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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
Ärendebeskrivning

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
6 maj 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 6 maj 2022.
_________
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Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 16 maj 2022 Antal beslutande: _______
§
Tjänstgörande ers

Närvaro

Ledamotens namn

parti

Ja

Per-Martin Svensson
Ewa Carnbrand
Sander Dijkstra
Marianne Åkerblad
Bertil Fredlund
Emil Ekstrand
Kenneth Strömbeck
Alexander Verweij Svensson
Leif Sandberg
Maria Mickelåker
Magnus Nilsson
Charlotte Rosdala
Fatlum Avdullahu
Anette Thoresson
Anders Larsson
Gunvor Olsson
Carina Persson
Bo Herou
Sara Anheden
Torgny Larsson
Ida Bornlykke
Sejdi Karaliti
Tina Bergström-Darrell
Anders Throbäck
Inger Åbonde
Peter Boström
Anne-Maj Råberg
Helén Bladh
Mona Nihlén
Linda Ekelund
Solveig Falk
Per Gustafsson
Paul Lennartsson

M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
SD
SD

Peo Örnsved

SD

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

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

§
Nej

Avstår

Ja
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§
Nej

Avstår

Ja

§
Nej

Avstår

Ja

Nej

Av
står

Nr

Ersättarens namn

Parti

1
2
3
4

Lennart Johansson
Jantje ten Have

Per Jeppsson
Bo Claëson

M
M
M
M

1
2
3
4

Christian Björkqvist
Bengt Högborg
Lena Eriksson
Boel Holm

C
C
C
C

1
2

Conny Thoresson
Charlotte Larkin

L
L

1
2

Susanne Balczar Herou
Kjell Persson

1
2
3
4
5

Kristin Skoog
Axel Olsson
Britt-Marie Liljeholm
Roger Persson
Karin Arvidsson

S
S
S
S
S

1
2

Figge Bergquist
Anna Axelsson

V
V

1
2

Jerry Bergström
Claes Melin

MP
MP

1
2
3
4
5

Zofia Prokopczyk
Jan Gustafsson
Kandidat saknas
Kandidat saknas
Kandidat saknas

SD
SD
SD
SD
SD

KD
KD

OMRÖSTNING §

OMRÖSTNING §

Ärende:

Ärende:

Förslag eller yrkanden:

Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning:

Propositionsordning:

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

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
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 ___________yrkande röstar nej.

Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.
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Justering
Föregående justerare var Per-Martin Svensson (M) och Birger Hörberger
(SD).
På tur står Ewa Carnbrand (M) och Sara Anheden (S).
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart.
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TORGNY LARSSON
Tryde 1726
273 97 TRYDE

FRÅGA
22-03-30

Till
Kommunstyrelsens ordf

FRÅGA ANG KRIGSPLACERING
2017 påbörjades ett arbete av krigsplacering av vår personal i
kommunförvaltningen.
Jag undrar om det är klart.

Varma hälsningar

TORGNY LARSSON
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Till
Kommunfullmäktige Tomelilla kommun
Kommunfullmäktigeledamot Torgny Larsson(s)

Svar på fråga ang krigsplaceringar
Arbetet med krigsplaceringar är klart. 57 nyckelpersoner är krigsplacerade i vår kommunförvaltning.
Den senaste översynen gjordes i april 2021.
Det pågår översyn under våren, då krigsplaceringar är en relativ färskvara. Dessa placeringar utförs
av Plikt- och prövningsverket som återkommer med uppgifter om vilka personer som är tillgängliga
för placering. Tomelilla kommun kan därefter meddela berörda personer skriftligen om sin
krigsplacering och om inställelseplats vid eventuell höjd beredskap.
Everöd 31 mars 2022

Leif Sandberg(C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 april 2022

Kf § 17

Dnr KS 2022/6

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att Torgny Larssons (S) fråga till kommunstyrelsens
ordförande Leif Sandberg (C) får ställas och besvaras vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktige eftersom Torgny Larssons (S) inte är närvarande.

Beslutsunderlag

Fråga angående krigsplacering till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
från Torgny Larsson (S) handlingsid: Ks 2022.887.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) på fråga angående
krigsplaceringar, handlingsid: Ks 2022.921.
_________

Justerandes sign
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning av motioner per den 3 maj 2022
Motion

Kf

Ksau

Remiss

Ksau/
nämnd

Ks

Kf

Motion angående
klimatet
2021-09-09
Motion angående
återbruk
2021-09-09
Motion – Minska
andelen hårdgjorda
ytor i centrala
Tomelilla
2021-12-01
Motion - Samverkan
läsårstider
2021-12-02

2021-09-20

2021-10-12

Till förvaltningen för
beredning.

Ksau 2022-04-06

2022-04-27

2022-05-16

2021-09-20

2021-10-12

Till förvaltningen för
beredning.

Ksau 2022-03-23

2022-04-27

2022-05-16

2021-12-06

2022-01-12

Till förvaltningen för
SBN 2022-02-11
beredning och därefter till
Ksau 2022-03-02
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

2022-03-16
Återremiss till SBN

2021-12-06

2022-01-12

2022-04-27

Motion –
Barnfattigdom
2022-02-10

2022-02-14

2022-03-23

Till förvaltningen för
beredning och därefter till
familjenämnden och SÖSK
för yttrande.
Till förvaltningen för
beredning och därefter till
familjenämnden för
yttrande.

Motion - Tillfälliga
farthinder
2022-04-01

2022-04-04

2022-05-16
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Fnuu 2022-02-16
Fn 2022-03-04
Ksau 2022-04-06

2022-05-16

Anmär
kning

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid
Motion - Naturskola i 2022-04-04
Tomelilla kommun
2022-04-04
2022-04-04
Motion Räddningstjänst i
beredskap
2022-04-04

2022-05-16

2022-05-16

Sammanställning interpellationer per den 2022-05-03
Interpellation

Kf

Kf

Anmärkning
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 3 maj 2022*
Inkommen
2021-10-08

2021-11-05

2021-11-05

Rubrik
Medborgarinitiativ - Skolkampanj
om att inte skräpa ner och
trafikregler för cyklister

Medborgarinitiativ - Förbättra
belysningen vid promenadvägarna
runt aktivitetsplanen

Medborgarinitiativ - Återskapa en
passage under eller över järnvägen
vid Skogsbacken

Förslagsställare

Remitterad till

Carin Cecilia Nilsson

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

Ulf Magnusson

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

2022-02-27

Ulf Magnusson

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

2022-02-27
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Svar skickat till
initiativtagaren
2022-04-13

2021-11-08

2021-11-24

2021-12-15

2021-12-15

Medborgarinitiativ - Ta bort
gångbana vid Bo Olssonområdet,
gör ytterligare en körfil

Medborgarinitiativ – Inhägnad
hundrastgård i anslutning till
korsningen Östergatan/Brogatan

Medborgarinitiativ - Skatepark
Onslunda

Medborgarinitiativ - Gratis
kollektivtrafik för barn och
ungdomar

Sten Bjerketun

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

2022-02-28

Kerstin Alpkleven

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

2022-02-28

Ungdomsrådet

Ksau 2022-01-12

2022-01-18

Hanna Barck

Ksau 2022-01-12
Ksau 2022-05-04

2022-05-11
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2021-12-15

2021-12-30

2022-01-20

2022-01-24

Medborgarinitiativ Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet

Johanna Nilsson

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

2022-03-06

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

2022-03-06

Ungdomsrådet

Ksau 2022-02-02
Ksau 2022-05-04

2022-05-11

Claes Gölen

Ksau 2022-02-02

2022-02-07

Tomelilla IF, Tomelilla
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tennisklubb, Tomelilla
Tomelilla Idrottsplats
Scoutkåren

Medborgarinitiativ Ungdomsbiljett

Medborgarinitiativ -Hundrastgård i
Onslunda
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2022-02-04

2022-04-08

Medborgarinitiativ Skräpplockning i och omkring
tätorten, industriområden och
infarter
Medborgarinitiativ - Ringled från
brandstationen till Svampakorset,
rondell vid nya in- och utfarten till
Bo Olsson, samt nytt skyddsrum.

Nils Lennart Olsson

Ksau 2022-02-16
SBN 2022-04-22
Ksau 2022-05-18

Tom Olsson

Ksau 2022-05-04

2022-05-25

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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Tomelilla den 3 maj 2022 Dnr KS

Kommunledning,
Samhällsbyggnad, Kulturoch fritid

Kommunfullmäktige

Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

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

Informationsärende – Information från
nämnderna
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information från ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, vård
och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden, samt
Österlenhem AB/Tomelilla Industri AB och Österlen VA AB. Även
revisionens ordförande samt Tomelilla kommuns representanter i YstadÖsterlenregionens Miljöförbund, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
och ÖKRAB har möjlighet att ge information.
Varje ordförande har fem minuter till sitt förfogande för att informera
fullmäktiges ledamöter om kommande större frågor inom respektive
nämnds/styrelses ansvarsområde samt återrapportera eventuella uppdrag
som kommunfullmäktige tidigare har gett. Kommunfullmäktiges
ordförande kan vid behov ge längre talartid.
Efter informationen kommer det att finnas möjlighet till frågor, men
eftersom det är ett informationsärende så är det inte någon debatt eller
möjlighet till yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 3 maj 2022.
Kommunledningskontoret
Johan Linander
Kanslichef

1 (1)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 35

Dnr KS 2020/179

Redovisning av särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige – Förebyggande
arbete IFO och polis
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024
(KS 2022/179) att ge uppdraget att redovisa förebyggande arbete mellan individ- och
familjeverksamheten och polis till familjenämnden och kommunstyrelsen senast april
2022.
Förebyggande arbete – insatser
•
•
•
•
•

Orossamtal
Youngster
Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
Trygghetsvandringar
Fältverksamhet

Lokala brottsförebyggande rådet i Tomelilla kommun och samverkan med
polismyndigheten
I kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd. I lokala Brå finns
representanter från olika verksamheter som bland annat:
• Socialtjänsten
• Trygghetssamordnare
• Kultur och fritid
• Samhällsbyggnad samt externa samverkanspartners
• Polis

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 35 forts.
• Räddningstjänst.
Den lokala arbetsgruppen träffas ett par gånger per år då gruppen planerar och
genomför de insatser som det tagits beslut om. Insatserna är riktade till att stärka
tryggheten och förebygga brott lokalt.
Sedan början av 2019 har Tomelilla kommuns lokala Brå valt att fokusera på en
större aktivitet per år. Arbetsgruppen beslutade om att trygghetsvandringar skulle bli
kommunens fokus under ett par år. Grundtanken med trygghetsvandringar är att få
de som bor och verkar i samhället att bli lyssnade på och tillvarata deras erfarenheter.
Genom att involvera kommuninvånarna i det trygghetsskapande arbetet och i
förändringsarbetet bidrar det till en positiv atmosfär i byn.
Arbetet med att medborgare ska känna sig tryggare har gett resultat.
Trygghetsmätningen som görs varje år av polismyndigheten visar en positiv
utveckling av indexet:
2018
2,59
2019
2,53
2020
2.09
2021
1.78
Samverkan med polismyndigheten under fältpass
Under ungdomsgruppens fältpass har ungdomsgruppen samverkan med polisen
genom att stämma av vid behov om det finns patrull att tillgå eller om
områdespoliserna arbetar för att kunna träffas och besöka populära ungdomsställen.
Så som Soffta fritidsgård, torget eller Kastanjeskolans område. De olika
arbetsgrupperna förlägger inte arbetspass tillsammans utan samverkan på kvällstid
sker vid behov och om det finns resurser att tillgå.
Youngster
Polis och sociala myndigheter skall samverka för att identifiera barn och unga upp till
18 år med riskfaktorer som kan påverka den unges hälsa, liv och utveckling i negativ
riktning.
I arbetet ska man identifiera barn och unga genom urvalsprocess för riskfaktorer.
Dessa skall sedan ingå i arbetet med oanmälda hembesök från socialtjänsten och
Polisen där riskfaktorer lyfts upp i samtal med den unge och dess vårdnadshavare.
I samtalet med den unge och dess vårdnadshavare vill socialtjänst och polis göra
familjen uppmärksam på riskfaktorer som identifierats hos den unge.
I samtalet kring riskfaktorer hos den unge skall syftet vara att försöka identifiera
orsaken till riskfaktorerna. Därefter ska socialtjänst och polis försöka vägleda och

