsning på ”heltid som norm”. 

Både inom LSS som äldreomsorg har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det 

svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. Det 

ger en ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt. Flera olika 

åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman som bygger på verksamhetens 

behov. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar, 

parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre 

personalkostnader än budget. 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel har ett överskott på 834 tkr. Det är främst 

budgeten för Tekniska hjälpmedel som har överskott. 

Inom hemtjänsten har trenden med lägre volymer brutits, totalt drygt 3000 fler timmar 

2021 än året innan. Brösarps hemtjänst har den största ökningen. Inom särskilt boende 

minskar volymerna; totalt drygt 3400 färre dygn 2021 än året innan. Antalet dygn på 

korttidsboende har dock ökat med 500 dygn från 2020. 

Äldreomsorgen som helhet har ett underskott på -974 tkr vilket beror på högre 

personalkostnader än budget. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Inventarier, vård och omsorg -660 -1 458 -2 500 1 042 

Summa investeringar -660 -1 458 -2 500 1 042 

Årets investeringar blev 1 042 tkr lägre än budget beroende på att kostnaderna för 

införandet av nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2022 

Framtid 

Covid-19 kommer fortsatt påverka verksamheten under 2022. Enheterna fortsätter att 

löpande följa utvecklingen och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter och 

samtidigt uppmärksamma psykisk ohälsa för de som upplevt en hög grad av isolering. 

Verksamheten räknar med att kunna ta del av satsningar mot äldreområdet även 2022. 

Äldreomsorgslyftet kvarstår men är hälften så stort som 2021. Satsningarna används till 

återstående kompetensförstärkning av basutbildningar i vård och omsorgsprogrammet men 

också på att utbilda specialistundersköterskor i äldreomsorgen. 
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Fortsatt utveckling av utbildningsportalen där utbildningar skapas eller samlas. Inom ramen 

för särskild satsning på äldreomsorgen kan medarbetarna inom ramen för 

äldreomsorgslyftet ta del av ett stort antal utbildningar för sin kompetensutveckling. 

Tillsynskamerorna är i drift och kan nu användas för tillsyn som inte behöver fysisk 

närvaro inte krävs. 

Digitala inköp har införts inom hemtjänsten. En nödvändig åtgärd med anledning av 

pandemin som gjort att hanteringen digitaliserats snabbare än planerat. Hanteringen 

medger verksamheten mer tid för att planera för inköpet och avlastar onödig belastning ur 

ett arbetsmiljöperspektiv. Det gör också brukarna mer delaktiga då man digitalt kan välja 

produkter i stället för att hemtjänsten själva gör urvalet i butiken. 

Från och med november 2021 driver kommunen korttidsvistelse för barn och unga inom 

LSS på hemmaplan. Verksamheten är fortfarande under uppstart och utveckling pågår. 

Behov av fler boendeplatser inom LSS är stort, planering för att möta det är prioriterat 

2022 och framåt. 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 

involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner 

förbättras för att det ska bli enklare att följa resultat och kvalitet. 

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 där för måste det 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. 

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 hitta strategier för att lyckas. 
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Familjenämnden 

Ansvarsområde 

• Missbruksvård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Familjerätt 

• Öppenvård 

• Integrationssamordning 

• Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium 

• Arbete och försörjning 

• Personligt ombud 

• Förskola 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Fritidshem 

• Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt) 

• Tillsyn av fristående förskoleenheter 

Väsentliga händelser 

Barn och utbildning 

• Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7 och skolplacering i 
förskoleklassen. 

• Skolledningen på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan organiserades om, med 
rektor och biträdande rektor på Lindesborgsskolan och rektor på Byavångsskolan. 
Skolledningen på Kastanjeskolan byttes till delar ut. 

• Fjärrundervisning bedrevs i åk 7-9 delar under vårterminen 21. 

• Förändring i skollagen gav ökade möjligheter för fjärr- och distansundervisning i 
grundskolan. 

• Start för Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade kartläggning för att främja 
närvaro i skolan. 

• Invigning av ny paviljong på Brösarps förskola och skola I Ur och Skur, även beslut 
om utekök och uteklassrum togs. 

• Öppnande av en tillfällig förskoleenhet, Mandelblomman, i tidigare lokalen 
Prästkragen. 

• Underlag framtaget för utbyggnad och renovering av Odenslunds skola och 
Fyrklöverns förskola. 

• Renovering av Västervångens förskolas inne- och utemiljö färdigställdes. 

• Utredning kring Lindesborgsskolans byggnads skick visade på stora brister. 
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Individ- och familjeomsorg 

• I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten ett projekt tillsammans med 
Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig 
mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30 
kommuninvånare har deltagit i projektet. 

• Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten. 

• Arbetsmarknadscoach Eva Engdahl tog under våren emot priset som ”Årets 
nytänkare” med motivering -" Eva har genomfört flera viktiga och uppskattade 
aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra länder, en 
möjlighet att integrera sig i det svenska samhället”. 

• Försörjningsstödet har minskat under 2021. Minskningen avser både kostnader, 
unika hushåll och antal beslut. 

• Antalet familjefridsärenden, våld i nära relationer, har ökat med cirka 25% under 
2021. Verksamheten har inom området en hög kompetens och fungerande 
processer och rutiner för både barn, offer samt våldsutövaren. Det pågår ett 
ständigt förbättringsarbete gällande de förebyggande insatserna. 

• Under hösten 2021 genomfördes en omorganisation där ytterligare en enhetschef 
tillsattes och Resursenheten bildades vilket innefattar öppenvård barn och familj, 
öppenvård och myndighet vuxna samt fältsekreterarna. 

Verksamhetsuppföljning 

Individ- och familjeomsorg 

I april startade Lärcentrum i Tomelilla. Detta var ett projekt finansierat av skolverket och 

genomförs tillsammans med Forum Ystad. På Lärcentrum ges distansstuderande elever 

möjlighet att möta upp distansstuderande elever som upplever behov av stöd för att klara 

sin studier Sedan april 2021 så har mellan 29-63 elever varje månad tagit stöd av 

studiehandledaren, 8-31 elever har varje månad valt att sitta i studierummet och mellan 4-8 

elever har tagit hjälp av specialpedagogen. Familjenämnden har beslutat att verksamheten 

ska fortgå även under 2022. 

Verksamheten har en jourlägenhet som tillhandahålls av kommunen, och ska användas i de 

fall där det finns behov av att ”lyftas ur” från sitt nuvarande hushåll och byta miljö pga våld 

i nära relationer. Antal ärende har ökat under 2021 i jämförelse med de två senaste åren. 

Pandemin kan vara en orsak till det ökade våldet i hemmet. I september 2021 har en ny 

samordnare för våld i nära relation tillträtt. Referensgruppen för våld i nära relation som 

finns i kommunen och vars syfte är att få en bred spridning av arbetet har utökats till att 

även innefatta verksamheter inom korttidsvistelse LSS och den dagliga verksamheten inom 

LSS. Fyra medarbetare inom Resursenheten har fått utbildning i de digitala 

behandlingsmetoderna samtal om våld, som riktar sig till våldsutövare, och samtal om 

frihet, som riktar som till våldsutsatt. Båda insatserna har använts under året. Dess digitala 

form möjliggör också ett arbete med skyddsplacerade där geografiskt avstånd tidigare krävt 

externa vårdköp. 
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Under året har antalet placerade barn och unga på SIS och HVB minskat jämfört med 

tidigare år. Antalet anmälningar och ansökningar har också minskat med cirka 100 ärenden. 

En anledning kan vara utifrån att samhället haft restriktioner, att det därför varit ett 

minskat socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. De vanligaste 

orsakerna för anmälan är bristande omsorg psykiskt, fysiskt och relationsproblem i 

familjen. Våld i familjen är också en orsakskod som ökat jämfört med tidigare år. De 

minskade kostnaderna för placeringar ska på sikt omfördelas för att förstärka öppenvården 

med personalresurser. 

På Grön Arena har verksamheten utökats. AME har gruppaktiviteter riktat till personer 

som lider av psykisk ohälsa 2ggr/vecka. Socialpsykiatrin, LSS daglig verksamhet och 

Vännen har också regelbundna gruppverksamheter på gården. Förutom de regelbundna 

och inbokade gruppverksamheterna sker det umgänge med föräldrar från öppenvården och 

LSS-boende gör inplanerade aktiviteter. Fältassistenterna har haft gruppverksamhet och 

övernattning med ungdomsambassadörerna. Grön Arena har blivit en naturlig oas för 

välbefinnande och ett steg mot bättre hälsa. 

En ny tjänst som nätverkskoordinator inom Stöd och omsorg har inrättats för att 

samordna insatser för kommuninvånare med behov av stöd från flera verksamheter både 

internt inom kommunen och externt med Region Skåne. Nätverkskoordinatorn samordnar 

insatser från elevhälsan, barn o familj, socialpsykiatrin, LSS och öppenvård vilket ökar 

samverkan mellan verksamheterna och underlättar för de som får stöd från flera inom 

myndigheten. En annan uppgift för nätverkskoordinatorn är också att ha en övergripande 

roll i samarbetet med Regionen. Tillsammans med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och 

kommunens enhet Barn o familj har det tagits fram checklistor och gemensamt 

remissförfarande. I ”Växa tryggt” har nätverkskoordinatorn en projektledande roll där 

nästa steg är att koppla på samtliga vårdcentraler. 

Utifrån kravet på kommunen att ha barnperspektivet i fokus har nätverkskoordinatorn 

utbildats till barnrättsstrateg. Tillsammans med en fältassistent har koordinatorn gjort en 

kartläggning av det förebyggande arbetet i Tomelilla kommun för barn/ungdomar och 

deras föräldrar. Syftet har varit att få en helhetsöverblick inom Stöd och omsorg. En del av 

kartläggningen har också varit att inhämta förbättringsförslag från medarbetare i 

verksamheten. Koordinatorn har också en uppgift i att vara coachande/utbildande inom 

psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer(NPF). Under första halvåret 

2021 har föreläsningar och coachning genomförts till gode män, öppenvården och till 

socialpsykiatrin. Syftet är att höja kompetensen för de yrkesgrupper som direkt arbetar och 

möter kommuninnevånare med denna problematik. 

Vision 

Genom att vidta anpassade åtgärder på de olika enheterna vilka innebär att barn och elever 

lyckas i större utsträckning med sina studier bidrar Barn och utbildning till visionen 

gällande hållbar tillväxt. Ett levande studie-och yrkesvalsarbete lägger grund till goda 

framtidsval för våra barn och elever. 
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Flera skolor har en önskan om att arbeta mer entreprenöriellt men detta har till viss del 

försvårats av Covid- 19. Satsningen på en skola och förskola gällande "I Ur och Skur" med 

tydlig uteverksamhet är ett exempel på verksamhetens hållbarhetstänk. 

Skolan har ett uppdrag enligt styrdokumenten där det i de flesta ämnen finns ett 

hållbarhetsperspektiv. Flera av förskolorna och skolorna har utvecklat en verksamhetsidé 

där till exempel egna odlingar ingår och barn och elever kan följa odlingsåret och skapa 

engagemang för hållbarhetsfrågor. 

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 

att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter att klappa, höns att mata, och andra aktiviteter 

för hålla i ordning miljön på gården. 

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 

längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 

med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 

kompetensförsörjning. 

Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration 

tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Livskvalitetsprogrammet 

Familjenämndens båda verksamheter, Barn- och utbildning och Individ och 

Familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans 

med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med 

en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata 

finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. 

Familjenämndens verksamheter har konkretisera utmaningen - Hur skapar vi mer träffsäkra 

förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället -  där 

verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg 

är att testa och utveckla lösningar, även lokala entreprenörer bjuds in. 

Vad säger brukarna? 

Barn- och utbildning 

Barn- och utbildning låter elever svara på frågor om sin lärmiljö regelbundet. Resultaten 

varierar mycket mellan olika skolor och klasser, därför sker åtgärderna på skol- och 

klassnivå, riktade insatser i den vardagliga verksamheten nära eleverna är mer träffsäkra än 

övergripande för hela Barn- och utbildning. I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver 

rektorerna hur processen kring förbättring av lärmiljön fungerar på enheterna. 

Individ- och familj 

Sommarlovsentreprenörerna har utvärderat sina upplevelser av uppdraget som företagare 

under 3 veckor. Högst betyg, 8,5 på en 10-gradig skala, får gästföreläsarna och de svarande 

bidrog med tips på vad som kan bli bättre gällande introduktionen och informationen för 
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kommande sommarlovsentreprenörer. De allra flesta kan i mycket hög grad rekommendera 

sommarföretagandet till kompisar. 

Grön arena som har ett pågående arbete med långtidssjukskrivna personer med 

försörjningsstöd har svarat på en upplevelsen av insatsen. Övervägande av deltagarna har 

känt att insatsen gett glädje, lugn och att det varit trevligt. 

Arbetsmarknadsenheten har gjort en digital enkät under våren men med ett fåtal svarande. 

Av dem som svarade så var mertalet nöjda med aktiviteterna på arbetsmarknadsenheten. 

Försörjningsstöd skickade även de ut en digital enkät men inga svar lämnades. 

Den nationella brukarundersökningen som vänder sig till vuxna inom socialtjänsten gav 

verksamheten ett mycket gott betyg. De svarande representerades av 54% kvinnor och 

46% män. Generellt var kvinnorna i högre grad nöjda med insatserna än män. Tomelilla 

har en högre andel positiva svar jämfört med det nationella snittet. Bland annat så anser 

90% av de svarande att de kan påverka insatserna från socialtjänsten. 

Under 2021 har 9 barn mellan 6-15 år, svarat på en enkät om hur de upplevt att bli utredda 

av socialtjänsten. Två av tre har förstått varför de haft kontakt med en socialsekreterare. 

Samma andel upplever att de fått vara med och bestämma var de skulle ha sina möten.  Alla 

utom ett barn är nöjda med att de fått prata om sånt som de själva tyckt varit viktigast och 

att de fått vara med att bestämma vad som ska hända efter utredningen. 

Intern kontroll 

Resultatet visar att kontrollerna har genomförts enligt den interna kontrollplan som 

beslutats i familjenämnden 2021. 

Arbetet med händelserapportering/avvikelser är ett sätt att systematiskt arbeta med 

förbättringar i verksamheten. Genom noggrann utredning och analys har de brister som 

uppdagats lett till förbättringar i rutiner och arbetssätt. 

Rutinen för skydds bedömning på Barn o familj är känd och följs. 

Efter granskning kan det konstateras att rutinen för uppföljningssamtal för de barn som 

fyller 18 år behöver förbättras, ett arbete med detta har inletts av ansvarig enhetschef. 

ASI genomförs och följs upp på samtliga ärende som är aktuella, det finns en god 

följsamhet och kännedom om rutinen. ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad 

och strukturerad intervju som används av missbruks och beroendevården. 

I familjefridsärende följs rutinen och är känd för medarbetarna. Granskningen har lett till 

att en arbetsgrupp arbetar med att se över befintliga processer, rutiner och checklistor. 

Företrädare för samtliga verksamheter inom Individ och familj har fått uppdraget att 

revidera tidigare rutiner och göra processen tydlig i den nya organisationen. 

Efter att i maj 2021 gått igenom samtliga elever på SFI och skapat en ny samverkansrutin 

finns det nu tydliga planer och uppföljningar på samtliga elever. 
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Barn och utbildning 

Barn och utbildning ställdes under början av året inför nya utmaningar då årkurs 7-9 i 

perioder ställde om till fjärr- och distansundervisning. Detta upplevdes fungera bra och nya 

steg togs för digitalisering av skolan. Även de nationella proven ställdes in under 

vårterminen. Båda delarna på grund av Covid-19. 

Barn och utbildning följer systematiskt upp verksamheten och utvärderar mot de nationella 

målen som finns i styrdokumenten. Detta görs i kvalitetsdialogerna tillsammans med 

rektorerna för skola och förskola, även Barn- och elevhälsan deltar. Barn- och utbildning 

har på detta sätt fördjupat analysen och börjat se bortom en-dimensionella och aggregerade 

nyckeltal och påbörjat resan mot att försöka fånga utmaningarna som finns i det barn- och 

elevnära arbetet på varje enhet. Under våren diskuterades bland annat rektors ledarskap 

som en del i uppföljningen. 

Rektorerna pratar om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma 

vidare till andra åtgärder som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och 

utmana sina medarbetare ger långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera 

och ge förutsättningar för höga, tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och 

en anpassad lärmiljö och sedan kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot 

målet kräver kontinuitet vilket har funnits på enheterna under läsåret. 

Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de 

nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov 

och utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och 

personalens kompetens och engagemang. Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum 

av åtgärder även om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga 

elevresultat. Det ställer krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under 

förändring och skapa goda förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör 

under dialogerna. Att skapa självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och 

hittar lösningar nära de barn som berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till 

och följer styrdokumenten och agerar medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till 

verksamheterna och kan leva upp till det goda bemötandet och skapa trygghet för 

barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklat detta är 

personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget. 

När rektor ser till att förskolornas och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är 

delaktiga i förslag till åtgärder stärker det möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och 

på djupet förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större 

utsträckning haft inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den 

förskolan eller skolan och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger 

medarbetarna ett större engagemang och utvecklingsbenägenhet. 

Det betyder att det idag finns en rad utvecklingsarbeten på de olika enheterna. Under året 

har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken – 

lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen 

(programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling, flerspråkighet, 
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de globala målen och studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin 

kreativitet, sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande. 

Högstadiet bytte rektor inför höstterminen är nu i en intensiv förändringsfas både 

organisatoriskt och pedagogiskt. 

På några av skolorna gjordes satsningar på språkutveckling genom Skolverkets Läsklart för 

de yngre åldrarna på ett par skolor. På en skola arbetas aktivt med meningsfulla raster, 

närvarande vuxna genom värdegrundsarbetet. 

Arbete med IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)påbörjades på två 

enheter, vilket utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS 

(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS 

(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att 

erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och 

inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta 

ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och 

lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, 

tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö 

för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. En 

skola har förstärkt sitt Elevhälsoteam för att utveckla arbetet kring särskilt stöd. Alla 

angelägna satsningar på just den förskolan eller skolan. 

En annan del som kontinuerligt följs upp i kvalitetsdialoger är skolresultaten. 

Från läsåret 2018/2019 stiger meritvärdena i åk 6 varje läsår, pojkarna har lägre meritpoäng 

än flickorna. 2018/2019 sattes dubbelt så många F som A, året efter ungefär lika många 

och i år 20 fler A än F. Det bör även noteras att det vt19 var 20,8% av eleverna som ej var 

godkända i ma, vt20 19,8% och vt21 10,6%. Engelskan ligger på ungefär samma nivå under 

åren och svenska syns en tydlig förbättring. 94 % av betygen som satts är E eller högre 

2021. 

2021 är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning 

från 64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng 

(av 340 max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och 

detta är något som uppmärksammats på skolorna. Pojkarna har fler F och streck 

procentuellt i samtliga ämnen. 

Ht 2021 ligger betygsresultaten aningen lägre än 20/21 i åk 9, men behörigheten till 

gymnasiet aningen högre. 

Intern kontroll 

Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för 

nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning har genomfört sin 

granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro 

samt samverkan mellan förskola/skola och IFO. 
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I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i 

Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock upp 

närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på 

samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och 

åtgärder. 

Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barn- och 

utbildning, orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Flera andra informationsflöden 

finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist. Under 2022 kommer flera samarbeten 

kring rutiner initieras på olika nivåer. 

Privata utförare 

Barn- och utbildningsverksamheten har enbart en privat utförare vilka tillhandahåller 

skolskjutsen. Familjenämnden har beslutat om plan för uppföljning och granskning av 

leverantören. Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass Ab (9 april, 4 maj 

samt enbart kring särskoleskjuts 12 augusti). Vid uppföljningarna har leverantörens 

dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod och enligt 

avtal. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog med 

leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 

Barn- och elevhälsan har vid tillfället i augusti informerat/utbildat chaufförerna kring 

bemötande av elever i behov av särskilt stöd. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om 
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad. 

 

Kommentar: 
82% av ungdomarna i KAA är i sysselsättning eller studier. 5 arbetsmarknadsaktiviteter 
har genomförts (RoB, Grön arena 2 st, Möjligheternas väg, projekt FHS). Behörigheten 
till gymnasiet är 77,3%. Antalet personal som ger positiva omdömen gällande arbetet med 
lärmiljöer på förskolan ökar. Nöjdheten med praon ligger på ett fortsatt högt resultat. 

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.  

Kommentar: 
Det finns en positiv trend i åk 6 och gymnasiebehörigheten efter läsåret 20/21. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.  

Kommentar: 
5 brukarundersökningar har genomförts under året. 2 öppna aktiviteter har genomförts, 
Grön arena och Mötesplattformen för unga. 

Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare 
som har strategier för att göra egna livsval. 

 

Kommentar: 
31 personer med extratjänster. Antalet unga kvinnor med försörjningsstöd har minskat 
från 35 st till 10 st. Arbetsmarknadsdag har ej kunnat genomföras på grund av Covid-19. 
Denna kommer genomföras i maj 2022. 

Trygghet och hälsa 

Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.  

Kommentar: 
projektet Coaching mot arbetsmarknad har involverat 30 kommuninvånare och det 
bedrivs tillsammans med Österlens folkhögskola. Ny insats för långtidssjukskrivna 
invånare som har ekonomiskt bistånd. Genomförda studiebesök i näringslivet. 
Långtidssjukskrivna med försörjningsstöd och Grön arena har genomförts. 

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.  

Kommentar: 
Fyra medarbetare inom Resursenheten har fått utbildning i de digitala 
behandlingsmetoderna samtal om våld, som riktar sig till våldsutövare, och samtal om 
frihet, som riktar som till våldsutsatt. Båda insatserna har använts under året. Jourlägenhet 
är inrättad. Nätverk i SÖSK igångsatt. barn- och utbildning har lämnat information för 
uppdatering av hemsida. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 196 805 207 584 192 267 15 317 

Kostnader -596 698 -615 010 -606 320 -8 690 

Summa -399 893 -407 426 -414 053 6 627 

Familjenämnden redovisade ett överskott på 6 627 tkr. Överskottet beror på flera faktorer 

men framför allt på gymnasieverksamheten. Antal gymnasieelever var 30 färre än 

budgeterat. Överskottet inom individ och familj beror framför allt på att HVB- placeringar 

för både unga och vuxna varit under budget. Ett antal ansvarsområde visar ett överskott 

medan andra visar ett underskott 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Investering, IKT -2 056 -1 286 -1 500 214 

Inventarier, skolan -807 -1 149 -1 500 351 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och 
familj 

    

Summa investeringar -2 863 -2 435 -3 000 565 

Under året köptes det in 290 datorer via ett nytt avrop till elever i åk 4 och 9. I samband 

med detta köptes det även in vissa reservdelar, för att ha ett litet lager från start. 

Barn och utbildning har även köpt 84 Ipads, till förskolor och skolor. Under året köptes 

även 33 personaldatorer som fördelades mellan skolans och förskolans personal. 

Individ- och familjeomsorg 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -7 942 -4 938 -5 478 540 

Barn och unga -30 194 -29 992 -30 573 581 

Arbete och försörjning -15 739 -16 788 -17 435 647 

Arbetsmarknadsenheten -2 219 -3 104 -3 172 68 

Kommunal vuxenutbildning -6 659 -6 453 -6 340 -113 

Summa nettokostnader -62 753 -61 275 -62 998 1 723 

Individ och familj redovisar ett överskott på 1 723 tkr. Överskottet beror framför allt på att 

HVB- placeringar för både unga och vuxna varit under budget; främst placeringarna för 

unga ger ett stort överskott. Annat som bidrar till överskottet är färre inhyrd personal 

under hösten och mer statsbidrag än beräknat; främst till vuxenutbildningen. 
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Individ och familj har målinriktat arbetat med att minska placeringar på hem för vård eller 

boende (HVB) och i stället arbeta med insatser i familjen på hemmaplan. 

Kommunala vuxenutbildningen har ett litet underskott och detta är på grund av större 

volymer. Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört 

med budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står 

för cirka 10% av kostnaderna. 

Försörjningsstödet har minskat med 1 700 tkr jämfört med föregående år. Samtidigt har vi 

minskade intäkter från Migrationsverket med 2 000 tkr. 

Barn och utbildning 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Gymnasiet -75 459 -73 307 -79 168 5 861 

Barn och utbildning, barn 1-16 år -58 924 -60 277 -59 186 -1 091 

Barnpeng/skolpeng -188 
389 

-196 
447 

-197 
660 

1 213 

Ledning och politik -14 368 -16 120 -15 041 -1 079 

Summa nettokostnader -337 140 -346 151 -351 055 4 904 

Barn och utbildning redovisade ett överskott på 4 904 tkr. 

Överskottet beror framförallt på gymnasiet. Även om överskottet beror till viss del på lägre 

kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar så är den främsta anledningen färre 

elever än budgeterat. Antal elever minskade under hösten med 20 och det var 30 färre än 

budgeterat för helår. 

Underskottet under barn och utbildning 1–16 år förklaras med budgetöverskridande för 

några skolenheter samt ökade kostnader för grundsärskolan (placeringar i annan kommun). 

Förskolan har ekonomin i balans. 

Överskottet under barnpeng/skolpeng beror på att fler barn och elever från andra 

kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns förskolor och skolor vilket har 

lett till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt färre barn och 

elever än budgeterat. Detta leder till att kostnaderna för barnpeng/skolpeng minskar 

genom att barnpeng/skolpeng betalas ut för ett lägre antal barn och elever än förväntat. 

Underskottet inom ledning och politik beror till delar av högre kostnader för skolledning 

än budgeterat hösten 2021. Kostnader och budget för 2022 avseende skolledning/politik är 

i balans. 

Förskolorna fick statsbidrag "mindre barngrupper" och detta uppgår till 2,5 mnkr. 

Grundskolorna fick ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och det beloppet uppgår till 8,8 

mnkr för 2021. 
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Framtid 

Individ- och familjeomsorg 

Combine är ett nytt verksamhetssystem som ska införas i verksamheten under 2022. Målet 

är att underlätta dokumentation och handläggning av ärendena. 

Tjänstedesign som arbetssätt ska utforskas av enheterna kommande år. Vi ska i allt högre 

grad utgå från användarnas uppfattning när vi utformar insatser, tjänster och arbetssätt. 

En ny socialtjänstlag väntas träda i kraft januari 2023 och det kommer att innehålla en ny 

bestämmelse kring en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av 

insatsernas kvalitet, än tidigare. Den andra stora förändringen är ge kommunerna möjlighet 

att arbeta med insatser utan behovsprövning. Kommunen kan då ge insatser utan ansökan, 

utredning och beslut. Detta kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för 

att kontakta socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov. 

Samsjuklighetsutredningen kan komma att påverka kommunens verksamhet. Bland annat 

föreslås att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas 

hälso- och sjukvård. I dag är ansvaret för den behandlingen delat mellan region och 

kommun. Tanken med förslaget är att en och samma organisation ska kunna ge alla typer 

av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende. Socialtjänstens ansvar 

förtydligas och förslaget är att socialtjänsten ska fokusera på uppsökande verksamhet, 

förebyggande arbete, sociala stödinsatser, stöd till anhöriga och insatser för barn och unga. 

Ett annat förslag är att det ska bli obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt 

bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora 

samordningsbehov. 

Barn och utbildning 

Barn- och utbildning kommer att  arbeta för att medarbetarna och eleverna ska varit mer 

delaktiga i kvalitetsprocessen. Där utöver även vara mer transparanta för att skapa en 

förståelse för sambandet mellan professionens kunskap och uttryckta behov och de mål 

som tas politiskt. 

Nationellt förändras kursplanerna för grundskolan 2022 och för att detta ska 

implementeras i lärarnas planering, genomförande av undervisning och bedömning av 

lärande behöver detta vara grundskolans fokus de närmaste året. 

Att hitta en struktur för kollegialt lärande över enhetsgränserna riktat mot beprövad 

erfarenhet, forskning och vetenskap är en del i utvecklingsarbetet. Även att i större 

utsträckning samarbeta med högskolor och universitet genom praktiknära forskning är ett 

mål. 

Att förenkla medborgarnas kontakter med Barn- och utbildning genom utveckling av 

information och välfungerande E-tjänster finns det också ett behov av. 
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En större förändring kring undervisningslokaler ligger i framtiden oavsett om det blir 

ombyggnation eller nybyggnation kommer det att kräva god planering och en ytterligare 

arbetsinsats. 

 

 

260



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 14 Dnr REV 2022/10 

Ansvarsprövning och revisionsberättelse 
för 2021 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att efter genomförda kompletteringar enligt yrkande på dagens 
sammanträde enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2021 samt att överlämna 
den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2021 samt övriga bilagor till 
kommunfullmäktige. 

Jäv 
Som framgår av revisionsberättelsen har Anita Ullmann (S) varit jävig vad gäller den 
delen av granskningen och ansvarsprövningen som avser Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar. Vidare har de förtroendevalda revisorerna genom att vara 
utsedda lekmannarevisorer, även granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag och genom utsedda revisorer i kommunens kommunalförbund. 

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

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

Utifrån resultatet av årets granskningar av byggnadsnämnden och utifrån den 
styrning, uppföljning och beslut som skett av byggnadsnämnden under året, bedömer 
revisorerna att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt 
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att utföra nämndens uppdrag enligt plan- 
och bygglagen. Även JO har lyft fram kritik mot byggnadsnämnden för brister i 
handläggningen av ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts 

 

Vidare konstateras att byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -
2,2 mnkr. Enligt nämndens redovisning beror underskottet på dubbla 
personalkostnader på grund av uppsägningar, inhyrda konsulter samt att nämnden 
inte har förmått nå upp till budgeterade intäkter. Nämnden har under året ej fattat 
beslut om några åtgärder för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen har inte 
ställt krav på byggnadsnämnden på framtagande av handlingsplan under 2021 med 
hänvisning till nämndens pågående utvecklingsarbete. 

Revisorerna bedömer vidare att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning 
vidtagit åtgärder och genomfört förändringar av verksamheten för att komma till 
rätta med de avvikelser som uppmärksammats vad gäller uppföljning av obehandlade 
tillsynsärenden samt för att tillse att verksamheten har tillräckliga resurser för att 
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. Därtill bedömer revisionen att 
kommunstyrelsen utifrån sin roll som ansvarig för samordning och ledning av 
kommunens personalpolitik och arbetsmiljöansvarig för samtliga nämnder/styrelse, i 
högre utsträckning behöver tillse att det finns en tydlighet kring hur personalresurser 
ska säkerställas och följas upp i verksamheten för att fullgöra nämndens uppdrag. 

Revisorerna ser positivt på de förbättringsåtgärder som påbörjats under året vad 
gäller rekrytering av personal samt arbetet med att utveckla och tydliggöra interna 
rutiner för arbetet med bygglovsprocessen men vill understryka vikten av att 
nämnden har en aktiv och tydlig styrning, uppföljning och kontroll för att nå 
nämndens ekonomiska mål och verksamhetsmål. 

Revisorerna bedömer att byggnadsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett 
helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån de bedömningar 
som gjorts. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i 
Tomelilla kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att byggnadsnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig 
vad gäller uppföljning och kontroll av tillsynsärenden samt för att tillse att 
verksamheten har tillräckliga resurser för att säkerställa en rättssäker 
myndighetsutövning. Revisorerna bedömer att styrelsen och övriga nämnders interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

  

262



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2021. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar att enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2021 samt att 
överlämna den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2021 samt övriga 
bilagor till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-15, handlingsid: Rev 
2022.103 

Utkast-Revisionsberättelse-2021-Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.102 

Revisionsberättelse för 2021 - Tomelilla kommun, signerad, handlingsid: Rev 
2022.105 

Utkast-Revisorernas-redogörelse-2021-Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.101 

Revisorernas redogörelse för 2021 - Tomelilla kommun, signerad, handlingsid: Rev 
2022.100 

SLUTLIG_Tomelilla kommun - Granskning av bokslut och årsredovisning 2021, 
handlingsid: Rev 2022.73 

Årsredovisning 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 2022.72 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för TIAB_signerad, handlingsid: 
Rev 2022.71 

TIAB Revisionsberättelse 2021, handlingsid: Rev 2022.76 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlenhem AB_signerad, 
handlingsid: Rev 2022.70 

Österlenhem Revisionsberättelse 2021, handlingsid: Rev 2022.77 

Revisionsberättelse 2021 Österlen VA AB, handlingsid: Rev 2022.69 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlen VA AB_signerad, 
handlingsid: Rev 2022.68 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts 

 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlens Kommunala 
Renhållnings AB_signerad, handlingsid: Rev 2022.66 

Revisionsberättelse 2021 ÖKRAB, handlingsid: Rev 2022.82 

Revisionsberättelse 2021 - Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, handlingsid: Rev 
2022.83 

Ystad Österlenregionens miljöförbund revisionsberättelse 2021, handlingsid: Rev 
2022.89 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Efter behandling av utkast och diskussioner på dagens sammanträde yrkar samtliga 
revisorer på att följande kompletteringar ska ske: 

- Stycke två på sidan två kompletteras enligt följande: Därtill bedömer 
revisionen att kommunstyrelsen utifrån sin roll som ansvarig för samordning 
och ledning av kommunens personalpolitik och arbetsmiljöansvarig för 
samtliga nämnder/styrelse, i högre utsträckning behöver tillse att det finns en 
tydlighet kring hur personalresurser ska säkerställas och följas upp i 
verksamheten för att fullgöra nämndens uppdrag. 

- Revisionsberättelsen kompletteras så att det framgår att Anita Ullmann (S) 
varit jävig vad gäller granskning och ansvarsprövning gällande Tomelilla 
Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt samtliga 
revisorers yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Revisionsberättelse (2021)  
 
____________________________________________________________________ 

Revisorerna i Tomelilla kommun  datum 2022-03-22 
      
   Till 
   Fullmäktige i Tomelilla kommun  

Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Vidare har vi, genom att 
vara utsedda lekmannarevisorer, även granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag och genom utsedda revisorer i kommunens 
kommunalförbund. 

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

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

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

Utifrån resultatet av årets granskningar av byggnadsnämnden och utifrån den 
styrning, uppföljning och beslut som skett av byggnadsnämnden under året, 
bedömer revisorerna att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt 
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att utföra nämndens uppdrag enligt plan- 
och bygglagen. Även JO har lyft fram kritik mot byggnadsnämnden för brister i 
handläggningen av ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen.  

Vidare konstaterar vi att byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
om -2,2 mnkr. Enligt nämndens redovisning beror underskottet på dubbla 
personalkostnader på grund av uppsägningar, inhyrda konsulter samt att nämnden 
inte har förmått nå upp till budgeterade intäkter. Nämnden har under året ej fattat 
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beslut om några åtgärder för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen har inte 
ställt krav på byggnadsnämnden gällande framtagande av handlingsplan under 
2021 med hänvisning till nämndens pågående utvecklingsarbete. 

Revisionen bedömer vidare att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning 
vidtagit åtgärder och genomfört förändringar av verksamheten för att komma till 
rätta med de avvikelser som uppmärksammats vad gäller uppföljning av 
obehandlade tillsynsärenden samt för att tillse att verksamheten har tillräckliga 
resurser för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. Därtill bedömer 
revisionen att kommunstyrelsen utifrån sin roll som ansvarig för samordning och 
ledning av kommunens personalpolitik och arbetsmiljöansvarig för samtliga 
nämnder/styrelse, i högre utsträckning behöver tillse att det finns en tydlighet 
kring hur personalresurser ska säkerställas och följas upp i verksamheten för att 
fullgöra nämndens uppdrag.  

Revisionen ser positivt på de förbättringsåtgärder som påbörjats under året inom 
byggnadsnämnden vad gäller rekrytering av personal samt arbetet med att 
utveckla och tydliggöra interna rutiner för arbetet med bygglovsprocessen men 
vill understryka vikten av att nämnden har en aktiv och tydlig styrning, 
uppföljning och kontroll för att nå nämndens ekonomiska mål och 
verksamhetsmål. 

Vi bedömer att byggnadsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett helt 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån de bedömningar som 
gjorts ovan. Vi bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Tomelilla 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att byggnadsnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig vad 
gäller uppföljning och kontroll av tillsynsärenden samt för att tillse att 
verksamheten har tillräckliga resurser för att säkerställa en rättssäker 
myndighetsutövning. Vi bedömer att styrelsen och övriga nämnders interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
 

Anita Ullmann har p.g.a jäv inte deltagit i granskningen av 
överförmyndarnämnden. 
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Tomelilla kommun 2022-03-22 

 

Underskrifter 

 

 

Ulla-Christina Lindberg Anita Ullmann Birgit Johansson  

 

 

Inger Johanson-Thor Marie Svensson  

 

 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna 

Sakkunnigas rapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Revisorernas redogörelse 2021 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Österlenhem AB, TIAB, Ökrab 
och Österlen VA AB 

Revisionsberättelse SÖRF 

Revisionsberättelse Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Revisionsberättelse Österlenhem AB, TIAB, Ökrab och Österlen VA AB 
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Revisorerna

Till fullmäktige i Tomelilla kommun
organisationsnummer 212000–0886

Revisorernas redogörelse för år 2021
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer granskat 
den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag samt genom utsedda revisorer granskat 
verksamheten i kommunens kommunalförbund. Vi har bedömt om verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda 
granskningar till dem som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande 
överlämnats till fullmäktige.

Granskningens inriktning och resultat
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser 
motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från genomförd riskanalys. 
Utifrån riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit vilka har 
dokumenterats i en revisionsplanering för 2021. Planeringen har följts under året. 

För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika 
bevakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan viktig 
dokumentation inom bevakningsområdet. Revisorernas arbete och iakttagelser har redovisats 
vid revisionens möten. 

Revisorerna har även informerat sig genom att bjuda in nämnder och styrelse samt 
förvaltningsföreträdare till revisionens möten. 

Årlig granskning  

Grundläggande granskning av nämnder och styrelse
Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna 
kontrollplaner och andra handlingar samt genomfört dialogmöten med samtliga nämnder och 
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 2

styrelser och ledande tjänstemän under hösten 2021. Inom ramen för årets grundläggande 
granskning har även en enkätundersökning genomförts där respektive nämnd/styrelse och 
ersättare har fått besvara frågor som berör nämndens verksamhetsstyrning och uppföljning, 
nämndens identifierade risker och utmaningar framöver samt frågor kring 
nämndsledamöternas uppdrag och förutsättningar. Därtill har särskilda verksamhetsspecifika 
frågor inklusive hur pandemin påverkat nämndens förutsättningar att utföra sitt uppdrag och 
nå sina mål samt genomgång av nämndens delårsbokslut med fokus på ekonomi och 
måluppföljning utgjort grund för årets grundläggande granskning.

Resultatet av genomförda dialogmöten med nämnder och styrelser samt erhållen 
dokumentation och iakttagelser har sammanställts i en rapport.

Granskning av årsredovisning och delårsrapport 
 Översiktlig granskning av delårsrapport

KPMG har, i enlighet med vad kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat Tomelilla 
kommuns delårsrapport per 2021-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och det lagstadgade balanskravet 
kommer att uppnås.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit 
några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de 
fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några 
indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

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

Granskning av årsbokslut och årsredovisning
Se separat rapport. 

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

― Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser 
― Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor
― Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan
― Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
― Uppföljning av granskningar utförda 2019
― Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer

Samtliga granskningsrapporter har tillsänts kommunfullmäktige löpande under året.
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Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att genomföra 
en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser.  Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan 
Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser 
i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Vad gäller Tomelilla kommun har 
granskningen avsett familjenämnden. 

Helseplan bedömer att det till viss del finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region 
Skåne och Tomelilla kommun kring barn och unga med behov av samordnade insatser i 
enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner.  Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och 
kommunen är till viss del tydlig men eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för 
barnet/ungdomen bedöms den inte ändamålsenlig.  

Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, ansvarsfördelning och 
samordnade individuella planer (SIP) och vi bedömer att det där finns ett behov av 
informations- och utbildningsinsatser och så även i den politiska organisationen. Vidare 
bedömer vi att den interna kontroll som ska säkerställa att samverkan följs upp och vid behov 
resulterar i förbättringsåtgärder inte är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom 
om den uppföljning som sker.