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 35 forts.
stötta den unge med vårdnadshavare till bättre strategier för att hantera problemen
som identifierats.
Socialtjänsten (fältassistent) skall underrättas och ges möjlighet att påverka
inriktningen av vilka ungdomar som skall ingå i förarbetet till oanmälda hembesök.
Socialtjänsten gör en bedömning av vilka ungdomar som innehar riskfaktorer. Polis
på plats beslutar vilka åtgärder som är lämpliga från polisens sida. Socialsekreterare/
fältassistent på plats vidtar åtgärder de anser vara aktuella.
Tillsammans med den unge och dess vårdnadshavare skall en handlingsplan utformas
efter de behov som identifierats i syfte att bryta riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.
Vid det oanmälda hembesöket får familjen en mötestid till socialtjänsten för en
förhandsbedömning, utifrån de orosanmälningar som inkommit gällande den unge.
Uppföljningssamtal bokas in på polisstation med polis samt representant från
socialen, (lämpligt de som var med vid hembesöket). Ungdom och vårdnads-havare
skall medverka, samtalet bokas lämpligen in fyra veckor efter hembesöket.
Under informationsinhämtningen skall huvudansvaret ligga på kommunpolis som
sammanställer materialet och kommunicerar detta med utvalda områdespoliser och
fältassistent. Vid hembesöken arbetar två områdespoliser tillsammans med en
fältassistent.
Arbetet dokumenteras av polis och socialtjänst. I samtliga hembesök skall en SOL
14§ upprättas. Dokumentation förs över alla oanmälda hembesök och
uppföljningssamtal i syfte att kunna utvärdera arbetet ur ett långsiktigt perspektiv.
Kriterier för urvalsprocessen:
•Hög skolfrånvaro, giltig/ogiltig (kan begäras ut från skolan - offentlig handling).
•Riskbeteende - normbrytande, attityder
•Tidig debut tobak/alkohol/narkotika
•Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter
•Umgänge med personer dömda för brott
•Riskmiljö (utetider, platser, personer)
Områdespolis och socialtjänsten har ett nära samarbete och ses regelbundet för en
mer generell dialog om barn och unga i Tomelilla. Tillsammans med polisen skapar
de en gemensam lägesbild, det sker avstämning mellan polis och personal och vid
behov utökas kontakten för att skapa den bästa tryggheten och säkerheten i Tomelilla
kommun.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 35 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Pågående insatser finansieras inom ramen för individ- och familjeverksamheten.
Barnperspektivet
Barn och unga som bryter mot normer, regler och lagar behöver få stöd så tidigt som
möjligt för att minska risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling. Det är
viktigt att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och
att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ
utveckling. Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med att förebygga att barn och
unga begår brott. Social brottsprevention syftar till att motverka att individer
antingen börjar begå brott i unga år, eller att de återfaller i ny brottslighet efter
avtjänat straff.
Miljöperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende.

Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024,
handlingsid: Fn 2021.2468.
Familjenämnden § 44/2022, handlingsid: Ks 2022.1032.

Tidigare behandling
Kf § 75/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 35 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:
•

Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

•

Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.

•

En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Fn § 44/2022:
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 april 2022

Fn § 44

Dnr FN 2021/90

Redovisning av särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige – Förebyggande
arbete IFO och polis
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024
(KS 2022/179) att ge uppdraget att redovisa förebyggande arbete mellan individ- och
familjeverksamheten och polis till familjenämnden och kommunstyrelsen senast april
2022.
Förebyggande arbete – insatser
•
•
•
•
•

Orossamtal
Youngster
Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
Trygghetsvandringar
Fältverksamhet

Lokala brottsförebyggande rådet i Tomelilla kommun och samverkan med
polismyndigheten
I kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd. I lokala Brå finns
representanter från olika verksamheter som bland annat:
• Socialtjänsten
• Trygghetssamordnare
• Kultur och fritid
• Samhällsbyggnad samt externa samverkanspartners
• Polis
• Räddningstjänst.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 april 2022

§ 44 forts.
Den lokala arbetsgruppen träffas ett par gånger per år då gruppen planerar och
genomför de insatser som det tagits beslut om. Insatserna är riktade till att stärka
tryggheten och förebygga brott lokalt.
Sedan början av 2019 har Tomelilla kommuns lokala Brå valt att fokusera på en
större aktivitet per år. Arbetsgruppen beslutade om att trygghetsvandringar skulle bli
kommunens fokus under ett par år. Grundtanken med trygghetsvandringar är att få
de som bor och verkar i samhället att bli lyssnade på och tillvarata deras erfarenheter.
Genom att involvera kommuninvånarna i det trygghetsskapande arbetet och i
förändringsarbetet bidrar det till en positiv atmosfär i byn.
Arbetet med att medborgare ska känna sig tryggare har gett resultat.
Trygghetsmätningen som görs varje år av polismyndigheten visar en positiv
utveckling av indexet:
2018
2,59
2019
2,53
2020
2.09
2021
1.78
Samverkan med polismyndigheten under fältpass
Under ungdomsgruppens fältpass har ungdomsgruppen samverkan med polisen
genom att stämma av vid behov om det finns patrull att tillgå eller om
områdespoliserna arbetar för att kunna träffas och besöka populära ungdomsställen.
Så som Soffta fritidsgård, torget eller Kastanjeskolans område. De olika
arbetsgrupperna förlägger inte arbetspass tillsammans utan samverkan på kvällstid
sker vid behov och om det finns resurser att tillgå.
Youngster
Polis och sociala myndigheter skall samverka för att identifiera barn och unga upp till
18 år med riskfaktorer som kan påverka den unges hälsa, liv och utveckling i negativ
riktning.
I arbetet ska man identifiera barn och unga genom urvalsprocess för riskfaktorer.
Dessa skall sedan ingå i arbetet med oanmälda hembesök från socialtjänsten och
Polisen där riskfaktorer lyfts upp i samtal med den unge och dess vårdnadshavare.
I samtalet med den unge och dess vårdnadshavare vill socialtjänst och polis göra
familjen uppmärksam på riskfaktorer som identifierats hos den unge.
I samtalet kring riskfaktorer hos den unge skall syftet vara att försöka identifiera
orsaken till riskfaktorerna. Därefter ska socialtjänst och polis försöka vägleda och
stötta den unge med vårdnadshavare till bättre strategier för att hantera problemen
som identifierats.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 april 2022

§ 44 forts.
Socialtjänsten (fältassistent) skall underrättas och ges möjlighet att påverka
inriktningen av vilka ungdomar som skall ingå i förarbetet till oanmälda hembesök.
Socialtjänsten gör en bedömning av vilka ungdomar som innehar riskfaktorer. Polis
på plats beslutar vilka åtgärder som är lämpliga från polisens sida. Socialsekreterare/
fältassistent på plats vidtar åtgärder de anser vara aktuella.
Tillsammans med den unge och dess vårdnadshavare skall en handlingsplan utformas
efter de behov som identifierats i syfte att bryta riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.
Vid det oanmälda hembesöket får familjen en mötestid till socialtjänsten för en
förhandsbedömning, utifrån de orosanmälningar som inkommit gällande den unge.
Uppföljningssamtal bokas in på polisstation med polis samt representant från
socialen, (lämpligt de som var med vid hembesöket). Ungdom och vårdnads-havare
skall medverka, samtalet bokas lämpligen in fyra veckor efter hembesöket.
Under informationsinhämtningen skall huvudansvaret ligga på kommunpolis som
sammanställer materialet och kommunicerar detta med utvalda områdespoliser och
fältassistent. Vid hembesöken arbetar två områdespoliser tillsammans med en
fältassistent.
Arbetet dokumenteras av polis och socialtjänst. I samtliga hembesök skall en SOL
14§ upprättas. Dokumentation förs över alla oanmälda hembesök och
uppföljningssamtal i syfte att kunna utvärdera arbetet ur ett långsiktigt perspektiv.
Kriterier för urvalsprocessen:
•Hög skolfrånvaro, giltig/ogiltig (kan begäras ut från skolan - offentlig handling).
•Riskbeteende - normbrytande, attityder
•Tidig debut tobak/alkohol/narkotika
•Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter
•Umgänge med personer dömda för brott
•Riskmiljö (utetider, platser, personer)
Områdespolis och socialtjänsten har ett nära samarbete och ses regelbundet för en
mer generell dialog om barn och unga i Tomelilla. Tillsammans med polisen skapar
de en gemensam lägesbild, det sker avstämning mellan polis och personal och vid
behov utökas kontakten för att skapa den bästa tryggheten och säkerheten i Tomelilla
kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Pågående insatser finansieras inom ramen för individ- och familjeverksamheten.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 april 2022

§ 44 forts.
Barnperspektivet
Barn och unga som bryter mot normer, regler och lagar behöver få stöd så tidigt som
möjligt för att minska risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling. Det är
viktigt att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och
att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ
utveckling. Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med att förebygga att barn och
unga begår brott. Social brottsprevention syftar till att motverka att individer
antingen börjar begå brott i unga år, eller att de återfaller i ny brottslighet efter
avtjänat straff.
Miljöperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende.

Redovisning/föredragning

Enhetschef Fredrik Bavand och fältsekreterare Hilde Pettersson föredrar ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.975.
Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Fn
2021.2468.

Tidigare behandling
Kf § 75/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 april 2022

§ 44 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:
•

Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

•

Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.

•

En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Kf § 75

Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 20232024
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:


Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.

Reservation

Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad,
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021.
Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning 2022
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag
för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag
Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till
budget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning.
Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och
ungdomsperspektiv.
Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid;
Ks 2021.2158.
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Särskilda uppdrag


En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och
fritidsnämnden senast i oktober 2022.



Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.


Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari
2022.



En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235.
Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks
2021.2325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 59/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid;
Ks 2021.2158.
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i
enlighet med förslaget i detta dokument.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Särskilda uppdrag


En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och
fritidsnämnden senast i oktober 2022.



Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.



Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari
2022.



En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9:
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande:


Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.



Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.



En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandberg med fleras yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande.
Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.

Omröstning

Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara
Anheden med fleras yrkande.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M),
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C),
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L)
och Bo Herou (KD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S),
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD),
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande
arbete IFO/Polis

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Leif Sandbergs yrkande.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 75 forts.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 44

Dnr KS 2021/214

Antagande av strategi för
medborgardialog
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.

Protokollsanteckning

Sara Anheden (S) lämnar följande protokollsanteckning:
"Alla partier ska bjudas in till medborgardialoger"

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, kf § 76/2021, att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla
kommun. För framtagande av strategin bildades en politisk referensgrupp med en
ledamot från varje parti i fullmäktige.
Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på
strategi på remiss till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta remissvar
inkom och förslaget omarbetades. Vid gruppens tredje möte fastställdes detta förslag
på strategi för medborgardialog.
Strategin är tänkt som ett stöd för nämnder och andra som möter medborgare i syfte
att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är
upplagd med avsnitt om syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande
checklista för planering, genomförande och omhändertagande av resultat.
Avsikten med denna strategi är inte att ändra på kommunens nuvarande rutiner för
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin är ett komplement till
redan befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av medborgardialoger kostar en del både i pengar och
personalresurser, men olika dialoger kan kosta olika mycket och det är inte möjligt att
räkna ut en total kostnad för strategins genomförande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 44 forts.
Barnperspektivet
Dialog med våra medborgare är viktigt både för barn och vuxna.
Miljöperspektivet
Självklart är miljön en del av de ämnen som kan tas upp i en medborgardialog, men
strategin i sig påverkar inte miljön.
Uppföljning
Strategin bör följas upp efter tre år för att se att den har hanterats bra och för att
förbättringar ska kunna föras in.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2022, handlingsid; Ks 2022.1012.
Utkast strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 2022.938.

Tidigare behandling
Ksau § 65/2022:

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör
Följs upp: Vid behov

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

Diarienummer:

STRATEGI

Strategi för
medborgardialog
i Tomelilla
kommun
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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1. Varför medborgardialog?

En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska
fatta.
Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas,
utvecklas och vilja stanna i kommunen.
Denna strategi för medborgardialog är tänkt som ett stöd för nämnder och andra
som möter medborgare i syfte att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för
medborgarna. Strategin är pedagogiskt upplagd med avsnitt om syfte, metod och
förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering, genomförande och
omhändertagande av resultat.
Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Samtidigt
så är inte avsikten att denna strategi ska ändra på kommunens nuvarande rutiner för
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin kompletterar redan
befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen.
Det måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och
medborgarna måste veta vad dialogen ska användas till. När medborgare bjuds in till
dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder in till. Det är också viktigt att
i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och tjänstepersoner. Samtliga
förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte sitt parti. Kommunen
måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av medborgardialogen ska
användas till innan den genomförs.

4 (7)

40

2. Delaktighetstrappan

Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner,
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan
man är. Vad vill vi med medborgardialogen?
Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider,
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan,
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.
Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot
och behandla synpunkter och klagomål.
Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner
och varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne
snarare än att tycka till om ett förslag. Det är på detta steg i delaktighetstrappan
Tomelilla kommuns medborgardialog i första hand sker.
Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet.
Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av
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kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd,
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska
satsas inom deras område.

3. Förhållningssätt

Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals.
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och
förutfattande meningar.
Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar.
Allas åsikter är lika mycket värda.
Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större
förståelse för de beslut som fattas.