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens och Österlenhem AB:s 
fastigheter och grönytor sköts på ett ändamålsenligt och värdesäkrande sätt. Granskningen 
utgör en samordnad granskning mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i 
Österlenhem AB. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att underhållet av 
fastigheterna, både Österlenhem AB:s och kommunens, sköts på ett i huvudsak 
ändamålsenligt sätt. Dock saknas vissa styrdokument och rutiner för att hantera 
fastighetsunderhållet, främst digitala fastighets-/underhållssystem. 

För närvarande finns det inga långsiktiga underhållsplaner varken för Österlenhem AB eller 
för kommunens fastigheter. Ändamålsenliga och aktuella underhållsplaner finns för 
kommunen men de är kortsiktiga och består främst av budget för innevarande år och plan för 
två år framåt. Hur ändamålsenliga planerna är, är svårt att bedöma på längre sikt.

Uppföljning av underhållsplanerna görs. Besiktningar och kontroller görs av 
fastighetsunderhållet, grönytor och rekreationsområden. Underhållet utförs enligt de planer 
som är upprättade, även om de är kortsiktiga.

Beslut om när underhåll av främst installationer i fastigheter ska ersättas av nyinvesteringar 
tas på ekonomisk grund. Kalkyler görs över vad som är mest lönsamt. Gammal teknik måste 
hur som helst förr eller senare ersättas med ny teknik. Statistik och nyckeltal används men i 
begränsad omfattning. Implementeringen av de fastighetssystem som planeras bör öka 
möjligheterna till att använda mer statistik.
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Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan
Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om berörda nämnders arbetsformer, 
uppföljning och kontroll mot otillåten påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut har säkerställt ändamålsenliga 
arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll avseende det förbyggande arbetet mot 
otillåten påverkan. Av granskningen framgår att det finns ett behov av att aktualisera frågan i 
kommunen, att tillhandahålla utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande 
rutiner och kontroller finns på plats i tillräcklig utsträckning.

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning och 
föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen överlag 
bedriver ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunens äldreomsorg 
som utgår från lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns övergripande mål, policy, riktlinjer och rutiner som är styrande för 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Vidare finns rutiner för att löpande undersöka 
och bedöma arbetsförhållandena. Återrapportering av arbetet sker årligen till 
kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar och i berörda samverkansform. 

Under Coronapandemin har riskbedömningar inklusive handlingsplaner löpande upprättats 
kopplat till äldreomsorgens verksamhet utifrån situationens utveckling. Vi noterar dock att 
skyddsronder (såväl fysiska som sociala och organisatoriska) för 2020 delvis har uteblivit på 
grund av pandemin och bristande kunskap kring genomförandet. Vidare noterar vi att årliga 
medarbetarsamtal inte genomförts vid samtliga enheter på grund av covid-19. Granskningen 
visar även att rapporteringen av tillbud och arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt 
gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. Vi ser det som viktigt att 
kommunstyrelsen säkerställer att dessa förebyggande åtgärder genomförs i enlighet med 
gällande föreskrifter och rutiner.  

Vi bedömer att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver stärkas inom ett 
antal områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att beslutat reglemente förtydligas i 
enlighet med Arbetsmiljöverkets beskrivning av politikers arbetsmiljöansvar kopplat till AFS 
2001:1, så att styrelsens arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning samt ansvaret för att 
fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir tydligt. Roll- och 
ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i kommunens arbetsmiljöpolicy. Policyn bör även 
utvecklas med övergripande mål och medel för kommunens arbetsmiljöarbete samt hur 
policyn årligen ska följas upp. Policyn bör även fastställas av kommunfullmäktige i enlighet 
med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kommunstyrelsen bör även säkerställa att nytillträdda 
chefer får introduktion/utbildning avseende SAM, även under Coronapandemin, och att även 
mer erfarna chefer regelbundet genomgår utbildning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör kommunstyrelsen i 
högre utsträckning förvissa sig om att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av 
arbetsmiljön genomförs och att de fortlöpande informeras om pågående ärenden av vikt för de 
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verksamheter de har arbetsmiljöansvar för. Detta i syfte att säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Vi bedömer särskilt att kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att 
åstadkomma heltid som norm fortlöper inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar 
medarbetarnas arbetsmiljö.

Uppföljning av granskningar utförda 2019
Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskningar utförda under 2019 har haft 
någon effekt och om den granskade nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av de 
förbättringsområden som framkommit.

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2019:

― Granskning av avyttring av inventarier
― Granskning av intern kontroll
― Granskning av färdtjänsten
― Granskning av måltidsverkstan
― Granskning av bygglov

Vad gäller granskning av avyttring av inventarier och granskning av färdtjänsten visar 
uppföljningen att åtgärder vidtagits utifrån rekommendationerna i de tidigare granskningarna.

Uppföljningen av granskning av bygglovsprocessen visar att byggnadsnämnden inte i 
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten avseende organisationens 
personalresurser. 

Vad gäller granskning av intern kontroll och granskning av måltidsverkstan visar 
uppföljningen att åtgärder i huvudsak har vidtagits i enlighet med de rekommendationer som 
lämnades i de tidigare granskningarna.

Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer
Syftet med granskningen har varit att kartlägga familjenämndens arbete med våldsutsatta 
personer i nära relationer och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att familjenämndens arbete 
med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt sätt men att frågan behöver lyftas 
på en kommunövergripande nivå för att säkerställa att alla kommunens verksamheter får 
kunskap och kan uppmärksamma ärenden där våld/hot förekommer.

Arbetet med våld i nära relationer är organiserat inom familjenämnden och Individ och 
familjeomsorgen i Tomelilla kommun. Dock är våld i nära relation ett ämne som spänner över 
kommunens alla olika verksamheter och kommuninvånare. 

Vi ser positivt på det framåtsyftande systematiska arbete som pågår avseende framtagande av 
stödprocesser, instruktioner och checklistor för hur ett ärende avseende våld i nära relation 
ska handläggas.

Vidare kan vi konstatera att det kontinuerligt sker utbildning och kompetensutveckling för de 
som arbetar med dessa frågor. Det finns därtill samverkansformer med kommuner och 
myndigheter i frågan avseende våld i nära relationer. Vår bedömning är att det är viktigt att 
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samverkan fortsätter att utvecklas framförallt avseende ärenden som rör hedersrelaterat våld 
där det enligt vår bedömning finns ett behov av kompetensutveckling.

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

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

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

En fördjupad granskning har gjorts av Österlenhem AB:s fastighetsunderhåll och underhåll av 
grönytor. Granskningen utgör en samordnad granskning mellan kommunens revisorer och 
lekmannarevisorerna i Österlenhem AB. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunens och Österlenhem AB:s fastigheter och grönytor sköts på ett ändamålsenligt och 
värdesäkrande sätt. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att underhållet av 
fastigheterna, både Österlenhem AB:s och kommunens, sköts på ett i huvudsak 
ändamålsenligt sätt. Dock saknas vissa styrdokument och rutiner för att hantera 
fastighetsunderhållet, främst digitala fastighets-/underhållssystem. 

För närvarande finns det inga långsiktiga underhållsplaner varken för Österlenhem AB eller 
för kommunens fastigheter. Ändamålsenliga och aktuella underhållsplaner finns för 
kommunen men de är kortsiktiga och består främst av budget för innevarande år och plan för 
två år framåt. Hur ändamålsenliga planerna är, är svårt att bedöma på längre sikt.

Österlenhem arbetar med planer på fyra års sikt. Budget- och investeringsbeslut tas på tre år 
vilket underlättar planering och upphandling då många projekt löper mellan åren. Budget och 
investeringsramarna uppdateras årligen och beslutas av styrelsen.

Uppföljning av underhållsplanerna görs. Besiktningar och kontroller görs av 
fastighetsunderhållet, grönytor och rekreationsområden. Underhållet utförs enligt de planer 
som är upprättade, även om de är kortsiktiga.

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

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

Övrigt
Kommunrevisionen består av fem revisorer. Revisionen har under året biträtts av KPMG AB.

Revisorerna samarbetar med övriga revisorer inom SÖSK för informations- och 
erfarenhetsutbyte. Ett samverkansmöte och gemensam utbildning har genomförts under 
hösten 2021 där Sjöbo kommunrevision var arrangör. 

Ulla-Christina Lindberg är vald revisor och Birgit Johansson är vald revisorsersättare i 
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Ulla-Christina Lindberg är vald revisor i 
Österlens vattenråd.

Tomelilla den 22 mars 2022

Ulla-Christina Lindberg Anita Ullmann Birgit Johansson

Inger Johanson-Thor Marie Svensson
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Tomelilla kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

1 Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun har KPMG granskat 
kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligato-
risk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i 
syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsre-
dovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räken-skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

1.1 Årsredovisningen 
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommu-
nal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit omständigheter som ger oss anled-
ning att anse att resultat-och balansräkningarna inte är upprättade i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgräns-
ningar som anges i stycke 2.3 nedan, har det inte framkommit omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsredovisningen innehåller några väsentliga felaktigheter. 

1.2 Balanskrav 
Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret. 

1.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu-
tade målen för god ekonomisk hushållning. 

Kommunens bedömning är att målen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda både 
ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv och vi delar den uppfattningen. 
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Tomelilla kommun 
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2 Bakgrund 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1  och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 

I Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

3 

280



Tomelilla kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 
• Sammanställda räkenskaper 

Granskningen har genomförts genom: 

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

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

derlag. 
• Översiktlig analys av övriga poster. 

3 Resultat av granskningen 

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

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, därmed i huvudsak ef-
terlever RKRs rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
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inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 62,5 mnkr. Vid avstämning av balanskravet av-
går realisationsvinster och orealiserade vinster i värdepapper om totalt 14,8 mnkr varvid 
balanskravsresultatet uppgår till 47,7 mnkr. Ingen avsättning till resultatutjämningsre-
serven föreslås och slutligt balanskravsresultat blir 47,7 mkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 30,0 mnkr och enligt fastställt reglemente 
kan ingen ytterligare avsättning göras. 

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

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

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

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

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

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

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

underlättas. 

• Trygghet och hälsa 
- Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. 
- Den upplevda tryggheten ökar. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna tar sedan beslut om nämndsnnål utifrån kommunfull-
mäktiges tre övergripande målområden. 

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

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av målen i förvaltningsberät-
telsen och bedömer att 31 av 33 mål eller 93,9% av verksamhetsmålen och alla de tre 
finansiella målen är uppfyllda helt eller delvis uppfyllda vilket betraktas som god 
måluppfyllelse. 

3.4.1 Finansiella mål 

De finansiella målen och kommunens bedömning av måluppfyllelsen framgår nedan 

Mål Uppföljning 

Resultatmål: 

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

Investeringsmål: 

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

Skuldmål: 

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

Målet är uppfyllt då resultatet 2021 upp-
går till 7,2 % och utfallet 2020 och 2021 
tillsammans med plan för 2022 ger ett 
genomsnitt på drygt 5%. 

Målet är uppfyllt då nettoinvesteringarna 
2021 uppgår till 11,1% av skatteintäkter 
och statsbidrag och enligt utfall 2020 och 
2021 tillsammans med planen för 2022 
bedöms bli i genomsnitt 11%. 

Målet är uppfyllt då självfinansieringsgra-
den för 2021 uppgår till 100% och pro-
gnosen för planperioden för totala inve-
steringar 73% självfinansieringsgrad och 
för den skattefinansierade delen bedöms 
100% vara självfinansierade. 

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

3.4.2 Verksamhetsmål 

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

• 26 (27) verksamhetsmål är uppfyllda 

• 5 (2) verksamhetsmål bedöms delvis uppfyllda 
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• 2 (4) verksamhetsmål bedöms ej uppfyllda 

Kommunens sammanfattande bedömning är då att 31 av 33 mål är helt eller delvis upp-
fyllda och det utgör 93,9% vilket överstiger de 67% som man beslutat utgör gränsen för 
att god ekonomisk hushållning skall vara uppnådd. I förvaltningsberättelsen finns en ta-
bell över mål och utfall per nämnd och sedan i nämndernas verksamhetsanalyser finns 
utförliga redogörelser för respektive nämnds mål och måluppfyllelse. 

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv och vi delar den uppfattningen. 
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3.5 Resultaträkning 
Årets resultat för kommunen uppgår till 62,5 mkr vilket är 45,8 mkr bättre än det budge-
terade resultatet och 14,4 mkr bättre än fg år. Verksamheterna redovisar en sammanlagd 
positiv budgetavvikelse på 7,4 mkr. Endast två verksamheter redovisar negativa budget-
avvikelser och det är Samhällsbyggnadsnämnden och Byggnadsnämnden. Byggnads-
nämnden redovisar ett utfall på -5,1 mkr vilket är en negativ budgetavvikelse på hela 2,2 
mkr. Denna förklaras av dubbla personalkostnader på grund av uppsägningar, inhyrda 
konsulter samt att man inte förmått nå upp till budgeterade intäkter. 

Störst positiv budgetavvikelse har Familjenämnden med 6,6 mkr där den största förkla-
ringen anges vara hänförlig till gymnasieverksamheten med billigare utbildningsprogram 
och färre elever än prognostiserat. 

Resterande del av den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till finansieringen och då 
till stor del kopplat till positiva skatteavräkningar 2020 och 2021 samt högre statsbidrag 
än budgeterat. 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostna-
derna för att inte urholka det egna kapitalet. 
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—9—Nettokostnad .-~Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 

Som framgår av diagrammet ovan har intäktskurvan med totala skatteintäkter, statsbi-
drag och utjämning fortsatt sin branta bana uppåt. Detta år är dock nettokostnadskurvan 
också brant uppåtgående. 
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Diagrammet ovan visar utvecklingen mellan åren avseende nettokostnaden och skat-
teintäkter, statsbidrag och utjämning. Här framgår det tydligt att nettokostnaderna ökat 
kraftigt jämfört med tidigare år och ökningen är ungefär lika stor som ökningen i skattein-
täkter och statsbidrag. För att även framöver uppnå en god ekonomisk hushållning bör 
kostnadsutvecklingen hållas nere och helst inte öka lika mycket som skatteintäkter och 
statsbidrag. 

Efter förfrågan har vi fått information om att det stora skadeståndskravet avseende över-
svämningsskador från sommaren 2019 till stor del är reglerat. I övrigt har vi inte fått in-
formation om att det skulle finnas några andra ärenden som skulle kunna medföra fram-
tida väsentliga utflöden. 

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

3.6 Balansräkning 

3.6.1 Materiella anläggningstillgångar 

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

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

I vår granskning av kundfordringarna har vi noterat att det finns kundfordringar uppgå-
ende till 1,0 mnkr (justerat för kreditfakturor 1,5 mnkr) med förfallodatum före 2021-01-
01. Vi rekommenderar kommunen att införa en princip för reservering av osäkra kund-
fordringar då det inte torde vara sannolikt att alla dessa förfallna fordringar kommer att 
inflyta. 

3.6.3 Exploateringsfastigheter 

Vid föregående års granskning konstaterades det att hanteringen vid försäljningen av 
exploateringsfastigheter inte hanterades på ett korrekt sätt. Vid försäljningen bokades 
försäljningsbeloppen bort från anskaffningsvärdena med följden att kvarvarande an-
skaffningsvärden blir fel och resultatet av försäljningarna blir fel. 

Korrigering av föregående års felaktiga hantering har skett under året och nu synes för-
säljningen korrekt hanterad. 

3.6.4 Kortfristiga placeringar 

Tomelilla kommun har kortfristiga placeringar med ett bokfört värde på 73,1 mnkr. Det 
bokförda värdet utgår från marknadsvärdet och inkluderar därför en orealiserad värde-
uppgång på 14,8 mnkr. 

3.6.5 Likvida medel 

Kassa och bank uppgick per 2021-12-31 till 86,8 mkr vilket är en minskning med end-
ast 6,9 mkr jämfört med årets början och detta trots nettoinvesteringar på 87,6 mkr 
utan upplåning. Det goda resultatet är orsaken till att detta varit möjligt. 
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3.6.6 Eget kapital 

Kommunen redovisar ett eget kapital på totalt 506,2 mkr vilket ger en soliditet på 
48,9%. Soliditeten ökar tack vare det höga resultatet, hög självfinansieringsgrad avse-
ende investeringar och genom att avräkningarna med VA-bolaget är reglerade vilket 
sänkt balansomslutningen. Om hänsyn tas även till de pensionsförpliktelser som redo-
visas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser är soliditeten fortsatt ökande 
och nu till 28,3%. 
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3.7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 

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

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

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

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller 
kraven i enlighet med lagstiftningen. 
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3.9 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet. 

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

Kommunen redovisar investeringarna per nämnd och det finns även en tabell där större 
färdigställda projekt redovisas. Detta görs dock inte per enskild investering i den ekono-
miska redovisningen. 

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

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

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

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

• Tomelilla Industriaktiebolag 100% 

• Österlenhem Aktiebolag 100% 

• Österlens Kommunala Renhållnings AB 50% 

• Österlen VA AB 50% 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 16,5% 

• Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 23,2% 

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

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räken-
skaperna. 
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Lekmannarevisorerna 2022-03-14
i Österlenhem AB

Tomelilla kommun
Till årsstämman i
Österlenhem AB 

Organisationsnummer 556056–3792

Till fullmäktige i Tomelilla kommun 

Granskningsrapport för år 2021
Vi, av fullmäktige i Tomelilla kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Österlenhem AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Vi har under 2021 granskat fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor. 
Granskningen har utgjort en samordnad granskning mellan kommunens revisorer 
och lekmannarevisorerna i Österlenhem AB. Vår sammanfattande bedömning 
utifrån granskningens syfte är att underhållet av fastigheterna, både Österlenhem 
AB:s och kommunens, sköts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Dock saknas 
vissa styrdokument och rutiner för att hantera fastighetsunderhållet, främst 
digitala fastighets-/underhållssystem. Vidare saknas långsiktiga underhållsplaner.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi åberopar bifogad rapport.
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Tomelilla 2022-03-14

Bilagor:

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

Ulla-Christina Lindberg
Lekmannarevisor

Anita Ullmann
Lekmannarevisor

Inger Johanson-Thor
Lekmannarevisor

Marie Svensson
Lekmannarevisor

Birgit Johansson
Lekmannarevisor
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Lekmannarevisorerna 2022-03-14
i TIAB, Tomelilla Industri AB

Tomelilla kommun
Till årsstämman i TIAB, Tomelilla 
Industri AB organisationsnummer 
556077–5040

Till fullmäktige i Tomelilla kommun 

Granskningsrapport för år 2021
Vi, av fullmäktige i Tomelilla kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
TIAB, Tomelilla Industri AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Tomelilla 2022-03-14

Ulla-Christina Lindberg
Lekmannarevisor

Anita Ullmann
Lekmannarevisor

Inger Johanson-Thor
Lekmannarevisor

Marie Svensson
Lekmannarevisor

Birgit Johansson
Lekmannarevisor
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Till årsstämman i Österlen VA AB
Org nr 559244-4029

Granskningsrapport för år 2021

Vi av kommunfullmäktige i Simrishamn- respektive Tomelilla kommun utsedda och av 

årsstämman valda lekmannarevisorer, har granskat Österlen VA AB:s verksamhet.

Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva 

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och ändamål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 

revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman 

fastställt ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer i övrigt att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Simrishamn 2022-03-14

Ulla-Christina Lindberg                                Maria Karlsson
Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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Lekmannarevisorers granskningsrapport 
Enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen 
 
 
 
 
 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2021 
 
 
 
Till årsstämman i Österlens Kommunala Renhållnings AB (org nr 556177-3838) 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021. 
 
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. 
 
 
S:t Olof den dag som framgår av min elektroniska signatur 
 
 
 
 
 
Ulla-Christina Lindberg   Steen Stavnshøj 
Lekmannarevisor    Lekmannarevisor 
 
 
Av kommunfullmäktige i Tomelilla respektive Simrishamn kommun utsedda lekmannarevisorer. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 20 Dnr KS 2021/12 

Årsredovisning 2021 - Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen. 

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

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisning 
för 2021. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 68 tkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Direktionen - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 -           
Sammanträdesprotokoll., handlingsid: Ks 2022.237. 

Årsredovisning för Ystad-ÖsterlenregionensMiljöförbund. Räkenskapsåret 2021-01-
01 - 2021-12-31, handlingsid: Ks 2022.336. 

Verksamhetsberättelse, handlingsid: Ks 2022.335. 

Kommunfullmäktige § 35/2021, handlingsid: Ks 2021.1762. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Årsredovisning för 
Ystad-Österlenregionens 

Miljöförbund 
 

 
 
 
 

Räkenskapsåret  
2021-01-01 - 2021-12-31 
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ÅRETS HÄNDELSER OCH ARBETE 

Förvaltningsberättelse 
 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans och som fortfarande håller i sig. 
 
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 arbetet kan i god tid planeras. Med en bra planering kan 
inläsning av lagar, regler, förordningar och vägledningar ske 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/ inspektioner, 
är det att fakturera korrekt vid ansökningar/anmälningar/registreringar. Även detta regleras i taxan. 
Genomgång av 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. Det finns verksamheter som vid 
samma tillfälle får besök av två inspektörer, med kompetens inom olika områden, för att inte uppta tid 
för verksamhetsutövaren vid två tillfällen. En utveckling har skett under 2021 med att göra digitala 
inspektioner/kontroller, vilket kommer att fortsätta då det upplevts positivt av både förvaltningen och 
verksamhetsutövarna. Att helt gå över till digitala inspektioner/kontroller är inte möjligt, utan det blir en 
avvägning i varje enskilt fall, och vad syftet är med inspektionen/kontrollen. 
 
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 har de verksamhetsutövare 
som ansökt om respit med betalning fått det både under 2020 och 2021, 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/ kontroller och 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 förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 2021 har 
miljöförbundet investerat i diariesystem Castor för att bland annat underlätta vid planering, uppföljning 
och att det blir enklare hantering av inkommande post. Framöver kommer livsmedelskontroller kunna 
utföras med en app i telefonen. 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 12 år och detta firades med tårta, och vi konstaterade att mycket har hänt 
och utvecklats sedan starten. 
 
Under året som präglats av pandemin, har flera arbetsutskott och direktionsmöten skett digitalt. Det 
har fungerat bra, och mötena har kunnat genomföras som planerats. 
 
Miljöförbundet finns på sociala medier, genom Facebook och Instagram, och har en aktuell hemsida. 
Dessa sidor uppdateras kontinuerligt, med rapporter från olika tillsynsprojekt, eller annan information 
som förbundet vill dela med sig av. Facebooksidan får fler och fler följare, och beroende på inlägg är 
det stundtals många kommentarer.  
 
Miljöförbundet har under året fortsatt med att handlägga ärende, som gäller tillstånd och tillsyn, enligt 
tobakslagen och liknande produkter i Sjöbo kommun.  
 
Handläggning och tillsyn inom alkoholområdet överfördes till miljöförbundet vid halvårsskiftet 2020, 
från Tomelilla kommun. Under året har ett flertal stadigvarande alkoholtillstånd beslutats, av 
miljöförbundets arbetsutskott. Detta har underlättat beslutsprocessen, och blivit effektivare. 
Arbetsutskottet har under vissa månader haft möten två gånger i månaden, för att underlätta för de 
som sökt tillstånd. Under hösten 2021 har miljöförbundet påbörjat arbetet med att samma handläggare 
utfört kontroll både på livsmedel och alkohol, vid samma tillsynstillfälle. En översyn av alkoholtillsynen 
inför en reviderad taxa påbörjades under året. Tillsynen har varit eftersatt både 2020 och 2021, med 
anledning av överflytten av alkoholverksamheten från Tomelilla, och pandemins restriktioner med 
serveringstider, så valde förvaltningen att avvakta med att föreslå en reviderad taxa. Under 2022 
kommer därför samma taxa att gälla utan höjd timtaxa, eller andra ändringar i taxan. 
 
Under året har det utförts trängselkontroller på serveringar. Tillsynen har skett under ordinarie 
arbetstid, men även under kvällar och helger. Vid vissa tillfällen har även annan kontroll kunnat ske 
samtidigt, som exempelvis av alkohol eller livsmedel.  Sex föreläggande med vite utfärdades, tre 
verksamheter i Simrishamn och tre verksamheter i Ystad.  Detta efter muntliga tillsägelser och 
skriftliga rapporter. Även under detta år uppmärksammades miljöförbundets arbete med 
trängselkontroller i media. 
 
Arbetet med att ha ett uppdaterat och aktuellt 
register över enskilda avlopp pågår. Arbetet har 
fallit väl ut, och statusen på avloppen har blivit 
bättre, det vill säga 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. Medarbetarsamtalet är ett längre samtal, 
där medarbetaren har möjlighet att framföra sina 
åsikter som miljöförbundet behöver arbeta vidare 
med, för att vara goda arbetsgivare. Under året 
har det tecknats avtal med Österlen VA om HR-stöd. Uppdraget till HR-stöd är tydligt med att utveckla 
APT, arbetsmiljögruppen och vara ett chefsstöd. Lönerna på miljöförbundet ligger i linje med de tio 
största arbetsplatserna i Skåne, och även i hela landet. Under 2019 togs ett underlag fram till både 
medarbetar- och lönesamtal, där det ställs krav på att var påläst inför samtalet, vara aktiv genom att 
framföra förbättringsförslag för att föra miljöförbundet framåt. 
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Under året har sex medarbetare avslutat sina anställningar, varav en av dessa var en 
pensionsavgång. Samtliga tjänster är återbesatta. Om miljöförbundet jämför sig med andra 
miljökontor/miljöförbund är det inte stor personalomsättning, men en omsättning som upplevdes som 
väldigt negativ, stressande och orolig på förvaltningen. Direktionen tog vid ett extra direktionsmöte 
under våren, beslut på att anlita extern hjälp. Sedan årsskiftet handlar APT-mötena enbart om 
arbetsmiljö, och hur vi kan utveckla trivseln och gemenskapen på arbetsplatsen. 

Varje onsdag håller miljöchefen en kort information, om vad som är på gång inom förbundet, eller 
annan information som förvaltningen bör känna till. 

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun, både fysiskt och via 
teams, där miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag, 
med gruppövningar på förmiddagen, bl a hur vi ser på 
varandras roller som tjänstemän och politiker. En 
givande förmiddag och där det framkom 
förbättringsförslag som vi behöver arbeta vidare med. 
Förvaltningen presenterade även sina fokusområden för 
2022. På eftermiddagen var det en promenad i 
Kronoskogen, där vi fick lära oss av vad naturen har att 
erbjuda i form av mat och dryck. 
 
Med anledning av rådande pandemi, har det varit 
enstaka sammankomster, under året för förvaltningen. 
Förvaltningen gjorde under hösten en utflykt, med 
början i Sankt Olof och avslut i Malmö. Under dagen så var gruppövning där det löstes gåtor i olika 
celler. Dagen avslutades med provsmakning av allehanda ovanliga livsmedel. 
 

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, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar 
över 10 djurenheter och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem. 
 
Omklädningsrummet i källaren utnyttjas fortfarande av Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund. 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 gäller till och med 2022. Avtalet är 
skrivet med att det ska utföras två kontroller under året. Under 
hösten utfördes kontroll. Under våren var det inte möjligt med 
besök, eftersom vi inte fick gå ombord på fartygen. 
 
Förvaltningen har haft en genomgång av arbetsplatserna på 
kontoret av en ergonom. Samtliga arbetsplatserna har 
uppgraderats efter de behov som funnits.  

 
Förvaltningen har trivts med att arbeta både hemifrån och på kontoret, under pandemin. Miljöförbundet 
erbjuder fortsatt arbete hemifrån 1-2 dagar i veckan, om arbetet så tillåter. För att upprätthålla en god 
sammanhållning på arbetsplatsen, har förvaltningen tillsammans bestämt att hela förvaltningen arbetar 
på kontoret på tisdagar.  
 
Under våren 2021 levererades fyra elbilar, vilket gör att miljöförbundet kan köra fossilfritt till 
uppdragen. Laddstolpar är uppsatta på miljöförbundet, vilket underlättar tankningen av bilarna. 
Laddstolpar är även uppsatta på parkeringen.  
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Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade, känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. Miljöförbundet arbetar efter den förbundsordning och 
reglemente som upprättats d v s med myndighetsutövning. 
 
Under året har det i stort sett inte utförts några inventeringar på enskilda avlopp då detta färdigställdes 
under 2020. 150 rådbrev har skickats ut under året. Livsmedelskontrollerna uppgick till 473 stycken 
och 920 trängselkontroller. Det utfördes 162 inspektioner på tobak, öl och receptfria läkemedel.  Det 
utfördes 280 hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 34 inspektioner klagomål.  
På lantbruk utfördes 109 inspektioner och 241 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet.  
När det gäller alkoholtillsyn så har det utförts 67 inspektioner. Sammanlagt har det under året utförts 
2402 stycken kontroller/inspektioner/tillsyn. Med anledning av pandemin så är inte alla 
kontroller/inspektioner /tillsyn utförda fysiskt på verksamheterna utan som skrivbordstillsyn eller digital 
 
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, bygglov och kommunala miljömål. Miljöförbundet är också involverade i krisarbetet i 
medlemskommunerna. 
 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Pandemin som drabbat Sverige och världen har utifrån ett ekonomiskt perspektiv haft en positiv 
påverkan på miljöförbundets utfall 2021. Förbundet har erhållit ca 1,0 mkr i statlig ersättning för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
 
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 förbundet är angeläget om 
att medborgarna också ska uppleva det så. Förbundet 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 förbundet 
kan vara effektiv i sin myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan uppdateras 
därför kontinuerligt med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de 
nationella miljömålen, globala målen m m genom att anpassa sin myndighetsutövning. När det gäller 
operativa mål i livsmedelskontrollen så arbetar förbundet efter en inriktningsplan som beslutades i 
direktionen 2020 och gäller från och med 2021 till och med 2023. 

Direktionen beslutade under hösten 2020 att följa de mål även under 2021 som togs fram för 
miljöförbundet 2019. 

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 och arbetat efter under 2021 
Förvaltningen har tagit fram fokusområde enligt årets tillsyn- och kontrollverksamhet som sedan 
bedrivs enligt övergripande mål. De områden som tagits fram är med anledning att förvaltningen anser 
att det är område som är viktiga med ett perspektiv på miljö, hälsoskydd och livsmedel.  
 

• Förskolor: Tillse att det fanns uppdaterade aktuella rutiner i egenkontrollen och att den är 
förankrad och känd hos personalen  

 
• Fastighetsägare: Tillsyn av bland annat ventilation i bostäder. Förvaltningen arbetade efter 

miljömålet god bebyggd miljö och folkhälsomål nummer 5 Boende och närmiljö. 
 

• Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följt den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen och gjort 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: Informerat 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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• Kontrollköp av tobak, öl och läkemedel: Åldersgräns på inköp, hur ser det ut i våra 

kommuner. 
 

• Servering till minderåriga: Att servering av alkohol inte sker till minderåriga.  
 

• Säkerställa informationen i livsmedelskedjan: Kontrollerat att menyn stämmer med vad 
som kunden blir serverad. 

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

 
• Information om allergener (operativt mål 8): Kontrollerat så att verksamheten lämnat 

korrekt information om allergener.  
 

• Mikrobiologiska risker: Kontrollerat så att det sker säker hantering av livsmedel genom hela 
flödet 

 
• Dricksvatten: Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för liknande 

verksamheter som tillhandahåller dricksvatten från enskild brunn. 
 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att förbundet framöver kommer 
se var mer resurser bör läggas, kunna jämföra resultatet i ett större perspektiv, skriva rapporter som 
blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid tillsynsbesöken. Förbundet kommer 
även fortsättningsvis utföra inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.  
 
Uppföljning av mål 2021 
 
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. Under året så har vi återigen gått med i Insikt men 
några resultat från detta har fortfarande inte redovisats. 
 
Målet bedöms som uppfyllt   
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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: Uppföljning sker genom intern kontroll. 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 under året, svarat på de detaljplaner som inkommit och varit 
delaktiga i miljö- och folkhälsomålen. Miljöförbundet har varit in involverad i viss krisberedskap. 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: Arbetsplatsträffarna har sedan årsskiftet fokus på arbetsmiljöfrågor. Alla får komma till 
tals genom att arbetet skett i bikupor där sedan resultatet från den mindre gruppen redovisats för hela 
förvaltningen. Skyddsronder har utförts, vissa rutiner har uppdaterats och en riskbedömning av 
tillsynsarbetet under pandemin är några exempel vad som utförts under året.  Lönekartläggning är 
utförd. Det som inte utförts under året är en medarbetarenkät. Extern hjälp har anlitats med anledning 
av att det under året varit något högre personalomsättning än under tidigare år. Beslutet att inte gå 
vidare med en arbetsmiljöenkät har tagits i samråd med arbetsmiljögruppen och HR.  

Målet anses som delvis uppfyllt  
 
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  
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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: Uppdaterade register med korrekta klassningar genomför regelbundet. Målet anses 
som 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  
 

 
 

319



   10(16) 
 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 
Allmänt 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger ett positivt 
resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget 
kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till 
medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett 
neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, 
Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 59 tkr till 
Sjöbo kommun avseende medfinansiering av alkoholenheten.  
 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 68 tkr, 
vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkoholenheten. Det justerade 
utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr.  
 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad är 90 %. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. 
Livsmedel, alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, respektive 
0,2 mkr. Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter redovisar i utfall i nivå 
med budget.  
 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig ersättning 
för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag avseende 
extraresurs och 0,1 mkr består av vidarefakturering av flyttkostnader hänförligt alkoholenheten. 
 
Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på lägre 
pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning.  
 
Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade 
kostnader, inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier.  
 
På balansdagen 2021 har miljöförbundet 638 tkr (338) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 43 tkr (33) 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 5,2 mkr (3,4) vid verksamhetsårets utgång. Det motsvarar 
en kassalikviditet på 162 % (202). Likvida medel klassificerades tidigare som en övrig fordran eftersom 
förbundet hade en koncernkontofordran på Ystads kommun. Sedan 2020 har förbundet ett eget 
bankkonto och jämförelsesiffrorna är justerade i årsredovisningen. 
 
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 

2021 
(aug) 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

(före just. 
medl.avg.) 

Utfall 
2021 

(efter just. 
medl.avg.) 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medlemsavgifter 7 440 7 440 7 435 4 675 -2 765  6 505 7 150 6 980 
Miljö o Hälsoskyddsavg. 9 790 9 460 10 194 10 194 734  9 921 8 054 7 329 
Diverse övriga intäkter 1 345 257 1 681 1 622 1 365  982 463 145 
Personalkostnader -11 475 -12 050 -11 432 -11 432 618  -12 669 -11 414 -10 341 
Övriga kostnader -4 280 -4 680 -4 802 -4 802 -122  -4 474 -4 019 -3 951 
Semesterlöneskuld 0 0 47 47 47  35 46 82 
Avskrivningar -240 -220 -236 -236 -16  -226 -277 -241 
Återställ. av underskott - - - - - - - - 
Resultat 2 580 207 2 887 68 -139 73 3 3 
Självfinansieringsgrad 70% 57% 72% 72%  63 % 54 % 52 % 
 
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 
2021: 7 440 tkr, varav 2 760 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
 
Timtaxa under 2021 
 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, öl/tobak/läkemedel, strålskyddslagen mm: 1 066 kr 
Prövning av tillsyn av livsmedel och alkohol: 1 303 kr. 
Samtliga taxor har höjts med cirka 2,5 % under året enligt ett tidigare fastställt beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.  
 
Investeringar 
 
Årets investeringar 
Miljöförbundets investeringar 2021 uppgår till 0,1 mkr avseende installation av laddstationer till 
förbundets elbilar. Det utgör hälften av investeringsutgiften. Resterande del finansierades via projektet 
Klimatklivet som leds av Ystads kommun.  
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Balanskravsresultat 
2021 års resultat på 68 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2021 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2021 2020 
Enligt resultaträkning 68 73 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 68 73 
 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Personalen var vid årsskiftet 15 tillsvidareanställda och 3 visstidstjänster och 2 månadsavlönade 
vikarier. Det motsvarar 14,9 tillsvidaretjänster (16,5 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 10 
miljöinspektörer, två alkoholhandläggare, en kontorskoordinator, en direktionssekreterare och en 
miljöchef. Fördelade på kön som var tillsvidareanställda vid årsskiftet är 5 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.  
 
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 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 
Verksamhetens intäkter 1 16 491 17 407 
Verksamhetens kostnader 2,3 -16 184 -17 110 
Avskrivningar 4 -236 -226 
Verksamhetens nettokostnader  71 71 
Finansiella intäkter  2 2 
Finansiella kostnader  -5 0 
Årets resultat 5 68 73 
 
 
BALANSRÄKNING (tkr)  2021-12-31 2020-12-31   
 
TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 6 710 855    
Summa anläggningstillgångar  710 855    
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  638 338   
Övriga fordringar 7 1 753 1 581*    
Kassa bank  5 226 3 423*   
Summa omsättningstillgångar  7 617 5 342    
      
SUMMA TILLGÅNGAR  8 327 6 197    
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  3 554 3 481    
Årets resultat  68 73   
Summa eget kapital  3 622 3 554    
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  0 0   
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  541 267   
Övriga skulder 8 4 164 2 376    
Summa kortfristiga skulder  4 705 2 643    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 8 327 6 197    

 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 
 
Ansvarsförbindelser  2021 2020 
Leasingbilar, framtida åtagande  671 0 
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  68 73 
Justering för av- och nedskrivningar  258 226 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 326 299 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -473 2 334* 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  2 063 790 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 916 3 423 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar  -113 0 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -113 0 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  1 803 0 
Likvida medel vid årets början  3 423 0 
Likvida medel vid årets slut  5 226 3 423 
 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 

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 2021-12-31. 
 
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. 
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Leverantörsskulder 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning.  
 
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 2021 2020 Ägarandel i % Utfall i %* 
Ystad 2 019 2 804 43,1 43,2 
Simrishamn 1 590 2 192 33,7 34,0 
Tomelilla 1 066 1 509 23,2 22,8 
Summa 4 675 6 505   
     
Myndighetsutövning 10 194 9 920   
Övriga intäkter 1 622 982   
Totala intäkter 16 491 17 407   

 
* Utfallet av medlemsavgifterna skiljer sig något från ägarandelen. Det beror på att medlemsavgiften 
även används till finansiering av alkoholenheten, vilken använder fördelningsnyckeln andel 
stadigvarande alkoholtillstånd. 
 
Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 
Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 
Antal tillsvidareanställda 15 17 
varav kvinnor 10 10 
varav män 5 7 
Antal anställda omräknat till heltid 14,9 16,9 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 125 1 081 
Övriga anställda 7 203 7 365 
Summa 8 328 8 446 
   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 049 1 098 
Övriga sociala kostnader 2 422 2 213 
Summa 3 471 3 311 
   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 1,4 4,2 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 0,0 31,6 
Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 5,0 
Sjukfrånvaro för män 0,8 3,1 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 0,0 4,8 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 1,7 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

1,4 5,7 
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Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2021. 
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. 
 
Not 4 
Avskrivningar: 
236 tkr (226 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2021. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2021 års resultat på 68 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2021 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 2021 2020 
Enligt resultaträkning 68 73 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 68 73 
   
Not 6 
 2021-12-31 2020-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 525 2 525 
Inköp under året 112 0 
Försäljning/utrangering - 110  -  
Utg. ackumulerade 
anskaffningsvärden 

2 527 2 525 

   
Ingående avskrivningar - 1 670 - 1 443 
Försäljning/utrangering 89 - 
Årets avskrivningar - 236 - 227 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

- 1 817 - 1 670 

Summa 710 855 
 

Not 7 
 2021-12-31 2020-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun 0 0* 
Fordran moms och skatt 1 330 1 244 
Förutbetalda kostnader 397 313 
Övriga interimsfordringar 26 24 
Övriga fordringar - - 
Summa 1 753 1 581 
 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 
 
Not 8 
 2021-12-31 2020-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 404 420 
Upplupen semesterlön 264 311 
Upplupen pensionskostnad 535 805 
Övriga interimsskulder 144 15 
Avräkning medlemskommunerna 2 819 825 
Summa övriga skulder 4 164 2 376 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund                 
 
 
Finansiell information 
 
Ekonomi (tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter (tkr) 16 491 17 407 15 667 
Budgeterade intäkter (tkr) 17 157 15 480 14 840 
Kostnader (tkr) -16 423 -17 334 -15 664 
Budgeterade kostnader (tkr) -16 950 -16 190 - 15 910 
Resultat efter fin. poster (tkr) 68 73 3 
Budgeterat resultat (tkr) 207 -710 - 1070 
Soliditet (%) 44 57 65 
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%) 44             57 65 
Budgeterad soliditet - - - 
Antal tillsvidareanställda 15 17 17 
   varav män 5 7 8 
   varav kvinnor 10 10 9 
Antal anställda omräknat till heltid 14,9 16,5 16,0 
Nettoinvesteringar (tkr) 113 0 148 
Budgeterade investeringar (tkr) 100 100 100 
 
Avstämning mot kommunal-
lagens balanskrav (tkr) 2021 2020 

 
2019 

 
Årets resultat enligt resultat-
räkning 68 73 3 

Realisationsvinst, anläggnings-
tillgångar - - - 

Justerat resultat 68 73 3 
 
 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger 
ett positivt resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets 
ökning av eget kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbe-
talning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholen-
heten redovisa ett neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsav-
gift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. I bokslutet reserveras också 
en återbetalning på 59 tkr till Sjöbo kommun avseende medfinansiering av alkoholenheten.  
 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall 
på 68 tkr, vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkohol-
enheten. Det justerade utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr.  
 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad 
är 90 %. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. 
Livsmedel, alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, 
respektive 0,2 mkr. Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter 
redovisar i utfall i nivå med budget.  
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Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig 
ersättning för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag 
avseende extraresurs och 0,1 mkr består av vidarefakturering av flyttkostnader hänförligt al-
koholenheten. 
 
Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på 
lägre pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning.  
 
Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade 
kostnader, inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier.  
 
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.   
 
Årets viktigaste händelser 
 
Verksamheten har trots pandemi kunnat upprätthållas och följt den verksamhetsplan som be-
slutades av direktionen under hösten 2020. Förändringar har gjorts i tillsynen då förvaltningen 
ställt om till digitala inspektioner/kontroller på de verksamheter det varit möjligt. Trängsel-
kontroller på serveringsställena som miljöförbundet utför på uppdrag av medlemskommuner-
na har tagit tid i anspråk och under året anställdes förstärkning av personalresurserna för att 
kunna utföra uppdraget. 
 
Arbetsutskottet har under året beslutat om stadigvarande serveringstillstånd för alkohol vid ett 
eller två möten i månaden under året för att effektivisera beslutsprocessen.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag med gruppövningar på förmiddagen med 
bland annat hur tjänstemän och politiker ser på varandras roller. En givande förmiddag med 
förbättringsförslag som förbundet behöver ta tag i och arbeta vidare med. Förvaltningen pre-
senterade även sina fokusområden för 2022.  
 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter in-
formation på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser 
bland annat vindkraftverk, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar över 10 djurenheter 
och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem. 
 
Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i fram-
kant och därför följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 
2021 har miljöförbundet vidareutvecklat diariesystemet Castor för att bland annat underlätta 
vid planering, uppföljning och enklare hantering av inkommande post. Arbetet med E-
blanketter påbörjades 2019 och arbetet fortlöper hela tiden. En plattform har installerats för att 
kunna möta framtiden med E-blanketter där möjlighet ges att följa sina ärenden under ”Mina 
sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Senast 2024 ska debitering av livsmedelskontroller ske i efterhand. Det finns fortfarande 
mycket bristfälligt med vägledning hur debitering ska ske och vad som ska ingå i själva kon-
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trollen som förberedelse, inläsning, efterarbete mm och vad detta kommer att innebära med 
kontrolltid för verksamheterna. Vissa områden inom livsmedelskontrollen kommer att priori-
teras ner men det kommer även att tillföras annan kontroll som till exempel de som tillverkar 
material för livsmedelsproduktion. Miljöförbundet har för att underlätta den administrativa 
delen köpt in en plattform där kontrollerna kan ske direkt i mobiltelefonerna. 
 
Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Budgetarbetet är långsiktigt och ett förslag på kommande års budgetförutsättningar presente-
ras på medlemsmötet i mars innevarande år. Budget fastställs i oktober på direktionsmötet och 
presenteras i förväg för medlemskommunerna som sätter medlemsavgiften.  
 
Målen är antagna av direktionen 2020 och det är andra året med målen som uppföljning görs. 
Uppföljning sker med olika intervall som delår, halvår eller årsbokslut. Eftersom det är andra 
året som uppföljning sker är det svårt att se hur det ser ut över tid. 
 
Varje år antas en plan för intern kontroll och uppföljning avseende intern kontroll sker en 
gång/år. 
 
Måluppfyllelse 
 
 

Verksamhetsmål Utfall 
2021 Budget 2021 Utfall 

2020 
Uppnått 

målet? 
Miljöförbundet ska verka för en 
hållbar utveckling och för att 
skapa en sund och säker livs-
miljö för nuvarande och kom-
mande generationer. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Riskbaserad och förebyg-
gande tillitsbaserad tillsyn - 
Verksamhetsplan med antal 
inspektioner och kontroller 
som baseras på risk- och 
erfarenhetsbedömning ska 
finnas upprättad för varje år 

Uppfyllt  

 

Uppfyllt Uppfyllt  

Rättssäker och professionell 
myndighetsutövning - Med-
borgare och våra verksamhet-
er ska uppleva ett respektfullt 
och gott bemötande 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Handläggning ska ske 
snabbt, enkelt och med hög 
grad av tillgänglighet - Våra 
ansökningsblanketter ska vara 
lätta att förstå och lätta att fylla 
i 

Uppfyllt 

 

 
Uppfyllt Uppfyllt 

Medlemskommunerna ska 
känna stöd från förbundet - 
Förbundet ska vara delaktiga i 
medlemskommunernas krisbe-
redskap, miljö-och folkhälso-
mål samt översikts- och detalj-
planer. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Stolthet, gemenskap, trygg-
het och arbetsglädje - Ett 
strukturerat arbete med en 
arbetsmiljöpolicy med årlig 
handlingsplan och skyddsrond. 

Delvis  
uppfyllt 

 

Delvis 
uppfyllt 

Delvis  
uppfyllt 
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Sjukfrånvaron hos medarbe-
tarna ska som målsättning inte 
vara högre än hos våra med-
lemskommuner. Lönekartlägg-
ning ska genomföras varje år 
före lönerevision. Medarbetar-
enkäter ska genomföras regel-
bundet. 
Utveckling - Alla medarbetare 
ska erbjudas kompetensut-
veckling inom sitt arbetsom-
råde. Tid för kurser, inläsning, 
kompetensutveckling ska 
finnas i personlig verksam-
hetsplan. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Effektiv organisation och 
arbetssätt - Ett strukturerat 
arbete med intern kontrollplan. 
Verksamhetsplan ska upprät-
tas årligen för att kunna an-
vända organisationen på ett 
effektivt och SMART- arbets-
sätt. 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 

Rättvist avgiftsuttag - Samt-
liga tillsynsregister ska vara 
uppdaterade med korrekt 
klassning med tillsynsavgifter 
på de som faktureras årligen. 
Alla handläggare tillämpar 
taxan på samma sätt. Årsavgif-
ter ska vara fakturerade senast 
februari månad innevarande 
år. Timavgifter debiteras efter 
avslutad handläggning av 
ansökan eller tillsyn. 

  
Uppfyllt 

 

Delvis 
Uppfyllt 

  
Uppfyllt 

 
 

Finansiella mål Utfall 
2021 Budget 2021 Utfall 

2020 
Uppnått 

målet? 
Verksamheten ska bedrivas 
inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans. En självfi-
nansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas samt ett bokslut 
som visar ett positivt resultat. 
 

Uppfyllt 

 

Uppfyllt Uppfyllt 
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Personal 
 
 
Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 2021 

Total sjukfrånvaro 1,4 
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhäng-
ande tid av 60 dagar eller mer 0,0 

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 
Sjukfrånvaro för män 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre 0,0 
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år 1,7 
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre 1,4 
 
 

Förväntade pensionsavgångar  

2022 0 
2023 3 
2024 0 
2025 1 
2026 0 
2027 1 
2028 0 
2029 1 
2030 1 
2031 0 
 
Hållbarhet 
 
Miljöförbundet arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och miljömässigt då det ligger i 
uppdraget. Förbundet är också involverade i medlemskommunernas hållbarhetsarbete och 
kretsloppsplaner. Miljömässigt tar förbundet stort ansvar i samhället genom att vara rådgi-
vande vid tillsyn eller ställa krav på förbättringar för miljön.  
 
Framtid 
 
För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt så satsar förbundet 
på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående.  
 
Annat av betydelse 
 
Det finns inget annat av betydelse att rapportera utöver det som nämnts tidigare. 
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Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2021
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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 2021-12-31.

► 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

68 73

2 580

207

Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Prognos 2021 vid
delårsbokslut

Budget 2021

► Periodens resultat är i nivå med 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 2 819 tkr (825 tkr).

► Resultat för 2021 är 2 512 lägre än prognos vid delårsbokslutet. Av skillnaden består
2 819 tkr av återbetalning av avgift till kommunerna, dvs. rensat för återbetalning är
utfallet 307 tkr bättre än prognosen vid delåret.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2021) -134 tkr, dock inkluderas återbetalning av
medlemsavgift varav det underliggande resultatet är högre.

belopp i tkr
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Verksamhetens nettokostnad 2021-12-31
samt jämförelse mot budget

► Intäkterna uppvisar en negativ budgetavvikelse om 666 tkr. Varav 2 819 tkr avviker
negativt mot budget pga. återbetalning av överskott. Rensat för återbetalningen
avviker således intäkterna positivt mot budget med 2 153 tkr, varav största delen
avser intäkter med anledning av tillfälliga smittskyddsåtgärder samt bidrag för extra
resurs.

► Kostnaderna är 546 tkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror lägre
personalkostnader än budgeterat. Avvikelse är till stor del en effekt utav lägre
pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning, vilket medfört lägre
lönekostnader.

► Avskrivningar är i nivå med budgeterat.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Intäkter 17 157 16 491 -666
Kostnader -16 730 -16 184 546
Avskrivningar -220 -236 -16

Verksamhetens nettokostnad 207 71 -136
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Nyckeltal intäkter
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belopp i tkr

► Alkoholenheten har tillkommit från 2020.
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Nyckeltal intäkter
Livsmedel och Miljöskydd
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belopp i tkr

► Inkomna årsavgifter från livsmedel har ökat med ca 114 tkr jmf med 2020 samt intäkter
från timdebitering har ökat med 294 tkr.

► Inkomna avgifter från miljöskydd har ökat med ca 92 tkr jmf med 2020 samt intäkterna
från timdebitering har ökat med 69 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.
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Balansposter

Kundfordringar
► I bokslutet har reservering av osäkra kundfordringar gjorts om 42 tkr (33).

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
► 2 819 tkr (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

► Under året har fortsatt utveckling skett med att göra digitala tillsyner.
► Arbete med trängselkontroller på serveringsställen har fortsatt under året

med anledning av pandemin.

► I likhet med de senaste åren har det under 2021 arbetats med tydliga
uppföljningar avseende utförd och kvarstående tillsynstid för samtliga
verksamhetsområden. Uppföljning sker av utförd samt kvarstående
tillsynstid.

► Vid ingången av 2021 fanns ingen tillsynsskuld från tidigare år.
► Vid årets utgång bedöms samtliga tillsynstimmar för 2021 vara utförda.
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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.

► 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 2021 uppgår till
68 tkr. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans
bedöms således vara uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

belopp i tkr

3

73 68

Balanskravsresultat 2019 Balanskravsresultat 2020 Balanskravsresultat 2021
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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 72 %.
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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 uppfyllt

Sammantaget bedöms sju av åtta verksamhetsmål vara uppfyllda.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2021 är + 68 tkr. Budgeterat resultat var 207 tkr och prognosen för helåret
vid delårsbokslutet var 2 580 tkr.

► Resultatet är nedjusterat med återbetalning av kommunernas medlemsavgift
uppgående till 2 819 tkr. Återbetalningen avser den del av förbundets överskott för
året som överstiger 1% av medlemsavgiften.

► Årets resultat om + 68 tkr innebär att balanskravsresultatet uppnås.

► Förbundet bedömer att samtliga debiterade tillsyner är utförda.

► 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.

► Sju av åtta verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de beslutade
målen.
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 18 Dnr KS 2021/121 

Ändring av bolagsordning, Österlen VA 
AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534, 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535. 

Deltar inte i beslutet 
Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar den 6 december 2021, kf § 142/2021, att ändra 
Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att 
bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska 
ha närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder. 

Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte den 20 december 2021 föreslogs att 
ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en 
diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid 
sammanträden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2022, ksau § 15/2022, att 
svara Simrishamns kommun att vi kan tänka oss att ta upp ärendet på nytt för att 
ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet för Österlen VA AB på så sätt att 
ersättarna i bolagsstyrelsen får närvarorätt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det uppkommer en högre kostnad för ersättarnas arvoden, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och körersättningar, men det är bolaget som betalar denna kostnad. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Ärendet kommer att tas upp på Österlen VA AB:s bolagsstämma där ersättarna väljs 
formellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534. 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2022, handlingsid: Ks 2022.561. 

Bolagsordning för Österlen VA Aktiebolag (ÖVAAB) (version 220215), handlingsid: 
Ks 2022.534. 

Aktieägaravtal Österlen VA AB (version 220215), handlingsid: Ks 2022.535. 

Tidigare behandling 
Ksau § 208/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att 
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt 
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och 
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses 
förslag. 

 

Ksau § 209/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och 
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses 
förslag. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 18 forts. 

Ks § 137/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att 
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt 
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och 
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses 
förslag. 

 

Kf § 142/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2021.3843, 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3598. 

 

Ksau  §15/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom Simrishamns kommuns 
förfrågan att ta upp frågan enligt förslag, handlingsid: Ks 2022.103. 

 

Ksau § 43/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534, 
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERLEN VA AB 559244-4029 
 

1. FIRMA 

Bolagets firma är Österlen VA AB 
 

2. STYRELSENS SÄTE 

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun. 
 

3. VERKSAMHET 
Bolagets verksamhet ska bestå i att svara för drift och underhåll av VA- 
anläggningar i Simrishamn och Tomelilla kommuner samt administration och 
ekonomi, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

4. ÄNDAMÅLET 
Bolagets ändamål är att tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommuner 
som är huvudmän för VA-anläggningarna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna på ett för 
kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av 
kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Simrishamn och 
Tomelilla kommuner i proportion till aktiekapitalets fördelning. 

5. KOMMUNFULLMÄKTIGES YTTRANDE 
Bolaget ska inhämta yttranden från kommunfullmäktige i Simrishamn och 
Tomelilla kommuner innan beslut i verksamheten fattas, som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges yttranden ska 
innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan. 

6. AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor. 
 

7. ANTAL AKTIER 

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000. 
 

8. STYRELSEN 

Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) suppleanter. 

Av styrelseledamöterna utser Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige tre 
(3) ledamöter och tre (3) suppleanter vardera. Ledamöter och suppleanter 
utses   för   tiden från   den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Simrishamn och Tomelilla kommunfullmäktige utser även 
ordförande och vice ordförande varannan gång vardera för samma tid. Första 
ordföranden utses av Tomelilla kommun och första vice ordföranden utses av 
Simrishamn kommun. Suppleanterna har endast närvarorätt i det fall ordinarie 
ledamot är förhindrad att närvara. Övrig konstituering sker inom styrelsen. 
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Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens inom 
bolagets verksamhetsområden. 

 
9. REVISOR 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor 
med en (1) ersättare. 

Uppdraget som revisor och revisorsersättare gäller enligt lag till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och 
ersättare. 

 
10. LEKMANNAREVISORER 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla kommuner, utse vardera en (1) 
lekmannarevisor. 

 
11. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

 
12. ÄRENDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän. 

4. Godkännande av dagordningen för stämman. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorerna med suppleanter. 

9. I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare. 

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 
ordförande, samt lekmannarevisorer. 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
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13. RÄKENSKAPSÅR 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

14. RÖSTRÄTT 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

 
15. FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller 
gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. 

I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna 
ska motsvara aktiernas kvotvärde. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två 
(2) månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Begär flera aktieägare förköp på samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan 
bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata). 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, 
får den som begärt förköp, inom två (2) månader från den dag förköpsanspråket 
framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) 
om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en (1) skiljeman. Det genom 
skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande och varje aktie i 
bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets 
kapital. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt 
förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna. 

Priset för aktierna ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då detta 
blev bestämt. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt 
att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsen inte 
sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren 
uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier. 

Denna rätt gäller dock endast under sex (6) månader från utgången av den tid 
som har angetts i fjärde stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden 
för talan enligt sjätte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den 
som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte 
erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i sjunde stycket ovan, från 
tidpunkten då betalningsfristen löper ut. 
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HEMBUD 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget ska aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som 
omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där 
aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 
Hembudet ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. När 
anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller 
eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna 
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt 
flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland 
dem som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då 
lösenbeloppet blev bestämt. 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, 
får den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från det 
lösningsanspråk framställdes hos bolaget. 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 

17. INSPEKTIONSRÄTT 
Kommunstyrelserna i Simrishamn och Tomelilla kommuner har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
 

18. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman: 

1. Ram för upptagande av krediter. 

2. Ställande av säkerhet. 

3. Bildande av bolag. 

4. Köp eller försäljning av bolag eller andel i 
sådant. 

5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

16.

355



 

 
 
 

19. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Simrishamn och 
Tomelilla kommuner godkänt ändringen. 

 
 
 

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 25 juni 
2020. 
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat 2020-01-01 (”Avtalsdagen”) mellan: 

(1) Simrishamn kommun, org.nr 21200-0969, (”Simrishamn”); och 

(2) Tomelilla kommun, org.nr 21200-0886 (”Tomelilla”). 

nedan individuellt benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

1. BAKGRUND 

1.1 Österlen VA AB, org.nr 559244-4028 (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag vars 
verksamhet består i att direkt eller indirekt genom respektive kommun inom 
Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla vatten, rena eller distribuera 
avloppsvatten samt annan därmed förenlig verksamhet. 

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 5 000 000 fördelat på 50 000 aktier 
med ett kvotvärde om 100 per aktie (”Aktierna”). 

1.3 Vardera Parten äger 50 procent av Aktierna. 

1.4 Parterna har inrättat Bolaget i syfte att ha ett samarbete i va-frågor, där 
vardera kommunen kvarstår som ägare och huvudman medan Bolaget sköter 
driften av den allmänna va-anläggningen och tjänster enligt lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster i respektive kommun. Samarbetet   mellan   Parterna 
och Bolaget är avsett att regleras genom (A) detta aktieägaravtal mellan 
Parterna (B) ett samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget samt (C) driftavtal 
mellan respektive kommun och Bolaget. 

1.5 Genom detta Avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och 
skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och därmed 
sammanhängande frågor. Parterna är överens om att regleringen i detta Avtal 
är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art 
och omständigheterna i övrigt. 

1.6 Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande. 
 
2. BOLAGET 

2.1 Ändamål och verksamhet 

2.1.1 Bolaget ska, i enlighet med samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget 
(”Samarbetsavtalet”), Bilaga 2.1.1, tillsammans med Simrishamn och Tomelilla 
som är huvudmän för va-anläggningarna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

2.1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget ska ekonomiadministration, kundtjänst, 
beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga. 
Direktiv, policyer och regleringar om detta beslutas av Bolagets styrelse enligt 
vad parterna har kommit överens om i Samarbetsavtalet. 

2.1.3 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på 
bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt 
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innehavda aktier i Bolaget och att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i 
detta Avtal. 

2.2 Bolagsordningen 

Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.2. Om 
Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i 
detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i 
strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras 
för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. 

2.3 Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara Österlen VA AB. 
 
3. STYRELSE 

3.1 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun. 

3.2 Styrelsens sammansättning 

3.2.1 Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och sex (6) suppleanter. 
Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3) 
suppleanter. Suppleanterna har endast närvarorätt i det fall ordinarie ledamot är 
förhindrad att närvara. 

3.2.2 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA- 
verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse 
till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA- 
försörjningen. 

3.2.3 Parterna ska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet 
anpassad till Bolagets verksamhet. 

3.3 Ordförande och vice ordförande 

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Simrishamn och Tomelilla 
kommunfullmäktige varannan gång vardera för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Första ordföranden utses av Tomelilla 
kommun och första vice ordföranden utses av Simrishamn kommun. 