4. Metod

Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet.
Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog
inte genomföras.
Ett nej kan bero på många olika omständigheter: Frågan kan vara lagstyrd och därför
inte påverkningsbar. Frågan kan vara starkt värderingsstyrd och därför är de
förtroendevalda inte påverkningsbara. Hela ärendet kan också vara så tidsstyrt att det
inte finns utrymme för den medborgardialog som egentligen skulle vara bra att ha.
Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i
checklistan nedan kan följas.
Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser,
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag.
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5. Checklista
Beslut om dialog:
•

Definiera frågans påverkbarhet

•

Bestäm mål och syfte

Planering:
•

Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål

•

Gör målgruppsanalys

•

Bestäm deltagarnas grad av inflytande

•

Välj metod

•

Besluta och beräkna budget

•

Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras

•

Utse ansvariga för varje aktivitet: Tjänstepersoner, förtroendevalda eller båda.

•

Upprätta kommunikationsplan

•

Hitta form för dokumentation

•

Utforma strategi för uppföljning och utvärdering

Genomförande:
•

Sök upp och bjud in målgrupper

•

Upprätta och stäm av checklista och dialogen

•

Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor

•

Dokumentera och samla in material

Resultat:
•

Sammanställ och analysera resultat

•

Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer)

•

Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och
övriga medborgare

•

Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta
arbetet
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 36

Dnr KS 2018/233

Revidering av reglemente för
krisledningsnämnden 2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden,
handlingsid: Ks 2022.1122.

Ärendebeskrivning

I samband med att krisledningsnämnden aktiverades den 18 mars 2022 uppkom
frågor kring vilka beslut av ekonomisk karaktär som krisledningsnämnden får fatta i
en krissituation.
Förvaltningen har tittat på hur andra kommuners reglementen för
krisledningsnämnder är utformade och föreslår ett tillägg till § 5:
”Krisledningsnämnden får anvisa medel för finansiering av de kostnader som
bedöms erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter under en
extraordinär händelse.
Samtliga kostnader till följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. Snarast
efter det att den extraordinära händelsen upphört, ska krisledningsnämnden avge
redovisning till kommunfullmäktige, som beslutar om kostnadernas fördelning.”
På detta sätt får krisledningsnämnden möjlighet att fatta beslut som inte omfattas av
den ekonomiska budgetram som kommunfullmäktige har fastställt. Detta kan vara
nödvändigt i krissituationer och det är knappast möjligt att kalla in hela fullmäktige
för att fatta den typen av beslut i ett krisläge.
När den extraordinära händelsen upphört ska krisledningsnämnden lyfta frågan till
kommunfullmäktige som då både får information om beslutet som nämnden har
fattat och ska besluta om de uppkomna kostnadernas fördelning.
I förslaget till reviderat reglemente har också lagts till i § 21 att och hur nämnden får
sammanträda på distans.
Ekonomiska konsekvenser
Vid extraordinära händelser ges krisledningsnämnden rätt att fatta beslut som inte
kan inkluderas i ordinarie, av kommunfullmäktige antagen budget. Olika händelser
kan självfallet orsaka stora ekonomiska konsekvenser.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 36 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön mer än att möjligheten till
sammanträden på distans kan vara positivt för miljön.
Uppföljning
Samtliga reglementen följs upp inför varje ny mandatperiod.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden,
handlingsid: Ks 2022.xxx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1121.
Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022 revidering, handlingsid: Ks
2022.1122.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:12

Kf § 96/2018, § xx/2022

Dnr Ks 2018/233

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Antagen av kommunfullmäktige 17 september 2018, Kf § 96/2018, ändrat av
kommunfullmäktige den 16 maj 2022, kf § xx/2022
Gäller från 1 januari 2019. Ändring gäller från 1 juni 2022.
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Reglementet reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära
händelser i fredstid i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen (2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Övergripande uppgifter för Krisledningsnämnden
1 § Krisledningsnämnden fullgör uppgifter vid extraordinära händelser.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
2 § Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta förslag till plan för hur
kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska lämnas till fullmäktige för
fastställelse.
3 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till
krisledningsnämndens förfogande.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
4 § Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om
fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
5 § Krisledningsnämnden får anvisa medel för finansiering av de kostnader som bedöms
erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter under en extraordinär
händelse.
Samtliga kostnader till följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. Snarast
efter det att den extraordinära händelsen upphört, ska krisledningsnämnden avge
redovisning till kommunfullmäktige, som beslutar om kostnadernas fördelning.
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt
stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

2

47

Ansvar och rapporteringsskyldighet
6 § Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om samt i enlighet med de föreskrifter som
finns i lag, förordning och i detta reglemente.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Fullmäktige ska av krisledningsnämnden få en sammanställning av inträffade händelser
och vidtagna åtgärder under en extraordinär händelse.

Arbetsformer för krisledningsnämnden
Ordföranden

7 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i
funktion.
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Sammansättning och mandattid

8 § Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom
ordförande ska finnas en 1:e vice och en 2:e vice ordförande. Posten som andra vice
ordförande ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Krisledningsnämndens mandattid är fyra år räknat från den 1:e januari året efter det år då
allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum.
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden

9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, men inte få sin mening
antecknad till protokollet.
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En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna i krisledningsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra
enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Inkallande av ersättare
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till gemensam administration/kansli som kallar
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden i nämnden
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är för hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträdena

Tidpunkt
12 § Krisledningsnämnden sammanträder när behov föreligger.
Kallelse
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet i så god tid innan sammanträdet som
omständigheterna medger.
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll

14 § Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot i nämnden.
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den.
Reservation

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

16 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, 1:e och 2:e vice
ordföranden, kommunchefen, krisledningsnämndens sekreterare eller med annan anställd
som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 1:e vice eller 2:e vice
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller krisledningsnämndens
sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar.
Beredning

18 § Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krisledningsnämnden
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden
adjungera representanter från berörd nämnd. De sålunda adjungerade ledamöterna får
yttra sig i nämnden men inte deltaga i dess beslut.
5
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Sekretess

19 § När en extraordinär händelse inträffar och krisledningsnämnden träder i funktion
och tar över beslutanderätt från andra nämnder måste krisledningsnämnden få del av
relevant information för att kunna fullgöra sin verksamhet. I dessa situationer tar
nämnden över verksamheten i de avseenden som avses i Offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009:400) och får tillgång till allt material som finns hos den ordinarie
nämnden även om detta är sekretessbelagt. För krisledningsnämndens eventuella
utlämnande av information gäller den sekretess som skulle gällt i den ordinarie
verksamheten.
Personuppgiftsansvar

20 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Distansdeltagande
21 § Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 37

Dnr KS 2021/200

Reglemente för revisorerna 2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
revisorernas och nämndernas reglementen. Den största föreslagna förändringen är att
antalet revisorer utökas från 5 till 6.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning, exempelvis att det är
respektive företag som svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen samt
sakkunniga biträden. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är
det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet revisorer till 6 innebär en ökning av de politiska kostnaderna.
Vid beredningen inför ett tidigare motionssvar framkom en ungefärlig kostnad på 57
tkr.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Revisorernas och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 37 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.

Beslutsunderlag

Protokoll OAB 220119 § 10 Revisorernas reglemente, handlingsid: Ks 2022.353.
Reglemente Revisorerna (färdig version), handlingsid: Ks 2022.740.
Reglemente för revisorerna 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid: Ks 2022.741.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2022, handlingsid: Ks 2022.876.

Tidigare behandling
AOB § 10/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
revisorernas reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.147.
Ksau § 53/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026

55

Organisations- och arvodesberedningen § 10

Revisorernas reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta revisorernas
reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.147.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat revisorernas och nämndernas
reglementen. Den största föreslagna förändringen är att antalet revisorer utökas från 5 till 6.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning, exempelvis att det är respektive företag som svarar för
kostnaderna för lekmannarevisionen samt sakkunniga biträden. Därtill har ett antal redaktionella
ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är
borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet revisorer till 6 innebär en ökning av de politiska kostnaderna. Vid beredningen
inför ett tidigare motionssvar framkom en ungefärlig kostnad på 57 tkr.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Revisorernas och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för revisorerna 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.147.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning
gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen
bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan
synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen bör också
generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Revisorerna granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorerna ska även fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag,
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller
nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med
granskningsrapporter och revisionsberättelser.

§ 2 Formell reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision
finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
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Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna i det aktuella förbundet. God revisionssed i kommunal
verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från
den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i
kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens
nämndreglemente. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i
offentlig verksamhet –tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag,
förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl.
Revisorerna har att följa kommunövergripande reglementen från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning,
som revisorerna behöver ha kännedom om, för insikt om hur dessa styr och
påverkar de organ revisorerna granskar.
Revisorerna ska självständigt planera och genomföra revisionen. Revisorerna ska
verka för enhetlighet och planmässighet i sitt arbete.

§ 3 Antal revisorer
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en
mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. Varje
revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag och
stiftelser
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga
kommunens revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i
kommunens stiftelser.
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§ 6 Ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande
ordförande och två vice ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande
ordförande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till
kommunen lämnade donationsstiftelser. Kommunens revisorer föreslår, efter
upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till kommunens företag.

§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning
i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Upphandling av extern revisionstjänst ska ske enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU) och kommunens reglemente för upphandlingar.
Upphandlingen ska genomföras med hjälp av kommunens stödfunktion för
upphandling. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om
upphandling.

§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.

§ 11 Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet
lägger fast.
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§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen samt
sakkunniga biträden.

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium,
eller den individ eller grupp som fullmäktiges presidium utser. Revisorerna
lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning. Kallelsen anger tid och plats för
mötet och ska skickas elektroniskt senast sex dagar före sammanträdesdagen.
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde
på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som
avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljudoch bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och
höra varandra på lika villkor.
Kommunens kansliavdelning ansvarar för revisorernas administration vilket
inkluderar att upprätta och distribuera kallelser och handlingar, skriva protokoll,
distribuera beslut, diarieföring samt all övrig administration som inte avser
granskning.

§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
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§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av
ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse eller motsvarande i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att
alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som
revisorerna utser.

§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst
två gånger varje år.

§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

§ 21 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning
och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att
beredning har skett. Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med
anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän
förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
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§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar rapporteras löpande i fullmäktige. I revisionsberättelsen
förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.

§ 23 Uttalande om delårsrapport
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige senast två
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och
revisorerna.

§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast tre veckor efter det att
styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

§ 25 Granskningsrapporter
Revisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt
som fullmäktige bestämmer.

§ 26 Personuppgiftsansvar
Revisorerna är dataskyddsansvariga enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

§ 27 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
fullmäktige fastställt arkivreglemente.

§ 28 Reglementets giltighet
Reglementet gäller från den 1 januari 2023 för då tillträdande revisorskollegium.
Valda revisorer för mandatperioden 2019-2022 fortsätter sitt arbete med
granskning av 2022 års årsredovisning under första tertialet 2023, men under det
reglemente som är antaget för mandatperioden 2019-2022.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 22:x
Kf § xx/2022

Dnr KS 2021.

Revisionsreglemente
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2022, Kf § xx
Gäller från den 1 januari 2023.
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.

Rött är tillagt och gult tas bort!

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
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§ 1 Roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och
förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig
och nödvändig kritik. Granskningen bör också generera bidrag till förbättring och
utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna granskar och
prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen
som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska även fullgöra de uppdrag i övrigt
som fullmäktige bestämmer.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom
de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om
de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta
anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar
lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och
revisionsberättelser.
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§ 2 Formell reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente
samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns
också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna i det aktuella förbundet. God revisionssed i kommunal verksamhet är
de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt
vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska
bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i
skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och
Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet –
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag,
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har att följa
kommunövergripande reglementen från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som
revisorerna behöver ha kännedom om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de
organ revisorerna granskar.
Revisorerna ska självständigt planera och genomföra revisionen. Revisorerna ska verka
för enhetlighet och planmässighet i sitt arbete.

§ 3 Antal revisorer
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en
mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. Varje revisor
fullgör sitt uppdrag självständigt.
3
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§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag och
stiftelser
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga kommunens
revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i kommunens stiftelser.

§ 6 Ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande ordförande
och två vice ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande ordförande och leda
gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet
och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla
grupper revisorer.

§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen
lämnade donationsstiftelser.
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till
kommunens företag.

§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Upphandling av extern revisionstjänst ska ske enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) och kommunens reglemente för upphandlingar. Upphandlingen ska genomföras
med hjälp av kommunens stödfunktion för upphandling. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

4
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§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas
rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.

§ 11 Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger
fast.

§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Fullmäktige svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna
i stiftelserna. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen samt
sakkunniga biträden.

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt
de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium, eller den
individ eller grupp som fullmäktiges presidium utser.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning. Kallelsen anger tid och plats för mötet och
ska skickas elektroniskt senast sex dagar före sammanträdesdagen. Den kan ske skriftligt
eller elektroniskt.
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

5

70

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på
distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om
så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i
realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.
Rent administrativa arbetsuppgifter, som exempelvis utskick av kallelser, bokning av
sammanträdeslokal med mera, ska utföras av kommunens kansliavdelning.
Kommunens kansliavdelning ansvarar för revisorernas administration vilket inkluderar att
upprätta och distribuera kallelser och handlingar, skriva protokoll, distribuera beslut,
diarieföring samt all övrig administration som inte avser granskning.

§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse eller motsvarande i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna
utser.

§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger
varje år.

§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas
initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.
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§ 21 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning,
när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas
upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om
brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande
har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar rapporteras löpande i fullmäktige. I revisionsberättelsen
förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.

§ 23 Uttalande om delårsrapport
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige senast två
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna.

§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast tre veckor efter det att styrelsen
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

§ 25 Granskningsrapporter
Revisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som
fullmäktige bestämmer.

§ 26 Personuppgiftsansvar
Revisorerna är dataskyddsansvariga enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.
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§ 27 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige
fastställt arkivreglemente.

§ 28 Reglementets giltighet
Reglementet gäller från den 1 januari 2023 för då tillträdande revisorskollegium. Valda
revisorer för mandatperioden 2019-2022 fortsätter sitt arbete med granskning av 2022 års
årsredovisning under första tertialet 2023, men under det reglemente som är antaget för
mandatperioden 2019-2022.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 38

Dnr KS 2021/222

Reglemente kommunstyrelsen 2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.

Reservationer

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
kommunstyrelsens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär
att ansvar för bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur,
exploateringsverksamhet och ingående av arrenden och liknande flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Ansvaret för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd flyttas från kommunstyrelsen till vård
och omsorgsnämnden.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente innebär
några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 38 forts.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kommunstyrelsens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.

Beslutsunderlag

Protokoll OAB 220119 § 8 KS reglemente, handlingsid: Ks 2022.351.
Reglemente Kommunstyrelsen (färdig version), handlingsid: Ks 2022.826.
Reglemente kommunstyrelsen 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid: Ks
2022.827.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2022, handlingsid: Ks 2022.877.

Tidigare behandling
OAB § 8/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelsens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.143.
Ksau § 54/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 38 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs och ska verkställas.
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Nej-röst för Sara Anheden (S) yrkande.

Omröstning

Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ja-röster: Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Per Gustafsson (SD), Bo
Herou (KD), Anna Sandegren (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M),
Anders Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).
Nej röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och Tina
Bergström-Darrell.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 8

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelsens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.143.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) reserverar sig till förmån för att plan- och
exploatering, bostadsförsörjning, internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat kommunstyrelsens och andra
nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär att ansvar för
bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur, exploateringsverksamhet och ingående av arrenden
och liknande flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Ansvaret för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd flyttas från kommunstyrelsen till vård och
omsorgsnämnden.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
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§ 8 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kommunstyrelsens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för kommunstyrelsen 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.143.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD), Jörgen Prahl (M), Ingvar Karlsson (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till
utskickat förslag med vissa redaktionella ändringar som diskuteras fram under sammanträdet och
införs i dokumentet, handlingsid: Ks 2021.143.

Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar i
enlighet med Bo Herou med fleras förslag.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER

2 (16)

82

Innehållsförteckning
Ledningsfunktionen .............................................................................................4
Styrfunktionen ......................................................................................................5
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse ...............................................6
Ekonomisk förvaltning.........................................................................................6
Personalpolitik......................................................................................................6
Övrig verksamhet .................................................................................................7
Delegering från kommunfullmäktige ..................................................................9
Ansvar och rapporteringsskyldighet................................................................10
Kommunstyrelsens arbetsformer .....................................................................10
Sammansättning ................................................................................................10
Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott ...............................................10
Växeltjänstgöring ...............................................................................................11
Inkallande av ersättare.......................................................................................11
Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott .............................................11
Sammanträden ...................................................................................................12
Tidpunkt ..............................................................................................................12
Kallelse ................................................................................................................12
Handläggning .....................................................................................................13
Ordföranden........................................................................................................13
Justering av protokoll ........................................................................................13
Reservation .........................................................................................................14
Delgivning ...........................................................................................................14
Undertecknande av handlingar .........................................................................14
Arbetsutskottet ...................................................................................................14
Kommunstyrelsens arbetsutskott ....................................................................15
Distansdeltagande .............................................................................................16

3 (16)

83

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsen ansvarar för i detta
reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd.

Ledningsfunktionen
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har
det operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning
av kommunens ekonomi och verksamheter.
Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala verksamhetsorganisationen.
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt
lagstiftning och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.
2 § I kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår:
•

Utveckling av den kommunala demokratin.

•

Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska
ställning så att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den
egna verksamheten och i de kommunala verksamheter som bedrivs
genom andra juridiska personer.

•

Ledning samordning och utveckling av personalpolitiken.

•

Främjande av en god trafikförsörjning och trafikpolitik, samt samarbete
med regionala och statliga aktörer i detta syfte.

•

Reformering och ajourhållning av det kommunala regelverket.

•

Ledning och samordning av arbetet med att effektivisera den
kommunala verksamheten och de administrativa rutinerna.

•

Ledning och samordning av verksamhet och utveckling inom ITområdet.

•

Ledning och samordning av brukarinflytande inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
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•

Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i Region Skåne,
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens miljöförbund,
Österlens folkhögskola, Biogas Ystad Österlen, Österlens kommunala
renhållnings AB och Österlen VA AB.

•

Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i de kommunala
frågor, som följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen
(EU), såvida detta inte ankommer på annan.

Styrfunktionen
3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår följande:
Ledning och samordning av det operativa arbetet med övergripande mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten samt göra för
ändamålen erforderliga framställningar till kommunfullmäktige och andra
myndigheter, vilka inte är förbehållna andra organ.
Övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs samt att
kommunens löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett rationellt och
effektivt sätt.
Vid behov besluta om omfördelning av budget mellan verksamheterna.
Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och
efterlevnad av ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan
vara av betydelse för kommunen.
Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har
intressen att bevaka.
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Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden helt eller delvis
ta över kommunstyrelsens verksamhet.

Ekonomisk förvaltning
5 § Kommunstyrelsen ska handha och ansvara för kommunens medelsförvaltning
och därvid följa kommunallagen, av kommunfullmäktige beslutade direktiv och
andra föreskrifter för ändamålet.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar sker i rätt tid
samt att vidtaga nödvändiga åtgärder för att inkassera fordringar, som förfallit till
betalning.
Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett.
Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande karaktär
och ska därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs.
Inom sitt verksamhetsområde ska kommunstyrelsen svara för förekommande
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Kommunstyrelsen får besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige
fastställda taxor och avgifter, om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda
omständigheter. Ett sådant beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Personalpolitik
6 § Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet och
ska därvid handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess anställda.
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Kommunstyrelsen ska med bindande verkan, genom kollektivavtal eller på annat
sätt, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess anställda.
Kommunstyrelsen ska på kommunens vägnar förhandla enligt gällande
lagstiftning om förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.
Kommunstyrelsen beslutar om stridsåtgärder.
Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och
övriga bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess anställda.
Kommunstyrelsen ansvarar för samt leder och samordnar kommunens
personalpolitik. Kommunstyrelsen ska vidare verka och svara för samordning och
utveckling av personaladministration, samt fastställa riktlinjer för personal- och
lönepolitik.

Övrig verksamhet
7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som civilförsvarsnämnd.
I kommunstyrelsens uppgifter ingår även följande:
•

Att svara för ledning och samordning av informationsverksamheten och
ansvara för kommunens centrala marknadsförings- och
informationsverksamhet.

•

Att ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder i
syfte att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.

•

Att ansvara för turismfrågor.

•

Att ansvara för övergripande hållbarhetsfrågor.

•

Att ansvara för bostadsförsörjning.

•

Att ansvara för frågor som rör internetuppkoppling och annan
kommunikationsinfrastruktur.
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•

Att i den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och
sälja fast egendom.

•

Att företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i
samband med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.

•

Att samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå
exploateringsavtal.

•

Att ingå avtal om arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform
avseende kommunägd fast egendom.

•

Att ingå avtal om arrende eller annan upplåtelseform avseende annans
fasta egendom.

•

Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller motsvarande
som innebär kommunal medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster.

•

Att vara kommunens arkivmyndighet.

•

Att ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

•

Att ansvara för kommunens officiella digitala anslagstavla.

•

Att inom sitt eget verksamhetsområde besluta i ärenden om utlämnande
av allmänna handlingar.

•

Att ansvara för utformningen av kommunens administrativa regelverk.

•

Att ansvara om kommunens personaladministrativa system,
ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, epostsystem och andra
centrala system.

•

Att ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.

•

Att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585)
följs samt ansvar för kommunens systematiska
informationssäkerhetsarbete.

•

Att vara personuppgiftsansvarig enligt EU: s dataskyddsförordning med
efterföljande nationell lagstiftning.

Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för de förvaltnings- och
verkställighetsuppgifter som inte ankommer på annat organ.
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Delegering från kommunfullmäktige
8 § Kommunstyrelsen får vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat och med särskilt beaktande av de
föreskrifter som fullmäktige beslutat beträffande säkerhet.
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan och
bevakar dess rätt inför domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden där det
ankommer på kommunstyrelsen att föra sådan talan. I detta sammanhang har
kommunstyrelsen rätt att träffa avtal om betalning av fordran, anta eller förkasta
ackord samt ingå förlikning.
Kommunstyrelsen får med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus
samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Kommunstyrelsen avger yttranden, som ankommer på fullmäktige i de fall dessa
inte är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kan
kommunfullmäktiges beslut inte avvaktas får kommunstyrelsen besluta även i
dessa ärenden.
9 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad avser den fysiska
planeringen. Detta gäller exempelvis översiktsplanering, regionplanering och
länsplanering. Kommunstyrelsen ansvar även för exploateringsverksamhet och
bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens detaljplanering. I uppdraget ingår att
ge förvaltningen i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till nya detaljplaner,
samt att besluta om samråd, granskningsförfarande och antagande av kommunens
detaljplaner.
Trots ovanstående stadganden om detaljplanering, ska detaljplaner som inte är
förenliga med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3
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kap. 16 § PBL, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, även
fortsättningsvis antagas av kommunfullmäktige.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
10 § Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning, rättspraxis samt kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ska regelbundet till kommunfullmäktige rapportera och
redovisa hur verksamheten utvecklas och bedrivs samt hur den ekonomiska
ställningen förändras under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer
Sammansättning
11 § Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som
andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott
12 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare i kommunstyrelsens utskott ska närvara vid utskottets sammanträden
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra om inte annat beslutas av utskottet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
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Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid
valet bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
13 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som
har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
14 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens/utskottets sekreterare, som
kallar ersättare.

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott
15 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser styrelsen/utskottet en annan
ledamot att tillfälligt vara ordförande och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden
har utsetts.
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
Tidpunkt
16 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23
§ kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen eller
utskottet, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.

Kallelse
17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
18 § Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande
ersättare är närvarande. Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ordföranden
19 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
•

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
verksamhet,

•

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor,

•

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder samt

•

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i
ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder,
utskott och beredningar. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte
i besluten. Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll
20 § Protokoll i styrelsen och utskottet justeras digitalt av ordföranden och en
ledamot.
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Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan den justeras.

Reservation
21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
22 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 1:e eller 2:e vice
ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
23 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens
sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.
l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden
och kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom
delegation.

Arbetsutskottet
24 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fyra
ledamöter och lika många ersättare.
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25 § Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets
ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
26 § De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet
om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till kommunstyrelsen.
27 § Från kommunens nämnder, beredningar, utskott och anställda får
kommunstyrelsen och dess utskott infordra nödvändiga yttranden och
upplysningar.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds verksamhetsområde,
får utskottet adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade
ledamöterna får yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut och inte heller få
sin mening antecknad till protokollet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 28 Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda ärenden
angående tillväxtfrågor, detaljplanering, den långsiktiga planeringen av
kommunens ekonomi, övergripande hållbarhetsfrågor och övergripande planering
av den lokala trafikförsörjningen (inkl. särskild kollektivtrafik). Likaså ska
utskottet bereda andra ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka
hänskjutits till utskottet.
Arbetsutskottet bereder och handlägger kommunens personalfrågor.
Arbetsutskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.
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Arbetsutskottet är även budgetberedning och ska upprätta förslag till årsbudget
(inkl. ekonomiska ramar), taxor, flerårsbudget samt årsredovisning med mera för
kommunens totala verksamhet.
Arbetsutskottet fullgör kommunens uppgifter avseende:
•

Löpande frågor om kommunikationer och trafikförsörjning.

•

Lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd.

•

Tolkning av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i
Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026.

•

Sysselsättnings-, näringslivs- och turismfrågor.

•

Marknadsföring och information.

Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan
ha överlämnats till detsamma.
Slutligen ska utskottet bereda/handlägga andra ärenden vilka till sin art är
jämförliga med ovan angivna.