3.4 Beslutsförhet 

Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande, varav minst en (1) styrelseledamot är 
nominerad av vardera Part. 

3.5 Fördelning av styrelsens ansvar 

Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, 
ekonomisk redovisning och tillsättande av VD samt andra frågor av väsentlig 
art. 
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3.6 Information och rapportering 

3.6.1 Parterna ska tillse att Bolagets styrelse omgående antar: (i) en intern 
arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering 
samt (iii) en instruktion avseende arbetsfördelning mellan Styrelsen och VD. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med 
aktiebolagslagen samt med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska överensstämma med vad som angivits 
i Bilaga 3.6.1 till detta Avtal med de senare justeringar som styrelsen beslutar 
om. 

3.6.2 Parterna ska löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom 
Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling ska 
Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl. årsprognos (senast 
25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl. översiktligt 
plan för ytterligare två (2) år (senast i maj) och övriga ärenden som kan ha 
väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare. 

3.7 Revisorer 

3.7.1 Bolaget ska ha en revisor och en ersättare för denne i enlighet med 
bestämmelserna i bolagsordningen. 

3.7.2 Simrishamn kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade 
revisorer för Bolaget. 

3.8 Lekmannarevisorer 

Parterna ska utse lekmannarevisorer i enlighet med bestämmelserna i 
bolagsordningen för Bolaget. 

 
4. MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT 

4.1 Med undantag för bestämmelser i bolagsordningen och vad som följer av 
tvingande lagstiftning ska Parterna tillse att inga beslut fattas eller handlingar 
företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, 
samtycke föreligger från minst fyra (4) styrelseledamöter av vilka två (2) måste 
innefatta styrelseledamöter utsedda av Simrishamn och två (2) måste omfatta 
styrelseledamöter utsedda av Tomelilla, eller såvitt avser bolagsstämma, 
samtycke föreligger av aktieägare representerande minst 65 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget: 
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a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett 
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp 
(ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, 

b) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans 
med Bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 60 
prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, och 

c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna 
eller någon som är närstående till Part. 

4.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i styrelsen eller i bolagsstämmans 
dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande 
eller erforderligt samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från 
dagordningen. Det sagda gäller under förutsättning att ett beslut inte krävs 
enligt tillämplig tvingande lagstiftning. 

 
5. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Det åligger Parterna att genom Parternas representanter i styrelsen tillse att 
Parternas kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut fattas 
beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på 
annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat: 

a) ändring av bolagsordning, 

b) fusion av företag, 

c) förvärv eller bildande av dotterföretag, och 

d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång 
överstigande ett värde av 5 miljoner kronor. 

 
6. KOMMUNERNA 

6.1 Organisationsfrågor 

Inget i detta Avtal ska utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera 
och följa upp verksamheten i Bolaget. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på 
bolagsstämma och vidta de åtgärder som i övrigt erfordras för att respektive 
Part ska kunna utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett 
bestämmande inflytande i frågor som regleras av lag. 

6.2 Finansiering 

6.2.1 Utgångspunkten för fördelningen av kostnader för va-verksamheten är att va- 
kollektivet i vardera kommunen ska bära kostnaderna för sina egna va- 
anläggningar och -tjänster inklusive utrymme för nödvändiga investeringar 
(avgiftsfinansiering och självkostnadsprincip enligt vattentjänstlagen). 

6.2.2 Envar av Parterna ska uppbära va-avgifter från sina va-användare och betala 
Bolaget enligt vad som anges i vid var tid gällande samarbetsavtal och 
driftavtal. 

362



7 

6.2.3 Om debitering enligt avtalen skulle leda till löpande under- eller   överskott 
eller snedfördelning av kommunernas kostnader för va-tjänster, ska 
ersättningsnivåerna omförhandlas med beaktande av utgångspunkten enligt 
punkt 6.2.1 ovan. 

6.2.4 Om Bolaget kommer på obestånd eller blir insufficient, åtar sig Parterna att 
tillskjuta medel som behövs med beaktande av utgångspunkten   enligt 
punkt 6.2.1 ovan eller, om orsaken till underskottet är hänförlig till 
gemensamma kostnader alternativt inte kan fastställas, pro rata efter 
ägarandel. 

 
7. ÄGARDIREKTIV 

Parterna ska gemensamt utfärda ägardirektiv för Bolaget. Parterna förbinder sig 
att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa. 

 
8. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 

8.1 Aktie i Bolaget får inte övergå till annan utan att den andra Parten givit sitt 
skriftliga godkännande därtill. Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. 

8.2 Löses en Parts aktier in, ska detta Avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande 
Parter. 

8.3 Om ny part förvärvar Parts aktier ska förvärvaren tillträda detta Avtal till fullo 
genom att underteckna en kopia av detta Avtal i samband med att aktierna 
tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta 
Avtal fram till dess den nya parten tillträtt detta Avtal till fullo. 

 
9. KONTRAKTSBROTT M.M. 

9.1 Kontraktsbrott av väsentlig betydelse 

9.1.1 Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet 
av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter skriftlig 
anmaning ska, om samtliga övriga Parter begär det, Avtalet sägas upp och 
Bolaget träda i likvidation. Skulle övriga Parter inte begära detta har de istället 
rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande Partens aktier i 
Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. 

9.1.2 Med begreppet ”av väsentlig betydelse” avses ett kontraktsbrott som är av 
väsentlig betydelse för en Part och som motparten måste insett var av väsentlig 
betydelse för sådan Part. 

9.2 Förtida uppsägning 

Utöver vad som anges i punkt 9.1 ovan har respektive Part rätt att begära att 
Avtalet sägs upp och att Bolaget träder i likvidation om: 
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a) Parterna vid upprepade tillfällen inte lyckas fatta beslut i någon fråga 
samt den bristande förmågan att fatta beslut Parterna emellan 
uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet, eller 

b) Förutsättningarna för detta Avtal väsentligen rubbas och 
överenskommelse inte kan åstadkommas. 

9.3 Likvidation 

Skulle begäran om likvidation lämnas enligt punkterna 9.1.1 eller 9.2 förbinder 
sig samtliga Parter att på bolagsstämma rösta för beslutet om likvidation. 

9.4 Inlösen 

9.4.1 Om övriga Parter önskar utnyttja sin rätt till inlösen enligt punkt 9.1.1 ska de 
inom två månader från den dag erbjudandet om inlösen skickats, skriftligen 
meddela den felande Parten om att Part önskar förvärva aktierna i Bolaget. 

9.4.2 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men 
inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier. 

9.4.3 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i 
anledning av kontraktsbrottet. 

 
10. ÖVRIGT 

10.1 Överlåtelse 

Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till 
detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill. 

10.2 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig ska 
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska i den mån 
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet 
skälig jämkning av Avtalet ske. 

10.3 Passivitet 

Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet under Avtalet eller underlåta att 
påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit 
sin rätt i ett sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss 
rättighet eller påtala ett visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i 
varje enskilt fall. 

10.4 Rubriker 

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga 
till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser. 

10.5 Enkelt bolag 

Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om 
detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund 
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla 
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bolag, ska bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är 
hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. Dock får inte ett sådant utträde ske 
efter det att någon Part begärt att den Part till vilken likvidationsgrunden är 
hänförlig ska uteslutas (genom inlösen av dennes aktier i Bolaget) i enlighet 
med bestämmelserna i detta Avtal. 

 
11. AVTALSTID 

Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av 
respektive Parts kommunfullmäktige och gäller därefter för en tid av tio (10) år. 
Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader 
före avtalstidens utgång, gäller Avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör Avtalet vid det 
årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga 
Parter består Avtalet. 

 
12. ÄNDRINGAR 

Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen 
och undertecknats av samtliga Parter. 

 
13. TILLÄMPLIG LAG 

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt. 
 
14. TVISTER 

Tvist i anledning av detta Avtal ska prövas och slutligt avgöras av allmän 
domstol i den domkrets, där Bolaget har sitt säte. 

 
 
 

Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original 
var. 
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Ort och datum: Ort och datum: 
 
SIMRISHAMN KOMMUN TOMELILLA KOMMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn: Namn: 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: Namn: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 19 Dnr KS 2020/59 

Renhållningsordning med 
avfallsföreskrifter 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”, 
handlingsid Ks 2022.359. 

Ärendebeskrivning 
Ökrab, genom Bo Persson, har inkommit med följande skrivelse., handlingsid: Ks 
2022.538. 

Översändes förslag till revidering av föreskrifterna till renhållningsordning 2021 för 
handläggning. I dokumentet har förändringar gjorts enligt nedan 

 

1.Informationsdelen. Hänvisning till paragrafer ändrats då producentansvaret för 
tidningar upphört from årsskiftet. Förändring har även gjorts i delen rörande döda 
djur 

2. Föreskrift. Ändringar har gjorts enligt nedan 

§ 12. Nybyggnation. Ändring påkallad av Ystad Österlenregionens miljöförbund 

 

Under undantag 

§ 58 Tillägg i grönt påkallat av miljöförbundet 

§ 59. Mindre justering i text rörande tillståndet enligt miljöförbundets önskemål. 

§ 60. Ny paragraf rörande bioreningsverk enligt miljöförbundets önskemål 

§ 63. Förändring påkallad av att miljöförbundet övertar hanteringen av ansökningar 
om uppehåll i hämtningen 

§ 64. Ny paragraf påkallad av miljöförbundet rörande uppehåll i hämtningen för 
matavfallshämtning 

Förslagen har antagits av Ökrabs styrelse 2021-11-15. 

 

 

367



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 19 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”, 
handlingsid Ks 2022.359. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2022: handlingsid: Ks 2022.563. 

Förslag till revidering av renhållningsföreskrifterna till renhållningsordning 2021, 
handlingsid: Ks 2022.358. 

Revidering renhållningsföreskrift, handlingsid: Ks 2022.359. 

Revidering renhållningsföreskrift  - Med kommentarer, handlingsid: Ks 2022.360. 

Tidigare behandling 
Ksau § 45/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”, 
handlingsid Ks 2022.359. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Antagen av KF Tomelilla kommun 20-12-14   
Antagen av KF Simrishamns kommun 20-12-14 

 
 
 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuner  
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Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Simrishamns och Tomelilla kommuners 
avfallshantering bland annat: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 
• Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
• Renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner, som är beslutad av 

kommunfullmäktige 
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

• De här föreskrifterna för avfallshantering 
• Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
• Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
• Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Simrishamns och Tomelilla kommuner har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan. ”2021–2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som 
tillsammans med dessa föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. I kretsloppsplanen fastställs mål, indikatorer och 
åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
Simrishamns och Tomelilla kommuners hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på 
dekaler på avfallsbehållare och annan insamlingsutrustning samt i tryckt 
informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Ökrabs hemsida, 
www.okrab.se och på Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
 

Kommentar [LO1]:  Från avfall till resurs – gemensam 
kretsloppsplan 2021–2030 
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Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna § 51 finns 
på Ystad Österlenregionens Miljöförbunds hemsida www.ystad.se/ystadosterlenmiljo 
samt på Ökrabs hemsida, www.okrab.se.  
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Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 2§ Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas 
innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov 
till. Lag (2016:782 2020:601). 
 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om renhållningstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att renhållningstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
3 kap. 2 4 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall 

Kommentar [LO2]:  Kolla paragrafen ang. återanvändning 
då det  har uppdaterats till "Lag (2020:601)" 

Kommentar [BP3R3]:  Korrigeras här 

Kommentar [LO4]:  Ändrat genom Lag 2020:601 

Kommentar [BP5R5]:   
Kommentar [BP6R5]:  Se svar ovan 

Kommentar [LO7]:  Ändrad paragraf, sista stycket i 11§ 
anger en hänvisning till 20-22 §§ om kommunens ansvar 

Kommentar [BP8R8]:  Se svar ovan 

Kommentar [LO9]:  Ändras den 1 jan 2022 till 4§. Texten är 
annan även. 

Kommentar [BP10R10]:  Korrigerat här 
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3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushushållsavfall ska sortera ut returpappret 
från annat avfall 
 
3 kap. 4§ avfallsförordningen, om borttransport sortering av förpackningar och 
returpapper: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transport 
bort förpackningsavfall och returpapper enlighet 45 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från 
fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens 
utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
Den som har returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till 
det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. 
3 kap. 4a § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett 
insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja 
borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till 
fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
 
3. kap 5§ avfallsförordningen, om el-avfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utförs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det som skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
5. kap 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på att annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall eller som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till Ystad 
Österlenregionens miljöförbund. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavaren stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastigheten 
 
 

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Sådant avfall inkluderar till exempel tidningar, förpackningar, läkemedel, däck, bilar, 
ljuskällor samt batterier och el-avfall, och ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare 
och lämnas i producenternas insamlingssystem.  
 
Kommunerna är, enligt samarbetsavtal med producenterna, ansvariga för att ta emot 
batterier och el-avfall på återvinningscentralerna samt på andra insamlingsställen som 
kommunen hänvisar till. Kommunen kan även utföra fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial, på uppdrag av producenterna. 
 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att informera om krav och hantering 
avseende förpackningar, returpapper, el-avfall, och bilar.  

Kommentar [BP11]:  Korrigerat med anledning av att 
returpapper blivit kommunalt ansvar 

Kommentar [BP12]:   

Kommentar [BP13]:  Ny text beroende på att 
förpackningsansvaret för tidningar övergått till kommunerna 
2022 
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Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Detta ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  
 
Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och 
plast, bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller lösa 
batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som 
avfall från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör 
och andra ljuskällor, övrigt elavfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt 
förordning kan komma att omfattas av producentansvar. 
 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat, och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen ännu. Information om hur textilier 
ska samlas in för att återbrukas eller återvinnas kommer att finnas på www.okrab.se och 
www.sysav.se efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella eller privata 
organisationers insamling.   
  

Kommentar [BP14]:  Ny text beroende på förändring av 
producentansvaret 
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Döda djur och slaktbiprodukter 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur lämnas till veterinär, särskild 
djurkremeringsanläggning hos Sysav eller godkänd verksamhet för kremering. Vid 
nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, ska kommunens 
tillsynsmyndighet kontaktas enligt 12 § förordningen (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hur denna typ av 
avfall ska hanteras. 
 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare 
omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, 
ska kommunens tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddet kontaktas enligt 12 § 
förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets 
hemsida finns mer information om hur denna typ av avfall ska hanteras 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SSEN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler finns i kommunens 
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden 
gällande dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta 
överklagas.  
  

Kommentar [BP15]:  Ny förordning rörande döda djur och 
slaktbiprodukter 
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Ökrab ansvarar för hanteringen av enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och som i dessa 
föreskrifter benämns hushållsavfall. Ökrab har särskilt ansvar för att samla in och 
transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den 
hantering av avfall som kommunen ansvarar för utförs av Ökrab och dem som Ökrab 
anlitar för ändamålet. 
 
4 § Ystad Österlenregionens Miljöförbund sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 
15 kap. miljöbalken och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1  § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.  

§ 2 Ikraftträdande 
2  § Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare beslutade 
föreskrifter Dnr 2016/58 samt KS 2016/162 upphör att gälla. Revidering utförd 1 
januari 2022, dnr ****/** samt KS ****/*** 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.  

Kommentar [BP17]:  Ändras i samband med behandling av 
ärendet 
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens renhållningstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-66 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet, som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, inklusive vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, mängd 
och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap.9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunens avfallsorganisation om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 
8 § avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare eller för tungt lock till 
enskilda avloppsanläggningar har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen kostnadsfritt 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning 
beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning, mot 
särskild avgift enligt kommunens renhållningstaxa. Vid upprepade fel kan kommunens 
avfallsorganisation ändra abonnemanget. 

  

Kommentar [BP18]:  Ändrat då 2 paragrafer tillkommit 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation och större renovering av avfallsutrymmen. samt 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
Detta ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning. Inför 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska 
tillsynsmyndigheten även kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar 
gällande avlopp. Inför installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman 
även kontaktas. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken 
anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet 

 

  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 

Kommentar [BP19]:  Mening utgår, Ystad Österlenregions 
miljöförbund skall kontaktas i första hand när det gäller 
tillstånd för enskilda anläggningar och fettavskiljare 

Kommentar [BP20R20]:   
Kommentar [LL21R20]:  Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund ska inte kontaktas gällande fettavskiljare. Det 
borde troligtvis vara VA och eventuellt byggenheten. 

Kommentar [BP22R20]:  Tar bort även så att det framgår 
att de enbart skall vända sig VA enheten rörande fettavskiljare 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna, med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida. Kärlet skall vara placerat 
med hjul och handtag från vägg i miljöhuset.
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16 § Kommunens avfallsorganisation och dem som kommunens avfallsorganisation 
anlitar för ändamålet ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där avfall hämtas. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15  § Avfallsutrymmen ska: 
• Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 

ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

• Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

• Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av 
dörrar eller portar. 

• Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

• Kunna lämnas utan nyckel.  

• Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

• Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

• Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 50 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. I tömningen ingår 25 m slang kostnadsfritt, 
behövs ytterligare slang debiteras detta per m enligt gällande renhållningstaxa. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen till kommunalt avloppsnät, 
eller annan godkänd avloppsanläggning, beställa sluttömning från kommunens 
avfallsorganisation.  
 
  

 

Kommentar [BP23]:  § 18, Ska/gör MF denna bedömning – 
att tillstånd givits för endast godkända 
anslutningsanordningar. Det ÖKRAB brukar nämna är att FÄ 
ska skicka in tömningsinstruktioner till dom. Dock utan krav 
på, av ÖKRAB, godkända anordningar. 
 
Svar Ökrab, vi förutsätter att detta kontrolleras av 
Miljöförbundet i samband med tillståndsgivande, brukar inte 
vara något problem, de kopplingar som finns är ju oftast av 
standardtyp 

Kommentar [LL24R24]:  MF ber FÄ skicka in sina 
tömningsinstruktioner men gör ingen bedömning huruvida 
kopplingarna är godkända enl. ÖKRAB. 

Kommentar [BP25R24]:  Det är helt ok för vår del 
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan hämtningsfordonets 
centra och behållarens centra är högst 6 meter. Gränsen på 6 meter gäller för behållare 
som väger högst 1 000 kilogram. Om behållare väger högst 500 kilogram är 10 meter 
godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid gata/väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunens avfallsorganisation.  

 
Kommunens avfallsorganisation anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärlet eller kärlen ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan uppnås. 
Kärl ska till exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till 
exempel ett backkrön eller en kurva. Kärl ska vara placerat med hjul och handtag mot 
väg/gata vid en väg som är farbar enligt § 28-30, eller vid överenskommen plats. 
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen ut till gata 
eller väg så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När 
hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 30 
meter om det inte finns särskilda skäl för undantag. Dragväg för kärl avsett för 
trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters 
avfall som uppkommer inom samma fastighet men kärl för rest- och matavfall ska stå intill 
varandra vid tömning om inte annat överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare där 
hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en avgift för slang 
utöver 25 m enligt kommunens renhållningstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder (ex stängda grindar), röjas från snö och 
hållas halkfri i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang 
utan svårighet. Dragvägen ska ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl 
och när slang dras till små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Gräs- och 
singelbeläggning godkänns ej. Dragvägen ska vara utan trösklar och trappsteg. 
Passager ska vara anpassade till de kärl som används vid fastigheten. 
Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga   

-   och ska inte överstiga 1:12.  

 
 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Ej antagen, Kf § 164/2020 Tomelilla kommun. 
 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
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mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan tömmas med en baklastande bil. Kärlet skall vara placerat med hjul 
och handtag mot väg/gata där hämtningsfordonet stannar. Se även anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation för ytterligare information. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastlåsta när avfallet ska hämtas, band med cykelstropp eller 
liknande accepteras. När flera kärl står tillsammans ska utrymmet 
framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan dras ut och 
ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål på behållaren vid 
hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. 
Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat lås än ett som 
kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och  
fettavskiljare 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Kommunens avfallsorganisation har rätt att lämna kvar vattenfasen vid tömning av 
slamavskiljare. Det gäller när det tillämpas avvattningsteknik vid tömning av 
avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra tömning och debitera 
framkörningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga inför 
tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är oklart vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar som visar vilken 
fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför 
tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 25 kg, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i renhållningstaxan användas, och 
som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation.  