Distansdeltagande
§ 29 Kommunstyrelsen och arbetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna
uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.
Ledningsfunktionen
1§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har det
operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning av
kommunens ekonomi och verksamheter.
Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala verksamhetsorganisationen.
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt
lagstiftning och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.
2§
I kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår:
• Utveckling av den kommunala demokratin.
• Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska ställning så
att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den egna verksamheten och i
de kommunala verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer.
• Ledning samordning och utveckling av personalpolitiken.
• Främjande av en god trafikförsörjning och trafikpolitik, samt samarbete med
regionala och statliga aktörer i detta syfte.
• Reformering och ajourhållning av det kommunala regelverket.
• Ledning och samordning av arbetet med att effektivisera den kommunala
verksamheten och de administrativa rutinerna.
• Ledning och samordning av verksamhet och utveckling inom IT-området.
• Ledning och samordning av brukarinflytande inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
• Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i Region Skåne, Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Österlens
folkhögskola, Biogas Ystad Österlen, Österlens kommunala renhållnings AB och
Österlen VA AB.
• Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i de kommunala frågor, som
följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU), såvida detta inte
ankommer på annan.
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Styrfunktionen
3§
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår följande:
Ledning och samordning av det operativa arbetet med övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av den kommunala verksamheten samt göra för ändamålen
erforderliga framställningar till kommunfullmäktige och andra myndigheter, vilka inte är
förbehållna andra organ.
Övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs samt att kommunens
löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett rationellt och effektivt sätt.
Vid behov besluta om omfördelning av budget mellan verksamheterna.
Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och efterlevnad av
ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan vara av betydelse för
kommunen.
Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har intressen att bevaka.
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4§
Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden helt eller delvis ta över
kommunstyrelsens verksamhet.
Ekonomisk förvaltning
5§
Kommunstyrelsen ska handha och ansvara för kommunens medelsförvaltning och därvid
följa kommunallagen, av kommunfullmäktige beslutade direktiv och andra föreskrifter för
ändamålet.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också
att bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar sker i rätt tid samt att vidtaga
nödvändiga åtgärder för att inkassera fordringar, som förfallit till betalning.
Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande karaktär och ska
därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs.
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Inom sitt verksamhetsområde ska kommunstyrelsen svara för förekommande donationsoch stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Kommunstyrelsen får besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor
och avgifter, om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda omständigheter. Ett sådant
beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.
Personalpolitik
6§
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet och ska därvid
handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda.
Kommunstyrelsen ska med bindande verkan, genom kollektivavtal eller på annat sätt,
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda.
Kommunstyrelsen ska på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.
Kommunstyrelsen beslutar om stridsåtgärder.
Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga
bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda.
Kommunstyrelsen ansvarar för samt leder och samordnar kommunens personalpolitik.
Kommunstyrelsen ska vidare verka och svara för samordning och utveckling av
personaladministration, samt fastställa riktlinjer för personal- och lönepolitik.
Övrig verksamhet
7§
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som civilförsvarsnämnd.
I kommunstyrelsens uppgifter ingår även följande:
• Att svara för ledning och samordning av informationsverksamheten och ansvara
för kommunens centrala marknadsförings- och informationsverksamhet.
• Att ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder i syfte att
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
• Att ansvara för turismfrågor.
• Att ansvara för övergripande hållbarhetsfrågor.
• Att ansvara för bostadsförsörjning.
4
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• Att ansvara för frågor som rör internetuppkoppling och annan
kommunikationsinfrastruktur.
• Att i den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och sälja fast
egendom.
• Att företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband
med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.
• Att samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.
• Att ingå avtal om arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform avseende
kommunägd fast egendom.
• Att ingå avtal om arrende eller annan upplåtelseform avseende annans fasta
egendom.
• Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller motsvarande som
innebär kommunal medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster.
• Att vara kommunens arkivmyndighet.
• Att ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
• Att ansvara för kommunens officiella digitala anslagstavla.
• Att inom sitt eget verksamhetsområde besluta i ärenden om utlämnande av
allmänna handlingar.
• Att ansvara för utformningen av kommunens administrativa regelverk.
• Att ansvara om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendesystem, epostsystem och andra centrala system.
• Att ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
• Att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs samt
ansvar för kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete.
• Att vara personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning med
efterföljande nationell lagstiftning
Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som
inte ankommer på annat organ.
Delegering från kommunfullmäktige
8§
Kommunstyrelsen får vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige beslutat och med särskilt beaktande av de föreskrifter som
fullmäktige beslutat beträffande säkerhet.
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan och bevakar dess
rätt inför domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden där det ankommer på
kommunstyrelsen att föra sådan talan. I detta sammanhang har kommunstyrelsen rätt att
träffa avtal om betalning av fordran, anta eller förkasta ackord samt ingå förlikning.
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Kommunstyrelsen får med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Kommunstyrelsen avger yttranden, som ankommer på fullmäktige i de fall dessa inte är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kan kommunfullmäktiges
beslut inte avvaktas får kommunstyrelsen besluta även i dessa ärenden.
9§
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad avser den fysiska planeringen. Detta
gäller exempelvis översiktsplanering, regionplanering och länsplanering.
Kommunstyrelsen ansvar även för exploateringsverksamhet och bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens detaljplanering. I uppdraget ingår att ge
förvaltningen i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till nya detaljplaner, samt att
besluta om samråd, granskningsförfarande och antagande av kommunens detaljplaner.
Trots ovanstående stadganden om detaljplanering, ska detaljplaner som inte är förenliga
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § PBL, är av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan, även fortsättningsvis antagas av kommunfullmäktige.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
10 §
Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning,
rättspraxis samt kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ska regelbundet till kommunfullmäktige rapportera och redovisa hur
verksamheten utvecklas och bedrivs samt hur den ekonomiska ställningen förändras
under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer
Sammansättning
11 §
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom ordförande
ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott
12 §
6
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare i kommunstyrelsens utskott ska närvara vid utskottets sammanträden endast om
ledamot är förhindrad att tjänstgöra om inte annat beslutas av utskottet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening
antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
13 §
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
14 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens/utskottets sekreterare, som kallar
ersättare.
Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott
15 §
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde, utser styrelsen/utskottet en annan ledamot att tillfälligt vara
ordförande och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
Tidpunkt
16 §
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen eller utskottet, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.
Kallelse
17 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning
18 §
Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
8
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Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Ordföranden
19 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet,
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
samt
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder,
utskott och beredningar. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i
besluten. Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Justering av protokoll
20 §
Protokoll i styrelsen och utskottet justeras digitalt av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan den justeras.
Reservation
21 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning
9
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22 §
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden,
kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
23 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens sekreterare
såvida inte annat bestäms genom delegation.
l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.
Arbetsutskottet
24 §
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter och lika
många ersättare.
25 §
Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter en
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
26 §
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet om beredning
behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till kommunstyrelsen.
27 §
Från kommunens nämnder, beredningar, utskott och anställda får
kommunstyrelsen och dess utskott infordra nödvändiga yttranden och upplysningar.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds verksamhetsområde, får
utskottet adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade ledamöterna får
yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut och inte heller få sin mening antecknad till
protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 28
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda ärenden angående
tillväxtfrågor, detaljplanering, den långsiktiga planeringen av kommunens ekonomi,
övergripande hållbarhetsfrågor och övergripande planering av den lokala
trafikförsörjningen (inkl. särskild kollektivtrafik). Likaså ska utskottet bereda andra
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutits till utskottet.
Arbetsutskottet bereder och handlägger kommunens personalfrågor.
Arbetsutskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.
Arbetsutskottet är även budgetberedning och ska upprätta förslag till årsbudget (inkl.
ekonomiska ramar), taxor, flerårsbudget samt årsredovisning med mera för kommunens
totala verksamhet.
Arbetsutskottet fullgör kommunens uppgifter avseende:
• Löpande frågor om kommunikationer och trafikförsörjning.
• Lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd.
• Tolkning av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla
kommun mandatperioden 2023-2026.
• Sysselsättnings-, näringslivs- och turismfrågor.
• Marknadsföring och information.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan ha
överlämnats till detsamma.
Slutligen ska utskottet bereda/handlägga andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med
ovan angivna.

Distansdeltagande
§ 29 Kommunstyrelsen och arbetsutskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
________________________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 39

Dnr KS 2021/209

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden
2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Reservation

Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Anna Sandegren och
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär
att ansvar för bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur,
exploateringsverksamhet och ingående av arrenden och liknande flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Två stora förändringar för samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden utökas till 7
ledamöter och 7 ersättare, från dagens 5+5, och att ett arbetsutskott på 3 ledamöter
och 3 ersättare skapas.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet ledamöter och ersättare samt tillskapandet av ett arbetsutskott
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 39 forts.
innebär högre kostnader för den politiska organisationen. Det är svårt att bedöma
den exakta kostnaden, men uppskattningsvis runt 100 tkr. Ytterligare ett utskott
innebär också mer arbete för kansliets personal.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Beslutsunderlag

Protokoll OAB 220119 § 9 SBN reglemente, handlingsid: Ks 2022.352.
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.736.
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid:
Ks 2022.737.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2022, handlingsid: Ks 2022.878.

Tidigare behandling
OAB § 9/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.146.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 38 forts.
Ksau § 55/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till organisations- och
arvodesberedningen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sara Anhedens (S) yrkande mot PerMartin Svenssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 9

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.146.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) reserverar sig till förmån för att plan- och
exploatering, bostadsförsörjning, internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat samhällsbyggnadsnämndens och
andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär att ansvar för
bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur, exploateringsverksamhet och ingående av arrenden
och liknande flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Två stora förändringar för samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden utökas till 7 ledamöter och 7
ersättare, från dagens 5+5, och att ett arbetsutskott på 3 ledamöter och 3 ersättare skapas.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet ledamöter och ersättare samt tillskapandet av ett arbetsutskott innebär högre
kostnader för den politiska organisationen. Det är svårt att bedöma den exakta kostnaden, men
uppskattningsvis runt 100 tkr. Ytterligare ett utskott innebär också mer arbete för kansliets personal.

§ 9 forts.

113

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.146.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD), Jörgen Prahl (M), Ingvar Karlsson (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till
utskickat förslag med vissa redaktionella ändringar som diskuteras fram under sammanträdet och
införs i dokumentet, handlingsid: Ks 2021.146.
Tina Bergström-Darrell (S) och Claes Melin (MP) yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar i
enlighet med Bo Herou med fleras förslag.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Övergripande verksamhet
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är:
-

Kommunens fastigheter

-

Gator och parker

-

Trafiksäkerhet

-

Vatten- och avloppssystem

-

Energiförsörjning

§ 2 Utöver de områden som nämns i § 1 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även
för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i den
mån sådana ärenden faller utanför byggnadsnämndens och YstadÖsterlenregionens miljöförbunds ansvarsområden.
§ 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för andra ärenden som är av teknisk
karaktär, om dessa inte faller inom någon annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut som utgör myndighetsutövning, i
enlighet med exempelvis Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Lag
(1982:129) om flyttning av fordon, Trafikförordning (1982:1276), Lag (2018:222)
om bostadsanpassningsbidrag eller liknande lagstiftning. Detta gäller endast om
sådana beslut i art och omfattning motsvarar de som beskrivs i ovan nämnd
lagstiftning.
§ 5 Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd i enlighet med Lag
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
§ 6 Ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egen verksamhet
ska inte hanteras av samhällsbyggnadsnämnden, utan av byggnadsnämnden.
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§ 7 Ärenden som rör myndighetsutövning i miljöfrågor ska endast undantagsvis
hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska ske i de fall då ärendet faller
utanför Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kompetensområde.
§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens vatten- och
avloppsverk.
§ 9 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:
-

Drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar.

-

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.

-

Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag.

-

Tillgänglighetsfrågor.

-

Miljöfrågor.

-

Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling.

-

Bostadsanpassningsbidrag.

-

Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar
för det.

§ 10 I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår att:
-

Anlägga, driva och underhålla sådana faciliteter som faller under
samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområden i § 9.

-

Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.

-

Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar av kommunens egna
byggnadsprojekt sker.

-

Avge yttranden över remisser från byggnadsnämnden och YstadÖsterlenregions miljöförbund.

-

Ansöka om särskild förvaltning enligt Bostadsförvaltningslagen.
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-

Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser
och byggnader.

§ 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i ärenden om:
-

Inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av
inteckning samt utbyte av pantbrev.

-

Hyra av fast eller lös egendom.

-

Uthyrning av kommunens byggnader och anläggningar.

-

Rivning av kommunalt ägd byggnad.

-

Bidrag till enskild väghållning.

-

Frågor som gäller Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

-

Permanenta lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordning
(1998:1276).

-

Namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.