Container införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs 
av kommunens avfallsorganisation eller av fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren. Kvarn för matavfall tillåts inte. 

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service för 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation 
eller de som anlitas för ändamålet. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp och 
fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion och att 
små/enskilda avloppsanläggningar har god slamkvalitet. 
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad i enlighet med renhållningstaxan i 
kommunen. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation eller de som anlitas för ändamålet behöver 
repareras eller liknande har kommunens avfallsorganisation rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren kostnaden för det. Kommunens avfallsorganisation ansvarar dock 
för byte eller reparation av kärl på grund av normalt, vardagligt slitage, eller skada som 
uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Simrishamns och Tomelilla kommuner utgör ett hämtningsområde. 
 
47  § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens renhållningstaxa. 
Hämtningen sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation eller de 
som anlitas för ändamålet meddelar när hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så 
ofta att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det inte finns fel slags 
föremål i avfallet som hämtas. För att materialet ska kunna återvinnas behöver det vara 
så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms, att avfallet 
inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat 
så att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan förberedas för återbruk 
ska i första hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral om denna möjlighet finns, 
eller till någon second-hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 
Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 
Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får 
lämna bygg- och rivningsavfall till en 
återvinningscentral. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta bygg- och 
rivningsavfall som producerats i yrkesmässig 
verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

El-avfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 
El-avfall är allt som drivs med sladd 
eller batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

El-avfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 
El-avfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet ”Samlaren”. 

Hushåll får lämna el-avfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 
Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
och syror. 

Emballering och överlämning 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. Större mängder tillfälligt avfall 
kan även hämtas efter beställning enligt taxa 
beslutad av den som anlitas för ändamålet 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, 
behållare.  

Farligt avfall för separat borttransport från 
fastigheten ska lämnas enligt instruktioner från 
anlitad för ändamålet och ska vara märkt med 
uppgifter om innehåll.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  
Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 
Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 
med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 
Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper. Kuvert är inte 
returpapper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett problem vid 
återvinningen. 

Producentansvar gäller för 
förpackningar och returpapper. 

Emballering och överlämning 
Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 
Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 
Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
enligt renhållningstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person 
och får väga max 25 kg per kolli. Det gäller inte 
vitvaror avsedda för hushållsbruk. Dessa hämtas 
efter beställning av kommunens avfallsorganisation. 
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Latrin 

Beskrivning och exempel 
Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 
Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

 

Läkemedel  

Beskrivning och exempel 
  Medicin och liknande för människor och   
  djur 

Emballering och överlämning 
  Lämnas på Apotek 

Matavfall 

Beskrivning och exempel 
Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande.  

Emballering och överlämning 
Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall. Det är även möjligt 
att kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 
Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 
Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga, 
uppmärkta, behållare med tättslutande lock. 

Lämnas till en återvinningscentral eller annan plats 
som kommunens avfallsorganisation hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 
Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar har 
sorterats ut. Följande avfall räknas inte 
heller som restavfall: grovavfall, 
trädgårdsavfall, slam eller filtermaterial 
från små/enskilda 
avloppsanläggningar. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen. Avfallet läggs därför överst i 
behållaren. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler.  

Emballering och överlämning 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler ska läggas i 
särskilda behållare som hämtas i förväg på apotek 
och även lämnas där.  

395



 

20 
 

* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller 
lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall 
från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra 
ljuskällor, övrigt el-avfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma 
att omfattas av producentansvar. 

 
  

 

 

 

 

Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 
Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 
Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, 
stammar och stubbar ska lämnas till en 
återvinningscentral enligt instruktioner från den som 
anlitas för ändamålet, för närvarande Sysav.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från den som anlitas för ändamålet, för närvarande 
Sysav. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar* 

Beskrivning och exempel  
Till exempel däck och läkemedel. 

Emballering och överlämning  
Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna ska göras av fastighetsinnehavaren. 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan, och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-66

  
Kommentar [BP26]:  Korrigering § 
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 
 

  
ÄRENDE HÄNVISNING 

PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller 
liknande 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
slam från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 56 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 57 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 58 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från 
minireningsverk 

§ 59 

 

Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från bioreningsverk 

§ 60 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Gemensamma 
avfallsbehållare – delade 
kärl 

§ 61 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 62 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av 
rest/matavfall 

§ 63 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
matavfall 

§ 64 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 65 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 66 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Kommentar [BP27]:  Ny paragraf 

Kommentar [BP28]:  Ny paragraft 
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Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras senast 6 veckor före 
den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att påbörja komposteringen. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. Egen transport av matavfall är inte tillåten enligt miljöbalken. 
 
Fastighetsinnehavare som har anmält kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten 
kan också ansöka till tillsynsmyndigheten om undantag uppehåll från hämtning av 
matavfall enligt 64§ samt förlängt hämtningsintervall av restavfall enligt § 57. 
 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska 
ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering 
påbörjas. Ansökan kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på 
fastigheten och om materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
 
56 §. Fastighetsinnehavare med små/enskilda anläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse att själv hantera slam genom eget omhändertagande. 
Fastighetsinnehavaren skall kunna visa att slammet kan nyttiggöras på fastigheten eller 
att det finns tillräckliga spridningsarealer i direkt anslutning till fastigheten. 
Förutsättningen skall dock vara att spridning endast får ske på mark där såväl ägare som 
brukare godkänt detta.  
 

Kommentar [BP29]:  Ny text med anledning av tillägget av § 
65 
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Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningen anpassas till anläggningens behov. 
Tömning skall dock ske minst 1 gång per år. Ansökan som ska innehålla uppgifter om 
anläggningens belastning och konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut.  
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
57§ Restavfallet kan hämtas med förlängt hämtningsintervall under förutsättning att: 

• Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54 

• Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
 
Anmälan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 
veckor före den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att undantaget skall börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges till en gång var fjärde vecka, en gång/kvartal 
eller en gång/halvår. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
58§ Fastighetsinnehavare med små/enskilda avloppsanläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till förlängt hämtningsintervall för slam från anläggningen. 
Avfallet ska dock alltid hämtas minst vartannat år eller enligt beslut från 
tillsynsmyndigheten. 
 
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån ansökan som ska innehålla uppgifter om  
 

• anläggningens belastning och konstruktion. 
• Uppgifter om slammängden vid senaste tömning alternativt, 
• Uppgifter från tillverkaren om hur ofta tömning bör ske för just den modell som 

finns installerad  
• Eller annat som skulle kunna påverka bedömningen av lämplig 

tömningsfrekvens. 

 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [BP30]:  Tillägg enligt önskemål från 
miljöförbundet 
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59 § Fastighetsinnehavare med minireningsverk kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall eller enligt rekommendation i 
tillstånd. Den bedömningen görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov 
. 
 
§ 60 Fastighetsinnehavare med bioreningsverk kan, efter ansökan till  
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras enligt rekommendation i tillstånd. Den bedömningen 
görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov 
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Gemensam avfallsbehållare 
 
61§ Två eller tre fastighetsinnehavare som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, kan efter anmälan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang, 

till exempel både kärl för restavfall och kärl för matavfall. De kan få dispens från 
kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga fastighetsinnehavare komposterar 
allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt § 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan som är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 
avfallsansvariga nämnden. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna, faktura skickas till samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten 
att använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. Undantaget börjar inte gälla 
förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Gemensamhetslösning  
62§ Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare  

 
Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Rest- och matavfall  Hushållsavfall (rest- och matavfall) 
63§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 
tolv månader. 

 
Uppehåll i hämtningen innebär inte en total avgiftsbefrielse. Grundavgift enligt beslutad 
renhållningstaxa debiteras alltid. Kan kunden visa att fastigheten inte håller den standard 
som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el eller vatten kopplad till 
fastigheten) kan dock tillsynsmyndigheten efter ansökan från kunden besluta att 
grundavgift ej debiteras 
Uppehåll beviljas för högst ett tre år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
Skulle fastigheten vara i så dåligt skick att den bedöms inte vara bebolig inom 
överskådlig tid och inte heller har godkänt avlopp eller vatten inkopplat kan tillstånd 
beviljas i 5 år. Dokumentation bifogas till ansökan. Ny ansökan lämnas in i god tid innan 
tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska 
börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande 
meddelats kommunens avfallsorganisation.  
 
Matavfall 
§ 64 Fastighetsinnehavare kan få uppehåll i hämtning av matavfall i samband med 
anmälan om kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under 
förutsättning att:  

• Allt matavfall komposteras på fastigheten och detta har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. 

Ansökan om uppehåll i hämtning av matavfall ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelas kommunens avfallsorganisation.  
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån anmälan som ska innehålla uppgifter om att både kompostering och användandet 
av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter eller näringsläckage. 
Uppehåll beviljas för högst ett fem år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ny  
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast  
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän  
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [BP31]:  Överskrift justerad 

Kommentar [BP32]:  Komplettering med anledning av att 
miljöförbundet tar över handläggningen av uppehåll i 
hämtning och därmed debiterar en avgift för handläggning. I 
renhållningstaxan för 2022 finns en reducerad grundavgift 
för kunder som beviljas uppehåll i hämtningen som tillämpas 
vid dessa beslut. 

Kommentar [LL33]:  Dubbelkolla om det ska vara anmälan 
eller ansökan 

Kommentar [BP34R34]:  Bör väl vara ansökan då det är 
tillståndspliktigt 

Kommentar [LL35R34]:  Håller med. 

Kommentar [LL36]:  Hur många år? 

Kommentar [BP37R37]:  5 är ok för oss 
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Små/enskilda avloppsanläggningar 
65§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. Ny ansökan lämnas 
in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
66§ Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att själv 
ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under tiden som 
undantaget gäller. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för 
sopsäckar, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, 
kassun till underjordsbehållare eller annat som används vid 
uppsamling av avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 
eller ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan förberedas för 
återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande 
är funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, 
husgeråd, textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd/bolag som utses enligt kommunens reglemente.  

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det 
är till exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Dragväg Med dragväg menas avståndet mellan behållarens placering 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren får 
stå högst 30 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. 
Tillägg debiteras för avstånd 0–15 m och 15–30 m, se 
renhållningstaxa. Mot intyg från läkare kan kund får sina 
behållare hämtade inne på tomten under förutsättning att 
dragvägen är i enlighet med 27 § 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några 
gånger om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika 
platser i kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan 
privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och 
elektronikprodukter, upp till en mikrovågsugns storlek. Se 
mer information på sysav.se. 
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Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett 
komplement till en biologisk behandling, till exempel en 
markbädd. Fosforfällor kan också användas som 
efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk. 
Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. Fosforfällor innehåller en utbytbar filterkassett, 
säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Grundavgift Är en del av renhållningsavgiften. I denna avgift ingår 
kostnad för att nyttja en återvinningscentral samt 
administration och information. Avgiften debiteras även de 
kunder som har uppehåll i hämtningen. Kan kunden visa att 
fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna 
användas som bostad (inget el eller vatten inkopplat till 
fastigheten) kan tillsynsmyndigheten efter anmälan från 
kunden besluta att grundavgift ej debiteras. Finns två eller 
flera bostadsfastigheter med el eller vatten inkopplat skall 
båda fastigheterna debiteras grundavgift. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan 
uppkomma i bostäder och som kallas för kommunalt avfall i 
15 kap. 3§ miljöbalken. Det är till exempel matavfall, 
restavfall (städsopor, hygienavfall), grovavfall, 
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, 
men måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från 
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och verksamheter 
ansvarar själva för att deras farliga avfall hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i 
vanliga bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från 
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verksamheter. Avfallet ska gå att jämställa med avfall från 
hushåll och är ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att 
saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och 
busstationer, hamnar, skolor, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler, konventionellt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar samt avfall från kontor, handel och 
köpcentrum är hushållsavfall då det går att jämställa med 
avfall från hushåll. 

 Generellt utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker 
 och stormarknader hushållsavfall, eftersom avfallet till sina 
 egenskaper och sammansättning inte skiljer sig annat än 
 volymmässigt från avfall från enskilda hushåll. 
 
  Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall ingår i       
  begreppet hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll 
  bygger, renoverar eller river. Om däremot en yrkesperson 
  utför arbetet räknas det istället som verksamhetsavfall 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel, gräs och annat 
löst material är inte att betrakta som hårdgjord yta. 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. I Simrishamns och Tomelilla kommuner har 
Ökrab detta uppdrag. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller behandla på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och 
miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvarets omfattning är under uppdatering och för 
en aktuell sammanställning hänvisas till ftiab.se samt 
okrab.se 
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Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

• Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021–2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

• Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Det är avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Det är en behållare som helt eller delvis är nergrävd i 
marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare 
upp, med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som ingår i 
producenternas insamlingssystem och är öppen för 
allmänheten och där hushåll kan lämna förpackningar som 
finns under producentansvaret.  Producentansvarets 
omfattning är under uppdatering och för en aktuell 
sammanställning hänvisas till ftiab.se samt okrab.se 
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Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 
AVFALLSSLAG EN- OCH 

TVÅBOSTADHUS       
SAMT FRITIDSHUS 

FRITIDS 

FASTIGHETER 

FLERBOSTADSHUS/                   VERKSAMHETER 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Minst 15 ggr/år Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Restavfall Varannan vecka. 
Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har gjorts 
enligt § 54, får 
behållare för 
restavfall tömmas 
enligt beslut av 
Ystad 
Österlenregionens 
Miljöförbund 

Minst 15 ggr/år. 
Om matavfall 
komposteras 
och anmälan 
har gjort enligt 
§ 54, får 
behållare för 
restavfall 
tömmas enligt 
beslut av Ystad 
Österlenregion
ens 
Miljöförbund 

Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Grovavfall Det går att beställa 
enstaka hämtning. 

Det går att 
beställa 
enstaka 
hämtning 

Det går att beställa 
enstaka hämtning 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar 
av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan 
vecka under 
delar av året 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan vecka 
under delar av 
året 
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Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång inom 12 månader sedan senaste tömningen 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var en gång per kvartal eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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Antagen av KF Tomelilla kommun 20-12-14   
Antagen av KF Simrishamns kommun 20-12-14 

 
 
 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuner  
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Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Simrishamns och Tomelilla kommuners 
avfallshantering bland annat: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 
• Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
• Renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner, som är beslutad av 

kommunfullmäktige 
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

• De här föreskrifterna för avfallshantering 
• Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
• Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
• Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Simrishamns och Tomelilla kommuner har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan. ”2021–2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som 
tillsammans med dessa föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. I kretsloppsplanen fastställs mål, indikatorer och 
åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
Simrishamns och Tomelilla kommuners hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på 
dekaler på avfallsbehållare och annan insamlingsutrustning samt i tryckt 
informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Ökrabs hemsida, 
www.okrab.se och på Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
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Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna § 51 finns 
på Ystad Österlenregionens Miljöförbunds hemsida www.ystad.se/ystadosterlenmiljo 
samt på Ökrabs hemsida, www.okrab.se.  
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Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 2§ Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas 
innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov 
till. Lag (2020:601). 
 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om renhållningstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att renhållningstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
3 kap. 4 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall 
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3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushushållsavfall ska sortera ut returpappret 
från annat avfall 
 
3 kap. 4§ avfallsförordningen, sortering av förpackningar och returpapper: 
 
Den som har returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till 
det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller. 
3 kap. 4a § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett 
insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja 
borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till 
fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
 
3. kap 5§ avfallsförordningen, om el-avfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utförs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det som skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
5. kap 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på att annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall eller som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till Ystad 
Österlenregionens miljöförbund. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavaren stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastigheten 
 

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Detta ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  
 
Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och 
plast, bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller lösa 
batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som 
avfall från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör 
och andra ljuskällor, övrigt elavfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt 
förordning kan komma att omfattas av producentansvar. 
 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat, och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen ännu. Information om hur textilier 
ska samlas in för att återbrukas eller återvinnas kommer att finnas på www.okrab.se och 
www.sysav.se efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella eller privata 
organisationers insamling.   
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Döda djur och slaktbiprodukter 
 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare 
omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, 
ska kommunens tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddet kontaktas enligt 12 § 
förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets 
hemsida finns mer information om hur denna typ av avfall ska hanteras 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SSEN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler finns i kommunens 
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden 
gällande dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta 
överklagas.  
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Ökrab ansvarar för hanteringen av enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och som i dessa 
föreskrifter benämns hushållsavfall. Ökrab har särskilt ansvar för att samla in och 
transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den 
hantering av avfall som kommunen ansvarar för utförs av Ökrab och dem som Ökrab 
anlitar för ändamålet. 
 
4 § Ystad Österlenregionens Miljöförbund sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 
15 kap. miljöbalken och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1  § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.  

§ 2 Ikraftträdande 
2  § Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare beslutade 
föreskrifter Dnr 2016/58 samt KS 2016/162 upphör att gälla. Revidering utförd 1 
januari 2022, dnr ****/** samt KS ****/*** 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.  

Kommentar [BP1]:  Ändras i samband med behandling av 
ärendet 
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens renhållningstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-66 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet, som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, inklusive vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, mängd 
och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap.9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunens avfallsorganisation om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 
8 § avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare eller för tungt lock till 
enskilda avloppsanläggningar har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen kostnadsfritt 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning 
beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning, mot 
särskild avgift enligt kommunens renhållningstaxa. Vid upprepade fel kan kommunens 
avfallsorganisation ändra abonnemanget. 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation och större renovering av avfallsutrymmen. Detta 
ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning. Inför installation 
och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska tillsynsmyndigheten även 
kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar gällande avlopp. Inför 
installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman även kontaktas. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken 
anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet 

 
  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna, med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida. Kärlet skall vara placerat 
med hjul och handtag från vägg i miljöhuset.
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16 § Kommunens avfallsorganisation och dem som kommunens avfallsorganisation 
anlitar för ändamålet ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där avfall hämtas. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15  § Avfallsutrymmen ska: 
• Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 

ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

• Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

• Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av 
dörrar eller portar. 

• Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

• Kunna lämnas utan nyckel.  

• Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

• Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

• Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 50 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. I tömningen ingår 25 m slang kostnadsfritt, 
behövs ytterligare slang debiteras detta per m enligt gällande renhållningstaxa. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen till kommunalt avloppsnät, 
eller annan godkänd avloppsanläggning, beställa sluttömning från kommunens 
avfallsorganisation.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan hämtningsfordonets 
centra och behållarens centra är högst 6 meter. Gränsen på 6 meter gäller för behållare 
som väger högst 1 000 kilogram. Om behållare väger högst 500 kilogram är 10 meter 
godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid gata/väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunens avfallsorganisation.  

 
Kommunens avfallsorganisation anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärlet eller kärlen ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan uppnås. 
Kärl ska till exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till 
exempel ett backkrön eller en kurva. Kärl ska vara placerat med hjul och handtag mot 
väg/gata vid en väg som är farbar enligt § 28-30, eller vid överenskommen plats. 
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen ut till gata 
eller väg så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När 
hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 30 
meter om det inte finns särskilda skäl för undantag. Dragväg för kärl avsett för 
trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters 
avfall som uppkommer inom samma fastighet men kärl för rest- och matavfall ska stå intill 
varandra vid tömning om inte annat överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare där 
hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en avgift för slang 
utöver 25 m enligt kommunens renhållningstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder (ex stängda grindar), röjas från snö och 
hållas halkfri i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang 
utan svårighet. Dragvägen ska ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl 
och när slang dras till små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Gräs- och 
singelbeläggning godkänns ej. Dragvägen ska vara utan trösklar och trappsteg. 
Passager ska vara anpassade till de kärl som används vid fastigheten. 
Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga   

-   och ska inte överstiga 1:12.  

 
 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Ej antagen, Kf § 164/2020 Tomelilla kommun. 
 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
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mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan tömmas med en baklastande bil. Kärlet skall vara placerat med hjul 
och handtag mot väg/gata där hämtningsfordonet stannar. Se även anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation för ytterligare information. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastlåsta när avfallet ska hämtas, band med cykelstropp eller 
liknande accepteras. När flera kärl står tillsammans ska utrymmet 
framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan dras ut och 
ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål på behållaren vid 
hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. 
Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat lås än ett som 
kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och  
fettavskiljare 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Kommunens avfallsorganisation har rätt att lämna kvar vattenfasen vid tömning av 
slamavskiljare. Det gäller när det tillämpas avvattningsteknik vid tömning av 
avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra tömning och debitera 
framkörningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga inför 
tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är oklart vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar som visar vilken 
fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför 
tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 25 kg, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  

 

  

 

432



 

13 
 

§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i renhållningstaxan användas, och 
som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation.  

Container införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs 
av kommunens avfallsorganisation eller av fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren. Kvarn för matavfall tillåts inte. 

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service för 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation 
eller de som anlitas för ändamålet. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp och 
fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion och att 
små/enskilda avloppsanläggningar har god slamkvalitet. 
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad i enlighet med renhållningstaxan i 
kommunen. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation eller de som anlitas för ändamålet behöver 
repareras eller liknande har kommunens avfallsorganisation rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren kostnaden för det. Kommunens avfallsorganisation ansvarar dock 
för byte eller reparation av kärl på grund av normalt, vardagligt slitage, eller skada som 
uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Simrishamns och Tomelilla kommuner utgör ett hämtningsområde. 
 
47  § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens renhållningstaxa. 
Hämtningen sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation eller de 
som anlitas för ändamålet meddelar när hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så 
ofta att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det inte finns fel slags 
föremål i avfallet som hämtas. För att materialet ska kunna återvinnas behöver det vara 
så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms, att avfallet 
inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat 
så att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan förberedas för återbruk 
ska i första hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral om denna möjlighet finns, 
eller till någon second-hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 
Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 
Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får 
lämna bygg- och rivningsavfall till en 
återvinningscentral. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta bygg- och 
rivningsavfall som producerats i yrkesmässig 
verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

El-avfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 
El-avfall är allt som drivs med sladd 
eller batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

El-avfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 
El-avfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet ”Samlaren”. 

Hushåll får lämna el-avfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 
Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
och syror. 

Emballering och överlämning 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. Större mängder tillfälligt avfall 
kan även hämtas efter beställning enligt taxa 
beslutad av den som anlitas för ändamålet 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, 
behållare.  

Farligt avfall för separat borttransport från 
fastigheten ska lämnas enligt instruktioner från 
anlitad för ändamålet och ska vara märkt med 
uppgifter om innehåll.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  
Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 
Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 
med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 
Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper. Kuvert är inte 
returpapper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett problem vid 
återvinningen. 

Producentansvar gäller för 
förpackningar och returpapper. 

Emballering och överlämning 
Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 
Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 
Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
enligt renhållningstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person 
och får väga max 25 kg per kolli. Det gäller inte 
vitvaror avsedda för hushållsbruk. Dessa hämtas 
efter beställning av kommunens avfallsorganisation. 
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Latrin 

Beskrivning och exempel 
Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 
Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

 

Läkemedel  

Beskrivning och exempel 
  Medicin och liknande för människor och   
  djur 

Emballering och överlämning 
  Lämnas på Apotek 

Matavfall 

Beskrivning och exempel 
Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande.  

Emballering och överlämning 
Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall. Det är även möjligt 
att kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 
Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 
Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga, 
uppmärkta, behållare med tättslutande lock. 

Lämnas till en återvinningscentral eller annan plats 
som kommunens avfallsorganisation hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 
Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar har 
sorterats ut. Följande avfall räknas inte 
heller som restavfall: grovavfall, 
trädgårdsavfall, slam eller filtermaterial 
från små/enskilda 
avloppsanläggningar. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen. Avfallet läggs därför överst i 
behållaren. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler.  

Emballering och överlämning 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler ska läggas i 
särskilda behållare som hämtas i förväg på apotek 
och även lämnas där.  
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* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller 
lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall 
från elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra 
ljuskällor, övrigt el-avfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma 
att omfattas av producentansvar. 

 
  

 

 

 

 

Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 
Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 
Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, 
stammar och stubbar ska lämnas till en 
återvinningscentral enligt instruktioner från den som 
anlitas för ändamålet, för närvarande Sysav.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från den som anlitas för ändamålet, för närvarande 
Sysav. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar* 

Beskrivning och exempel  
Till exempel däck och läkemedel. 

Emballering och överlämning  
Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna ska göras av fastighetsinnehavaren. 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan, och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-66
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 
 

  
ÄRENDE HÄNVISNING 

PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller 
liknande 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
slam från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 56 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 57 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 58 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från 
minireningsverk 

§ 59 

 

Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från bioreningsverk 

§ 60 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Gemensamma 
avfallsbehållare – delade 
kärl 

§ 61 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 62 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av 
rest/matavfall 

§ 63 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
matavfall 

§ 64 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 65 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 66 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Kommentar [BP2]:  Ny paragraf 

Kommentar [BP3]:  Ny paragraft 
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Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras senast 6 veckor före 
den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att påbörja komposteringen. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. Egen transport av matavfall är inte tillåten enligt miljöbalken. 
 
Fastighetsinnehavare som har anmält kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten 
kan också ansöka till tillsynsmyndigheten om uppehåll från hämtning av matavfall enligt 
64§ samt förlängt hämtningsintervall av restavfall enligt § 57. 
 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska 
ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering 
påbörjas. Ansökan kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på 
fastigheten och om materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
 
56 §. Fastighetsinnehavare med små/enskilda anläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse att själv hantera slam genom eget omhändertagande. 
Fastighetsinnehavaren skall kunna visa att slammet kan nyttiggöras på fastigheten eller 
att det finns tillräckliga spridningsarealer i direkt anslutning till fastigheten. 
Förutsättningen skall dock vara att spridning endast får ske på mark där såväl ägare som 
brukare godkänt detta.  
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Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningen anpassas till anläggningens behov. 
Tömning skall dock ske minst 1 gång per år. Ansökan som ska innehålla uppgifter om 
anläggningens belastning och konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut.  
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
57§ Restavfallet kan hämtas med förlängt hämtningsintervall under förutsättning att: 

• Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54 

• Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
 
Anmälan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 
veckor före den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att undantaget skall börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges till en gång var fjärde vecka, en gång/kvartal 
eller en gång/halvår. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
58§ Fastighetsinnehavare med små/enskilda avloppsanläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till förlängt hämtningsintervall för slam från anläggningen. 
Avfallet ska dock alltid hämtas minst vartannat år eller enligt beslut från 
tillsynsmyndigheten. 
 
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån ansökan som ska innehålla uppgifter om  
 

• anläggningens belastning och konstruktion. 
• Uppgifter om slammängden vid senaste tömning alternativt, 
• Uppgifter från tillverkaren om hur ofta tömning bör ske för just den modell som 

finns installerad  
• Eller annat som skulle kunna påverka bedömningen av lämplig 

tömningsfrekvens. 

 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
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59 § Fastighetsinnehavare med minireningsverk kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall eller enligt rekommendation i 
tillstånd. Den bedömningen görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
. 
§ 60 Fastighetsinnehavare med bioreningsverk kan, efter ansökan till  
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras enligt rekommendation i tillstånd. Den bedömningen 
görs utifrån ansökan.  
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
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Gemensam avfallsbehållare 
61§ Två eller tre fastighetsinnehavare som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, kan efter anmälan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang, 

till exempel både kärl för restavfall och kärl för matavfall. De kan få dispens från 
kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga fastighetsinnehavare komposterar 
allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt § 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan som är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 
avfallsansvariga nämnden. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna, faktura skickas till samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten 
att använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. Undantaget börjar inte gälla 
förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
Gemensamhetslösning  
62§ Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare  

 
Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Hushållsavfall (rest- och matavfall) 
63§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 
tolv månader. 

 
Uppehåll i hämtningen innebär inte en total avgiftsbefrielse. Grundavgift enligt beslutad 
renhållningstaxa debiteras alltid. Kan kunden visa att fastigheten inte håller den standard 
som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el eller vatten kopplad till 
fastigheten) kan dock tillsynsmyndigheten efter ansökan från kunden besluta att 
grundavgift ej debiteras 
Uppehåll beviljas för högst tre år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Skulle 
fastigheten vara i så dåligt skick att den bedöms inte vara bebolig inom överskådlig tid 
och inte heller har godkänt avlopp eller vatten inkopplat kan tillstånd beviljas i 5 år. 
Dokumentation bifogas till ansökan. Ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd 
gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelats 
kommunens avfallsorganisation.  
 
Matavfall 
§ 64 Fastighetsinnehavare kan få uppehåll i hämtning av matavfall i samband med 
anmälan om kompostering av matavfall till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under 
förutsättning att:  

• Allt matavfall komposteras på fastigheten och detta har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. 

Ansökan om uppehåll i hämtning av matavfall ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelas kommunens avfallsorganisation.  
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån anmälan som ska innehålla uppgifter om att både kompostering och användandet 
av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter eller näringsläckage. 
Uppehåll beviljas för högst ett fem år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ny  
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast  
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän  
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation.  
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Små/enskilda avloppsanläggningar 
65§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. Ny ansökan lämnas 
in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan 
undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens 
medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
66§ Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att själv 
ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under tiden som 
undantaget gäller. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut. Ansökan ska lämnas in senast 
6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget börjar inte gälla förrän 
tillsynsmyndighetens medgivande meddelats kommunens avfallsorganisation. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för 
sopsäckar, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, 
kassun till underjordsbehållare eller annat som används vid 
uppsamling av avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 
eller ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan förberedas för 
återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande 
är funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, 
husgeråd, textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd/bolag som utses enligt kommunens reglemente.  

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det 
är till exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Dragväg Med dragväg menas avståndet mellan behållarens placering 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren får 
stå högst 30 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. 
Tillägg debiteras för avstånd 0–15 m och 15–30 m, se 
renhållningstaxa. Mot intyg från läkare kan kund får sina 
behållare hämtade inne på tomten under förutsättning att 
dragvägen är i enlighet med 27 § 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några 
gånger om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika 
platser i kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan 
privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och 
elektronikprodukter, upp till en mikrovågsugns storlek. Se 
mer information på sysav.se. 
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Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett 
komplement till en biologisk behandling, till exempel en 
markbädd. Fosforfällor kan också användas som 
efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk. 
Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. Fosforfällor innehåller en utbytbar filterkassett, 
säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Grundavgift Är en del av renhållningsavgiften. I denna avgift ingår 
kostnad för att nyttja en återvinningscentral samt 
administration och information. Avgiften debiteras även de 
kunder som har uppehåll i hämtningen. Kan kunden visa att 
fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna 
användas som bostad (inget el eller vatten inkopplat till 
fastigheten) kan tillsynsmyndigheten efter anmälan från 
kunden besluta att grundavgift ej debiteras. Finns två eller 
flera bostadsfastigheter med el eller vatten inkopplat skall 
båda fastigheterna debiteras grundavgift. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan 
uppkomma i bostäder och som kallas för kommunalt avfall i 
15 kap. 3§ miljöbalken. Det är till exempel matavfall, 
restavfall (städsopor, hygienavfall), grovavfall, 
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, 
men måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från 
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och verksamheter 
ansvarar själva för att deras farliga avfall hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i 
vanliga bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från 
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verksamheter. Avfallet ska gå att jämställa med avfall från 
hushåll och är ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att 
saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och 
busstationer, hamnar, skolor, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler, konventionellt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar samt avfall från kontor, handel och 
köpcentrum är hushållsavfall då det går att jämställa med 
avfall från hushåll. 

 Generellt utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker 
 och stormarknader hushållsavfall, eftersom avfallet till sina 
 egenskaper och sammansättning inte skiljer sig annat än 
 volymmässigt från avfall från enskilda hushåll. 
 
  Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall ingår i       
  begreppet hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll 
  bygger, renoverar eller river. Om däremot en yrkesperson 
  utför arbetet räknas det istället som verksamhetsavfall 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel, gräs och annat 
löst material är inte att betrakta som hårdgjord yta. 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. I Simrishamns och Tomelilla kommuner har 
Ökrab detta uppdrag. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller behandla på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och 
miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvarets omfattning är under uppdatering och för 
en aktuell sammanställning hänvisas till ftiab.se samt 
okrab.se 
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Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

• Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021–2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

• Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Det är avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Det är en behållare som helt eller delvis är nergrävd i 
marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare 
upp, med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som ingår i 
producenternas insamlingssystem och är öppen för 
allmänheten och där hushåll kan lämna förpackningar som 
finns under producentansvaret.  Producentansvarets 
omfattning är under uppdatering och för en aktuell 
sammanställning hänvisas till ftiab.se samt okrab.se 
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Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 
AVFALLSSLAG EN- OCH 

TVÅBOSTADHUS       
SAMT FRITIDSHUS 

FRITIDS 

FASTIGHETER 

FLERBOSTADSHUS/                   VERKSAMHETER 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Minst 15 ggr/år Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Restavfall Varannan vecka. 
Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har gjorts 
enligt § 54, får 
behållare för 
restavfall tömmas 
enligt beslut av 
Ystad 
Österlenregionens 
Miljöförbund 

Minst 15 ggr/år. 
Om matavfall 
komposteras 
och anmälan 
har gjort enligt 
§ 54, får 
behållare för 
restavfall 
tömmas enligt 
beslut av Ystad 
Österlenregion
ens 
Miljöförbund 

Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka 
och inte oftare 
än fem ggr per 
vecka 

Grovavfall Det går att beställa 
enstaka hämtning. 

Det går att 
beställa 
enstaka 
hämtning 

Det går att beställa 
enstaka hämtning 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar 
av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan 
vecka under 
delar av året 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan vecka 
under delar av 
året 
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Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång inom 12 månader sedan senaste tömningen 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var en gång per kvartal eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 24 Dnr KS 2021/128 

Svar på motion angående utbildning för 
personalutskottet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger Åbonde 
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Peter Boström (S) har lämnat in motion angående utbildning för 
personalutskottet med följande lydelse: 
”Med den nuvarande organisationen som finns i Tomelilla kommun har 
kommunstyrelsen ansvar för personalfrågorna och arbetsmiljön. En stor del av 
ansvaret åvilar personalutskottet.   

På senare tid har allt fler rapporter kommit om oro hos personalen, ökade sjuktal och 
hög personalomsättning, inte minst inom vård- och omsorg. Införandet av heltid 
som norm och ständiga omorganisationer är, enligt vår mening, en bidragande orsak 
till den negativa utvecklingen av arbetsmiljön.  

Det är uppenbart att den kunskap som behövs för att kommunstyrelsen och i 
synnerhet personalutskottet ska kunna ta det ansvar som arbetsmiljölagen och 
arbetsrätten kräver av arbetsgivaren saknas. Vi ser det därför som viktigt att 
personalutskott får en fördjupad utbildning på detta område. I rollen som 
arbetsgivare ingår det mer än att leda och fördela arbetet. Personalen är en 
grundläggande resurs för att genomföra verksamheten, därför ser vi med stor oro på 
den utveckling som varit det senaste året.  

Jag yrkar därför 

att Kommunstyrelsens personalutskott ges en fördjupad utbildning i 
arbetsrätt och om arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.” 

 

Förvaltningen avger, genom HR-chef Johan Lexfors, följande yttrande: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 24 forts. 

Förvaltningen har genom HR-avdelningen genomfört utbildningar för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott i arbetsmiljö, arbetsmiljörätt, 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar samt vad som gäller i fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.  

När det gäller fördjupade kunskaper är det förvaltningens bedömning att dessa ska 
HR-avdelningen bistå med. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande 
personalutskott bedöms besitta de kunskaper som rollen kräver. HR-avdelningen 
finns alltid tillgängliga för stöd samt fortsatt står för de fördjupade kunskaperna 
tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Ytterligare stöd 
och hjälp finns också från experter inom Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner 
och Regioner.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsmiljöverket (AV) erbjuder 
utbildningar och relevant informationsmaterial för förtroendevalda och för de som 
vill ta del av grundläggande information eller fördjupa sina kunskaper.  

När det gäller omständigheterna som lyfts i motionen så är av vikt att lyfta att 
verksamheterna jobbar partsgemensamt och inom samverkanssystemet med 
skyddsombud och fackliga parter löpande under året med arbetsmiljöfrågor och 
riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Förvaltningen genomför årligen uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som en del i att säkerställa arbetsgivarens ansvar. Utifrån uppföljning och analyser 
upprättas, i de fall det behövs, handlingsplaner. Likaså genomförs 
medarbetarundersökningar med frågor kopplade till styrning, ledning, hälsa och 
ledarskap. Resultaten från uppföljningarna sammanställs och redovisas för 
personalutskottet och kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Svaret på motionen medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Svaret på motionen kräver ingen uppföljning. 
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§ 24 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2022, handlingsid: Ks 2022.475. 

Tidigare behandling 
Kf § 91/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 148/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
yttrande. 

 

Ksau § 25/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger Åbonde 
och Tina Bergström-Darrell) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 25 Dnr KS 2021/130 

Svar på motion angående regntunnor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Reservation 
Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 22 oktober 2021 (Sbn § 92/2021) 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
223/2021) återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömde att motionens att-sats yrkar på en 
utredning om regntunnor. Därför vill kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera 
ärendet för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämndens yttrande klargör att den 
tagit ställning till denna att-sats. Återremitteringen kräver därmed ingen ny utredning 
eller tillförande av handlingar från förvaltningens sida. 

 

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande 
lydelse: 
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen 
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal 
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm 
regn på en kort tid.   

Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska 
belastningen på dricksvattnet. 

Vi föreslår därför 
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§ 25 forts. 

att  Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till 
sina va-abonnenter dela ut regntunnor.” 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA AB om detta.  

Följande framkommer i denna diskussion:  

”Att ta väl vara på vattnet i ett kretsloppstänk är en väldigt god idé. Att ta vara på 
naturens resurser på ett mer effektivt sätt är något som borde ligga på alla 
fastighetsägares medvetande och intresse. Att aktivt skörda regnvatten är något som 
varje hushåll kan bidra med för att minska behovet av att använda dricksvatten till att 
bevattna trädgården. 

Nyttoeffekten av denna åtgärd i förhållande till kostnaden är väldigt svårberäknad då 
det inte finns någon garanti att dricksvatten inte längre kommer att användas vid 
bevattning. Det är även avhängigt att det frekvent kommer tillräckligt med regn 
under perioden när bevattning är som mest aktuellt för att ge något resultat. 

Vid översvämningar är hårdgjorda ytor och höjdsättning av gator det som är den 
största bidragande faktorn. Regntunnors effekt vid kraftiga regn är således väldigt 
begränsad.” 

Förvaltningen gör dock bedömningen att, oavsett de synpunkter som finns kring 
detta förslag, vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka 
möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et 
cetera, i enlighet med motionärens förslag. När utredningen är klar får nytt beslut tas 
och då kan det bli aktuellt att detta förslag kan bli föremål för 
investeringsberedningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan belastar Österlen VA och dess 
abonnenter. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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§ 25 forts. 

Miljöperspektivet 
Förslaget om regntunnor bidrar till ett mer hållbart sätt att hantera en naturresurs, 
vilket är positivt. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2022, handlingsid: Ks 2022.476. 

Tidigare behandling 
Kf § 93/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 153/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Sbn § 84/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen samt att 
ärendet åter ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober 
2021. 

 

Sbn § 92/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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§ 26 forts. 

Ksau § 223/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Sbn § 6/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Ksau § 26/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandeberg (C) och Inger Åbonde (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) och Inger Åbondes (S) yrkande. 

Votering begärs och ska verkställas. 

Följande beslutsordning fastställs: 

Ja-röst för Leif Sandbergs (C) och Inger Åbondes (S) yrkande. 

Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande. 

Omröstning 
Med tio ja-röster mot tre nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Leif Sandbergs 
(C) och Inger Åbondes (S) yrkande. 
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§ 25 forts. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Sara Anheden (S), Anders 
Throbäck (S), Bo Herou (KD), Sven Gunnarsson (C), Inger Åbonde (S), Ewa 
Carnbrand (M), Fatlum Avdullahu (C) och Tina Bergström-Darrell (S). 

Nej-röster. Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Anders Rosengren 
(SD).  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2021/402 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nominering av revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund efter Bir-
ger Johansson (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31, § 16 entledigades Birger Johansson 
(S) från uppdraget som revisor i Ystad- Österlenregionens miljöförbund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 16 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ny revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund nomineras 
 
Ulf Bengtsson (S) 
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ulf Bengtsson (S) 
Tomelilla kommun 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Kommunledningskontoret/kansliet 
  
 

Simrishamns kommun

Dnr: KS 2021/402

Handl.id: 2022.524

Datum: 2022-03-04
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