-

Frågor som till art och grad är jämförbara med övriga som beskrivits i
denna paragraf och som inte ligger inom en annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens övriga uppgifter
§ 12 Samhällsbyggnadsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt
för brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt
regelbestånd.
Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i
alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom
sitt verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
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§ 13 Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela
eller delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
§ 14 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens
område bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
bestämt samt de föreskrifterna som gäller för verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i
övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
§ 15 Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande.
Posten som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock,
som inte innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den första
januariåret efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott
§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och
få sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av
samhällsbyggnadsnämnden vid valet bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot
är förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 18 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.
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Ersättare för ordförande
§ 19 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan
ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör
som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 20 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs
eller när minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet
6 kap 23 § kommunallagen.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnd eller utskott, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för ett sammanträde.
§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
§ 22 Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och
upplysningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De adjungerade ledamöterna får
yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Justering av protokoll
§ 23 Protokoll i samhällsbyggnadsnämnden eller i utskottet justeras av
ordföranden och en ledamot.
Samhällsbyggnadsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden
justerar den.
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Reservation
§ 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
§ 25 Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, förste
eller andre vice ordföranden eller tjänsteman som samhällsbyggnadsnämnden
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av
sekreteraren eller annan anställd som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna
handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden
och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet
bestämmer.

Utskott
§ 27 Inom samhällsbyggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet
ska bestå av tre ledamöter och lika många ersättare. Val av ledamöter och
ersättare till utskottet väljs av samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter
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och ersättare. Valet till utskottet är för den tid som samhällsbyggnadsnämnden
bestämmer.
§ 28 Samhällsbyggnadsnämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande,
en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som
samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
§ 29 De ärenden som ska avgöras av samhällsbyggnadsnämnden i dess helhet bör
beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts bör utskottet lägga
fram förslag till beslut. Utskottets protokoll ska snarast anmälas till
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (Sbnau)
§ 30 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska inför
samhällsbyggnadsnämnden bereda ärenden från samhällsbyggnadsverksamheten.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.

Personuppgifter
§ 31 Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddslagstiftningen för behandling av personuppgifter inom
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Distansdeltagande
§ 32 Samhällsbyggnadsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

Övergripande verksamhet
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är:
- Kommunens fastigheter
- Bostadsförsörjning
- Exploateringsverksamhet
- Gator och parker
- Trafiksäkerhet
- Vatten- och avloppssystem
- Energiförsörjning
§ 2 Utöver de områden som nämns i § 1 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även för att
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och
byggområdet, i den mån sådana ärenden faller utanför byggnadsnämndens och YstadÖsterlenregionens miljöförbunds ansvarsområden.
§ 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för andra ärenden som är av teknisk
karaktär eller som rör fysisk planering, om dessa inte faller inom någon annan nämnds
ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut som utgör myndighetsutövning, i enlighet
med exempelvis Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Lag (1982:129) om flyttning
av fordon, Trafikförordning (1982:1276), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
eller liknande lagstiftning. Detta gäller endast om sådana beslut i art och omfattning
motsvarar de som beskrivs i ovan nämnd lagstiftning.
§ 5 Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd i enlighet med Lag (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor.
§ 6 Ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egen verksamhet ska
inte hanteras av samhällsbyggnadsnämnden, utan av byggnadsnämnden.
§ 7 Ärenden som rör myndighetsutövning i miljöfrågor ska endast undantagsvis hanteras
av samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska ske i de fall då ärendet faller utanför YstadÖsterlenregionens miljöförbunds kompetensområde.
§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk.
§ 9 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:
- Drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar.
- Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd.
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-

Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna
platser.
Kommunens vatten- och avloppsanläggningar.
Offentlig renhållning och belysning.
Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur.
Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag.
Tillgänglighetsfrågor.
Miljöfrågor.
Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling.
Bostadsanpassningsbidrag
Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar för det.

§ 10 I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår att:
- Anlägga, driva och underhålla sådana faciliteter som faller under
samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområden i § 9.
- Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.
- Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar av kommunens egna
byggnadsprojekt sker.
- I den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och sälja fast
egendom.
- Avge yttranden över remisser från byggnadsnämnden, och Ystad-Österlenregions
miljöförbund eller lantmäterimyndighet.
- Ansöka om särskild förvaltning enligt Bostadsförvaltningslagen.
- Företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband
med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.
- Samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.
- Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och
byggnader.
§ 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i ärenden om:
- Inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av inteckning
samt utbyte av pantbrev.
- Hyra, arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform till av fast eller lös
egendom.
- Förhyrning, arrende eller annan upplåtelse avseende annans fasta eller lösa
egendom. Uthyrning av kommunens byggnader och anläggningar.
- Rivning av kommunalt ägd byggnad.
- Bidrag till enskild väghållning.
- Frågor som gäller Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
- Permanenta lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordning
(1998:1276).
- Namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.
- Frågor som till art och grad är jämförbara med övriga som beskrivits i denna
paragraf och som inte ligger inom en annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens övriga uppgifter

129

§ 12 Samhällsbyggnadsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
§ 13 Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
§ 14 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de
föreskrifterna som gäller för verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
§ 15 Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten
som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den första januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott
§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av samhällsbyggnadsnämnden vid
valet bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.

Växeltjänstgöring
§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 18 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande
§ 19 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden
§ 20 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av
ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
eller när minst två ledamöter begär det.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnd eller utskott, efter samråd
med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.
§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt genom
kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
§ 22 Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar, som
behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig
men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
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Justering av protokoll
§ 23 Protokoll i samhällsbyggnadsnämnden eller i utskottet justeras av ordföranden och
en ledamot.
Samhällsbyggnadsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
§ 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning
§ 25 Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, förste eller andre
vice ordföranden eller tjänsteman som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som
samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet bestämmer.

Utskott
§ 27 Inom samhällsbyggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå
av tre ledamöter och lika många ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskottet
väljs av samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter och ersättare. Valet till utskottet
är för den tid som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
§ 28 Samhällsbyggnadsnämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som
samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
§ 29 De ärenden som ska avgöras av samhällsbyggnadsnämnden i dess helhet bör beredas
av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till

133

beslut. Utskottets protokoll ska snarast anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (Sbnau)
§ 30 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska inför samhällsbyggnadsnämnden
bereda ärenden från samhällsbyggnadsverksamheten.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.

Personuppgifter
§ 31 Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen
för behandling av personuppgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Distansdeltagande
§ 32 Samhällsbyggnadsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
__________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 40

Dnr KS 2021/207

Reglemente byggnadsnämnden 20232026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
byggnadsnämndens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som innebär att nämnden
bibehålles på samma sätt som under nuvarande mandatperiod.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i byggnadsnämndens reglemente
innebär några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Byggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 40 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 11/2022, handlingsid: Ks 2022.733.
Reglemente Byggnadsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.734.
Reglemente byggnadsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid: Ks
2022.735.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2022, handlingsid: Ks 2022.879.

Tidigare behandling
OAB § 11/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
byggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.149.
Ksau § 56/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026

138

Organisations- och arvodesberedningen § 11

Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
byggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.149.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat byggnadsnämndens och andra
nämnders reglementen.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Byggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för byggnadsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.149.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE
BYGGNADSNÄMNDEN
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER

2 (8)
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Verksamhet
1 § Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn,
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet,
ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning
och andra närliggande författningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- och bygglag (2010:9000) i frågor som ej avser översiktsplan,
detaljplan eller områdesbestämmelser
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Anläggningslag (1973:1149)
Ledningsrättslag (1973:1144)
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid småhusbyggande
Miljöbalkens (1998:808) 7 kapitel om skydd av områden rörande
strandskyddsområden
Lag om lägenhetsregister (2006:378)

Närmare precisering av vissa tillämpliga lagrum framgår av
delegeringsförteckning för nämnden.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela
eller delar av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som
kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten,
verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet, samt ansvara
för brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

4 (8)
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Delegering från Kommunfullmäktige
4

§ Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
•
•

•

Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska
kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt
Fastighetsbildningslagen 5 kap. 3 §.
Påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser, enligt
Fastighetsbildningslagen 14 kap. 1 a §.
Påkalla förrättning, enligt Anläggningslagen (1973:1149) 18 §.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
5 § Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som
andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring
6 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och
få sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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Växeltjänstgöring
7 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
8 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan
kallats in.

Ersättare till ordförande
9 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot
att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst göra detta.

Justering av protokoll
12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, eller annan som nämnden
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, där
delegation inte sker, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne
av förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter
16 § Nämnden personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde.

Distansdeltagande
17 § Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
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och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 22:x
Kf § xx/2022

Dnr KS 2021/207

Reglemente för Byggnadsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2022, Kf § xx/2022
Gäller från 1 januari 2023
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov

Rött är tillagt och gult tas bort!

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.
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Verksamhet
1 § Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra närliggande författningar:
• Plan- och bygglag (2010:9000) i frågor som ej avser översiktsplan, detaljplan eller
områdesbestämmelser
• Fastighetsbildningslag (1970:988)
• Anläggningslag (1973:1149)
• Ledningsrättslag (1973:1144)
• Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
• Ordningslag (1993:1617)
• Brottsbalk (1962:700)
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641)
• Lag om viten (1985:206)
• Förvaltningslag (2017:900)
• Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid småhusbyggande
• Miljöbalkens (1998:808) 7 kapitel om skydd av områden rörande
strandskyddsområden
• Lag om lägenhetsregister (2006:378)
Närmare precisering av vissa tillämpliga lagrum framgår av delegeringsförteckning för
nämnden.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av nämndens verksamhetsområde.
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Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som kan
begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten, verksamhetsutövare
och andra som berörs av nämndens verksamhet, samt ansvara för brukarinflytande och
medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Delegering från Kommunfullmäktige
4 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
1. Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt Fastighetsbildningslagen 5 kap. 3 §.
2. Påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av
sådan plan eller sådana bestämmelser, enligt Fastighetsbildningslagen 14 kap. 1 a §.
3. Påkalla förrättning, enligt Anläggningslagen (1973:1149) 18 §.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid

5 § Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom ordförande
ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
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Ersättarnas tjänstgöring

6 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Växeltjänstgöring

7 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

8 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
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Ersättare till ordförande

9 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Tidpunkt

10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Kallelse

11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst göra detta.
Justering av protokoll

12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, eller annan som nämnden
bestämmer.
Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, där delegation inte
sker, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre
vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Personuppgifter

16 § Nämnden personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (förordning
EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Distansdeltagande

17 § Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
__________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 41

Dnr KS 2021/208

Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden 2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.731.

Reservation

Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Anna Sandegren och
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
kultur- och fritidsnämndens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som innebär att nämnden
bibehålles på samma sätt som under nuvarande mandatperiod.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts och det har förtydligats att nämnden ansvarar för och
utvecklar all verksamhet på Österlenbadet och kommunens friluftsbad. I förslaget är
det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kultur- och fritidsnämndens
reglemente innebär några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 41 forts.
Uppföljning
Kultur- och fritidsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.150.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 12/2022, handlingsid: Ks 2022.730.
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.731.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar),
handlingsid: Ks 2022.732.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2022, handlingsid: Ks 2022.880.

Tidigare behandling
OAB § 12/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
kultur- och fritidsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.150.
Ksau § 57/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.731.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Per Gustafsson yrkar att ärendet återremitteras till organisations- och
arvodesberedningen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 41 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 12

Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.150.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) reserverar sig till förmån för att utöka kultur- och fritidsnämnden till 7
ledamöter och 7 ersättare samt införa ett arbetsutskott.
Per-Olof Örnsved (SD) reserverar sig till förmån för att kultur- och fritidsverksamheten ska ligga
under samhällsbyggnadsnämnden och därmed avskaffas kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat kultur- och fritidsnämndens och
andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som innebär att nämnden bibehålles på
samma sätt som under nuvarande mandatperiod.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts och det
har förtydligats att nämnden ansvarar för och utvecklar all verksamhet på Österlenbadet och
kommunens friluftsbad. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är
borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kultur- och fritidsnämndens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.

§ 12 forts.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kultur- och fritidsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.150.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD) och Jörgen Prahl (M) yrkar bifall till utskickat förslag med vissa redaktionella
ändringar som diskuteras fram under sammanträdet och införs i dokumentet, handlingsid: Ks
2021.150.
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att utöka kultur- och fritidsnämnden till 7 ledamöter och 7 ersättare
samt införa ett arbetsutskott.
Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att kultur- och fritidsverksamheten ska ligga under
samhällsbyggnadsnämnden och därmed avskaffa kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar i
enlighet med Bo Herou och Jörgen Prahls förslag.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE KULTUROCH FRITIDSNÄMNDEN
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Verksamhet
1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid
samt bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal
kultur- och fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag
som nämnden finner påkallade.
• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och fritidsverksamhet.
• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och
studieverksamhet, teater, musik, dans, konst, film, musei- och
utställningsverksamhet, idrott med mera).
• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljade anslag fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
• Svara för information om sin verksamhet.
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
• Utveckla kommunens fritidsgård.
• Ansvara för och utveckla all verksamhet på Österlenbadet och kommunens
friluftsbad.
• Utveckla kommunens kulturskola.
• Anordna Tomelilla marknader.
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris, idrottspris och
föreningsledarpris.
• Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela
eller delar av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som
kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid
4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande.
Posten som andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller
valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari
året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnden
5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och
få sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
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ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

Ersättare för ordförande i nämnden
8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot
att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
två ledamöter begär det.
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Kallelse
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
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Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
nämnden infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd
eller utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller
få sin mening antecknad till protokollet.

Justering av protokoll
12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en
ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Reservation
13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice
ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre
vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter
16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för
behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Distansdeltagande
17 § Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 22:x

Kf § xx/2022

Dnr KS 2021/208

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige x månad 2022, Kf § xx/2022
Gäller från 1 januari 2023
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov

Rött är tillagt och gult tas bort!
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.
Verksamhet

1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid samt
bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kulturoch fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden
finner påkallade.
• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och fritidsverksamhet.
• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet,
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
• Svara för information om sin verksamhet.
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
• Utveckla kommunens fritidsgård.
• Ansvara för och utveckla all verksamhet på Österlenbadet och kommunens
friluftsbad.
• Utveckla kommunens kulturskola.
• Anordna Tomelilla marknader.
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris, idrottspris och
föreningsledarpris.
• Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse

2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av nämndens verksamhetsområde.
Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som kan
begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid

4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden

5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.
3
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring

6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Ersättare för ordförande i nämnden

8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.
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10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning

11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin
mening antecknad till protokollet.
Justering av protokoll

12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan den justeras.
Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
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Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Personuppgifter

16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Distansdeltagande

17 § Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
__________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 42

Dnr KS 2021/205

Reglemente vård och omsorgsnämnden
2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
vård och omsorgsnämndens och andra nämnders reglementen.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i vård och omsorgsnämndens
reglemente innebär några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Vård och omsorgsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 42 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.

Beslutsunderlag

Protokoll OAB 220119 § 13 VON reglemente, handlingsid: Ks 2022.727.
Reglemente Vård och omsorgsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.728.
Reglemente vård och omsorgsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid:
Ks 2022.729.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2022, handlingsid: Ks 2022.881.

Tidigare behandling
OAB § 13/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
vård och omsorgsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.151.
Ksau § 58/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Digitalt via Teams, den 19 januari 2022, kl. 15.00-17.00

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD)
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 8-13

Justeringens plats
och tid

Digital justering

januari 2022

Underskrifter
Sekreterare
Johan Linander
Ordförande
Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Revisorernas reglemente 2023-2026
Byggnadsnämndens reglemente 2023-2026
Kultur- och fritidsnämnds reglemente 2023-2026
Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
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Organisations- och arvodesberedningen § 13

Vård och omsorgsnämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta vård och
omsorgsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.151.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat vård och omsorgsnämndens och
andra nämnders reglementen.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har lagts till som
en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget
är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i vård och omsorgsnämndens reglemente innebär några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Vård och omsorgsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för omsorgsnämnden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.151.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i
detta reglemente.

Vård och omsorgsnämndens verksamhet
Övergripande verksamhet
1 § Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst,
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab,
LSS-verksamhet och socialpsykiatri.

Vård och omsorgsnämndens uppgifter
2 § Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn,
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet,
ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning
och andra författningar rörande vård- och omsorgsverksamhet, kommunal hälsooch sjukvård samt stöd och service till vissa funktionshindrade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Smittskyddslag (2004:168)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Patientskadelag (1996:799)
Patientdatalag (2008:355)
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Begravningslag (1990:1144)
Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS)

Vård och omsorgsnämnden ansvar omfattar bland annat följande
verksamhetsområden:
• Särskilt boende för service och omvårdnad
• Dagverksamhet
• Insatser för särskilt stöd och särskild service
• Tekniska hjälpmedel till funktionshindrade
• Trygghetslarm
• Färdtjänstlegitimation
4 (9)
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• Stöd till anhörigvårdare
• Hemtjänst
• Socialpsykiatri
Vård och omsorgsnämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och
besluta i ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Vård och omsorgsnämnden har även ansvar för bevakning av kommunens
intressen i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
Vård och omsorgsnämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som
ålagts dem enligt speciallag.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av vård- och
omsorgsnämndens delegeringsordning.

Vård och omsorgsnämndens övriga uppgifter
3 § Vård och omsorgsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt
för brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt
regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska vård och omsorgsnämnden svara för
förekommande donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Vård och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i
alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen (förordning EU/2016/679) för behandling av
personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela
eller delar av vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
5 § Vård och omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Vård och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i
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övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Vård och omsorgsnämndens arbetsformer
Sammansättning
6 § Vård och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som
andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte
innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i vård och omsorgsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av vård och
omsorgsnämnden vid valet bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare i arbetsutskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om
ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Växeltjänstgöring
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott
10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan
ledamot att vara ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden
har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
11 § Vård och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs
eller när minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet
6 kap 23 § kommunallagen.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller utskottet,
efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för ett sammanträde.

Kallelse
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
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l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får vård
och omsorgsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar,
som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får vård och omsorgsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De sålunda adjungerade
ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till
protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av ledamöterna är närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till vård och
omsorgsnämnden för beslut.

Justering av protokoll
14 § Protokoll i vård och omsorgsnämnden justeras av ordföranden och en
ledamot.
Protokoll i utskottet justeras av ordföranden och en ledamot.
Vård och omsorgsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen
justerar den.

Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre
dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte
tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter
sammanträdet.

Delgivning
16 § Delgivning med vård och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förste
eller andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård och
omsorgsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av
förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller
annan tjänsteman som vård och omsorgsnämnden bestämmer.
l övrigt bestämmer vård och omsorgsnämnden vem som ska underteckna
handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden
och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet
bestämmer.

Utskott
18 § Inom vård och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består
av tre ledamöter och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och
ersättare för tid som nämnden bestämmer.
19 § Vård och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland
utskottets ledamöter en ordförande och en förste vice ordförande och en andre
vice ordförande.
20 § De ärenden som ska avgöras av vård och omsorgsnämnden i dess helhet bör
beredas av utskott om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Distansdeltagande
21 § Vård och omsorgsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

Vård och omsorgsnämndens verksamhet
Övergripande verksamhet

1 § Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst,
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, LSSverksamhet och socialpsykiatri.
Vård och omsorgsnämndens uppgifter

2 § Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande vårdoch omsorgsverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa
funktionshindrade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Smittskyddslag (2004:168)
Lag (1997:736) om färdtjänst
Patientskadelag (1996:799)
Patientdatalag (2008:355)
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Begravningslag (1990:1144)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Offentlighets- och
sekretessförordning (2009:641)
• Förvaltningslag (2017:900)
• Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS)
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Vård och omsorgsnämnden ansvar omfattar bland annat följande verksamhetsområden:
• Särskilt boende för service och omvårdnad
• Dagverksamhet
• Insatser för särskilt stöd och särskild service
• Tekniska hjälpmedel till funktionshindrade
• Trygghetslarm
• Färdtjänstlegitimation
• Stöd till anhörigvårdare
• Hemtjänst
• Socialpsykiatri
Vård och omsorgsnämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i
ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Vård och omsorgsnämnden har även ansvar för bevakning av kommunens intressen i
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
Vård och omsorgsnämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts
dem enligt speciallag.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av vård- och
omsorgsnämndens delegeringsordning.
Vård och omsorgsnämndens övriga uppgifter

3 § Vård och omsorgsnämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska vård och omsorgsnämnden svara för förekommande
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Vård och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Vård och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
(förordning EU/2016/679) för behandling av personuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde.
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
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4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela eller delar
av vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 § Vård och omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Vård och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Vård och omsorgsnämndens arbetsformer
Sammansättning

6 § Vård och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott

7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening
antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i vård och omsorgsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av vård och omsorgsnämnden vid
valet bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
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Ersättare i arbetsutskottet ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot
är förhindrad att tjänstgöra.
Växeltjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott

10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

11 § Vård och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
eller när minst två ledamöter begär det.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller utskottet, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.

5

193

12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning

13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får vård och
omsorgsnämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar, som behövs
för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får vård och omsorgsnämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller utskott. De sålunda adjungerade ledamöterna får
yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av ledamöterna är närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till vård och
omsorgsnämnden för beslut.
Justering av protokoll

14 § Protokoll i vård och omsorgsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.
Protokoll i utskottet justeras av ordföranden och en ledamot.
Vård och omsorgsnämnden eller utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar den.
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Reservation

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

16 § Delgivning med vård och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förste eller
andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård och omsorgsnämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan tjänsteman som vård och
omsorgsnämnden bestämmer.
l övrigt bestämmer vård och omsorgsnämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet bestämmer.
Utskott

18 § Inom vård och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av tre
ledamöter och lika många ersättare.
Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare
för tid som nämnden bestämmer.
19 § Vård och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
20 § De ärenden som ska avgöras av vård och omsorgsnämnden i dess helhet bör
beredas av utskott om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottets protokoll ska snarast anmälas till vård- och omsorgsnämnden.
Distansdeltagande
7
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21 § Vård och omsorgsnämnden och utskottet får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
__________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 43

Dnr KS 2021/228

Reglemente för familjenämnden
mandatperioden 2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.967.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
familjenämndens och andra nämnders reglementen. Familjenämndens båda
nuvarande utskott ändras till ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott. Mindre
förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har
lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 14/2022, handlingsid: Ks 2022.966.
Reglemente för familjenämnden mandatperiod 2023 (rätt mall), handlingsid. Ks
2022.967.
Reglemente för familjenämnden 2023-26, handlingsid: Ks 2022.720.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2022, handlingsid: Ks 2022.1013.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 43 forts.

Tidigare behandling
OAB § 14/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
familjenämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.720.
Ksau § 66/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.967.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Organisations- och arvodesberedningen
Plats och tid

Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 21 mars 2022,
kl. 15.00-17.10

Beslutande

Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande
Ingvar Karlsson (C)
Claes Melin (MP)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande

Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§ 14-15

Justeringens plats
och tid

Digital justering

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

mars 2022

Johan Linander

Jörgen Prahl (M)
Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och
arvodesberedningen
§ 14
§ 15

Familjenämndens reglemente 2023-2026
Kommunstyrelsens delegeringsregler 2023-2026

Organisations- och arvodesberedningen § 14
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Familjenämndens reglemente 2023-2026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
familjenämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat familjenämndens och andra
nämnders reglementen. Familjenämndens båda nuvarande utskott ändras till ett arbetsutskott och ett
myndighetsutskott. Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal
punkter har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal redaktionella
ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är
borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i familjenämndens reglemente innebär några ekonomiska
konsekvenser
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön
Uppföljning
Familjenämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Utkast reglemente för familjenämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.720.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Tomelilla kommuns
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Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser
i detta reglemente.

Familjenämndens verksamhet
Övergripande verksamhet
1 § Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar
elevvård, grundskola, förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux,
undervisning i svenska för invandrare samt skolbarnsomsorg och pedagogisk
omsorg.
Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där
kommunens elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens
kostnader ligger under familjenämndens ansvar.
Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller
individ- och familjeomsorg.
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet.
Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla kommuns kontakter med
Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Familjenämndens uppgifter
2 § Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande
samt uppgiftsskyldighet inom sitt ansvarsområde enligt nedan angiven
lagstiftning och andra författningar rörande förskola, skola, vuxenutbildning,
socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa
funktionshindrade.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag och socialtjänstförordning
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om unga lagöverträdare
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsens författningssamling
Smittskyddslag
Äktenskapsbalk och Föräldrabalk
Socialförsäkringsbalk
Lag om blodundersökning
Lag om personnamn
Körkortsförordning
Passförordning
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Utlänningslag
Begravningslag
Skollag, Skolförordning och Förordning om vuxenutbildning
Grundsärskoleförordning
Gymnasieförordning
Förordning om skolskjutsning
Bibliotekslag
Hälso- och sjukvårdslag
Patientdatalag
Patientskadelag
Offentlighets- och sekretesslag samt offentlighets- och
sekretessförordning
• Förvaltningslag
Familjenämnden ansvar för följande verksamhetsområden inom
vuxenutbildningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasial vuxenutbildning
Påbyggnadsutbildning
Svenska för invandrare
Särvux
Grundläggande vuxenundervisning
Lärotek/studieverkstad
Infotek/studievägledning
Uppdragsutbildning
Intern fortbildning
Universitets- och högskolekurser
5 (12)
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• Lärcenter
• Validering
• Kvalificerad yrkesutbildning
Familjenämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i
ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av
familjenämndens
delegeringsordning.

Familjenämndens övriga uppgifter
3 § Familjenämnden ska samråda med andra myndigheter och organisationer i
de frågor som är motiverade utifrån nämndens uppgifter inom
vuxenutbildningsområdet.
Familjenämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska familjenämnden svara för förekommande
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Familjenämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela
eller delar av familjenämndens verksamhetsområde.
6 (12)
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Ansvar och rapporteringsskyldighet
5 § Familjenämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Familjenämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige, på sätt som
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i
övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Familjenämndens arbetsformer
Sammansättning
6 § Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten
som andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock,
som inte innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få
sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i familjenämnden väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
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Ersättare i utskotten ska inkallas till tjänstgöring i den av familjenämnden vid
valet bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska närvara vid utskottens sammanträden endast om
ledamot är förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

Ersättare för ordföranden i nämnd och utskott
10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskotten en
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens
uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan
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ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

Sammanträden
11 § Familjenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap
23 § kommunallagen.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller
utskotten, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
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Handläggning
13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
familjenämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar som
behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får familjenämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller annat utskott. De sålunda adjungerade
ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad
till protokollet.
Utskotten får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare
är närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till
familjenämnden för beslut.

Justering av protokoll
14 § Protokoll i familjenämnden och utskotten justeras av ordföranden och en
ledamot.
Familjenämnden eller utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen
justerar den.

Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas minst tre dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet. Har inte tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas
senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning
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16 § Delgivning med familjenämnden sker med ordföranden, förste eller
andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av familjenämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller
andre vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan
tjänsteman som familjenämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer familjenämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre
vice ordföranden och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan
tjänsteman som utskottet bestämmer.

Utskott
18 § Inom familjenämnden ska det finnas ett arbetsutskott och ett
myndighetsutskott. Utskotten ska bestå av tre ledamöter och lika många
ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskotten väljs av familjenämnden
bland dess ledamöter och ersättare. Valen till utskotten är för den tid som
familjenämnden bestämmer.
19 § Familjenämnden väljer bland utskottens ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som
familjenämnden
bestämmer.
20 § De ärenden som ska avgöras av familjenämnden i dess helhet bör beredas
av utskott om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut.
Utskottens protokoll ska snarast anmälas till familjenämnden.

11 (12)

212

Familjenämndens arbetsutskott (Fnau)
21 § Familjenämndens arbetsutskott ska inför familjenämnden bereda samtliga
ärenden som inte innebär myndighetsutövning.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation
har
överlämnats till detsamma.

Familjenämndens myndighetsutskott (Fnmu)
22 § Familjenämndens myndighetsutskott ska inför familjenämnden bereda
myndighetsärenden.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation
har
överlämnats till detsamma.

Distansdeltagande
§ 23 Familjenämnden och utskotten får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
____________
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

Familjenämndens verksamhet
Övergripande verksamhet

1 § Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar elevvård, grundskola,
förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särvux, undervisning i svenska för invandrare samt
skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg.
Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens
elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under
familjenämndens ansvar.
Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och
familjeomsorg.
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet.
Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla kommuns kontakter med Sydöstra
Skånes samordningsförbund.
Familjenämndens uppgifter

2 § Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet inom sitt ansvarsområde enligt nedan angiven lagstiftning och andra
författningar rörande förskola, skola, vuxenutbildning, socialtjänst, kommunal hälso- och
sjukvård samt stöd och service till vissa funktionshindrade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag och socialtjänstförordning
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om unga lagöverträdare
Brottsbalk
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsens författningssamling
Smittskyddslag
Äktenskapsbalk och Föräldrabalk
Socialförsäkringsbalk
2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lag om blodundersökning
Lag om personnamn
Körkortsförordning
Passförordning
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Utlänningslag
Begravningslag
Skollag, Skolförordning och Förordning om vuxenutbildning
Grundsärskoleförordning
Gymnasieförordning
Förordning om skolskjutsning
Bibliotekslag
Hälso- och sjukvårdslag
Patientdatalag
Patientskadelag
Offentlighets- och sekretesslag samt offentlighets- och sekretessförordning
Förvaltningslag

Familjenämnden ansvar för följande verksamhetsområden inom vuxenutbildningen:
• Gymnasial vuxenutbildning
• Påbyggnadsutbildning
• Svenska för invandrare
• Särvux
• Grundläggande vuxenundervisning
• Lärotek/studieverkstad
• Infotek/studievägledning
• Uppdragsutbildning
• Intern fortbildning
• Universitets- och högskolekurser
• Lärcenter
• Validering
• Kvalificerad yrkesutbildning
Familjenämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i ärenden
som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av familjenämndens
delegeringsordning.

3
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Familjenämndens övriga uppgifter

3 § Familjenämnden ska samråda med andra myndigheter och organisationer i de frågor
som är motiverade utifrån nämndens uppgifter inom vuxenutbildningsområdet.
Familjenämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för brukarinflytande
och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska familjenämnden svara för förekommande donationsoch stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Familjenämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse

4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela eller delar
av familjenämndens verksamhetsområde.
Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 § Familjenämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Familjenämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Familjenämndens arbetsformer
Sammansättning

6 § Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom ordförande ska
det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.

4

217

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott

7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening
antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i familjenämnden väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska inkallas till tjänstgöring i den av familjenämnden vid valet
bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

5
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Ersättare för ordföranden i nämnd och utskott

10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskotten en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

11 § Familjenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
eller när minst två ledamöter begär det.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller utskotten, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.

6
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Handläggning

13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
familjenämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för
att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får familjenämnden och dess utskott adjungera representanter från
berörd nämnd eller annat utskott. De sålunda adjungerade ledamöterna får yttra sig men
inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskotten får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till familjenämnden för
beslut.
Justering av protokoll

14 § Protokoll i familjenämnden och utskotten justeras av ordföranden och en ledamot.
Familjenämnden eller utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar den.
Reservation

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

16 § Delgivning med familjenämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice
ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

7
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Undertecknande av handlingar

17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av familjenämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan tjänsteman som
familjenämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer familjenämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet bestämmer.
Utskott

18 § Inom familjenämnden ska det finnas ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott.
individ- och familjeutskott och ett utbildningsutskott. Utskotten ska bestå av tre
ledamöter och lika många ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskotten väljs av
familjenämnden bland dess ledamöter och ersättare. Valen till utskotten är för den tid
som familjenämnden bestämmer.
19 § Familjenämnden väljer bland utskottens ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som familjenämnden
bestämmer.
20 § De ärenden som ska avgöras av familjenämnden i dess helhet bör beredas av utskott
om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut.
Utskottens protokoll ska snarast anmälas till familjenämnden.
Familjenämndens utbildningsutskott (Fnuu) arbetsutskott (Fnau)

21 § Familjenämndens arbetsutskott utbildningsutskott ska inför familjenämnden bereda
samtliga ärenden från barn och utbildningsverksamheten som inte innebär
myndighetsutövning samt nämndövergripande frågor.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.
Familjenämndens individ och familjeutskott (Fnifu) myndighetsutskott (Fnmu)

8
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22 § Familjenämndens myndighetsutskott individ och familjeutskott ska inför
familjenämnden bereda myndighetsärenden från individ och familjeverksamheten.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.

Distansdeltagande
§ 23 Familjenämnden och utskotten får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
____________

9
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 46

Dnr KS 2021/176

Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund - SÖRF
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat årsredovisning
för 2021. Årsredovisningen visar ett underskott om 2003 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks
2022.657.
Revisionsberättelse 2021, Sydöstra Skånes Räddningsförbund, handlingsid: Ks
2022.632.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021, Sydöstra Skånes
Räddningsförbund, handlingsid: Ks 2022.634.
Granskningsrapport av investeringar 2021, Sydöstra Skånes Räddningsförbund,
handlingsid: Ks 2022.633.
Kf § 36/2021 Årsredovisning för 2020 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund –
SÖRF, handlingsid: Ks 2021.1766.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Räddningschefen inleder året som gått
Pandemin satte sin prägel över samhället i stort och även SÖRF:s verksamhet. Flera planerade aktiviteter fick ställas in, framförallt inom verksamheter som intern- och externutbildning och tillsyner. Flera externutbildningar kunde återupptas under hösten och vissa utbildningar skedde digitalt. SÖRF:s egna internutbildningar skedde i mindre grupper och vissa
genomfördes på distans. Det positiva är att arbete på distans i stor utsträckning kommer att
fortsätta även efter pandemin. Det är ett flexibelt och enklare arbetssätt som med fördel kan
tillämpas när det geografiska avståndet är en faktor.
SÖRF fortsätter att arbeta med att rekrytera RiB-anställda på bred front. Arbetssättet som
tillämpats i samhället under pandemin, att fler personer arbetar hemifrån kan vara till gagn
när det gäller rekrytering. Färre personer behöver pendla till arbete dagtid.
Ny organisation
Mitt i pandemin har förbundet genomgått den största förändringen på ledningsnivå i förbundets historia. Ny förebyggande chef Sebastian Severinsen, biträdande räddningschef Olof
Frithiof, operativ chef Roger Larsson samt distriktschef Håkan Larsson har tillträtt under
2021. När den nya organisationen har implementerats kommer arbetet med att se över hur
verksamheterna kan utvecklas. Vad som är aktuellt och vad som ska prioriteras för att verksamheterna ska vara så engagerade och effektiva som möjligt. Detta är en prioritering i ledningsgruppen under 2022.
Rakel Skåne
SÖRF ansvarar sedan 1 april för administrationen avseende Rakel Skåne. Detta innebär att
en heltidstjänst fördelat på tre personer arbetar lokalt och regionalt för att underlätta Rakel
användandet bland Skånes räddningstjänster, kommuner och kommunägda bolag. Avtalet
sträcker sig till årsskiftet 2022 och följer därmed övriga överenskommelser i Räddsam Skånes
regi.
Fastigheter
SÖRF har totalt åtta brandstationer. Ambition är att kunna erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö
för våra anställda. Brandstationernas storlek, byggnadsår ock 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. Det innebär att sex av åtta
brandstationer har omklädningsrum för både män och kvinnor. På stationerna i Ystad, Sjöbo
och Simrishamn finns idag goda förutsättningar att hantera kontaminerad skyddsutrustning
och annat material efter insats.
I samband med att ny entreprenör för ambulansverksamheten flyttade in på brandstationerna
i Tomelilla, Sjöbo och Ystad har en omfördelning av ytor utifrån verksamheternas behov
genomförts. Detta har renderat i minskade hyreskostnader för SÖRF.
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Direktionen
För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergripande styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (Lag om skydd mot olyckor) och medlemskommunernas
uppdrag som ligger till grund för SÖRF:s verksamhet. I handlingsprogrammet beskrivs riskbilden i
det geografiska området, SÖRF:s förmåga och utvecklingsinriktning. Med handlingsprogrammet
som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. Planen beskriver uppdrag, strategier,
resurser och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem.

Direktionen
Ordförande
V ordförande
Ledamöter

Johan Wahlgren
(M) Ystad
Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo
Frederick Thott
(M) Simrishamn
Karl-Erik Olsson
(S) Simrishamn
Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad
Stefan Lundgren
(M) Sjöbo
Torgny Larsson
(S) Tomelilla
Bengt Högborg
(C) Tomelilla

Ersättare
Christer Hovbrand (S)
Lars Lundberg
(KD)
Lotta Beskow
(MP)
Anders Johnsson (M)
Peter Boström
(S)
Margith Svensson (M)
Lennart Johansson (M)
Adrian Magnusson (S)

Sjöbo
Sjöbo
Simrishamn
Simrishamn
Tomelilla
Tomelilla
Ystad
Ystad
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvänding. Nedan redovisas resultat
och förklaringar till avvikelser och planerade åtgärder inom organisationen för att uppfylla och
utveckla verksamhetsmålen.
Förebyggande verksamhet
(enligt LSO)

Indikatorer

Utfall
2021

Utfall
2020

Måluppfyllelse

Utförda brandskyddskontroller.

4 000–5 000 brandskyddskontroller/år.

4 262

4 304

☺

Utförda tillsyner per 1 000 inv.

Median Sverige 2,3.

0,4 (1,1)

1,6



Pandemin har haft en negativ inverkan på antalet genomförda tillsyner under året. Värdet inom parentes är inklusive gamla ärenden som avslutats under året. Verksamhetsmålen kommer att ändras under
2022 då de inte längre är förenliga med lagstiftningen.
Arbetsmiljö

Indikatorer

Antalet olycksfall ska minska.

5 olyckshändelser/år.

Utfall
2021

Utfall
2020

Måluppfyllelse

2

4

☺

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett webbaserat system som AFA Försäkring tillhandahåller. Under det gångna året har 15 anmälningar gjorts fördelat inom blocken olycksfall, tillbud och
riskobservation. Inrapporterade tillbud är inom fordonsskador, skadade personliga tillhörigheter samt
övning. Samtliga ärenden har bedömts vara av lindrig art och åtgärder och uppföljning har skett efter
ärendets grad. Positivt är att olycksfallen ligger på en låg nivå och att de registrerade ärendena inte föranlett några komplikationer för de drabbade.
Operativ verksamhet

Indikatorer

Utfall
2021

Utfall
2020

Måluppfyllelse

Automatlarm ej brand. *

Färre är tidigare år.

254

207



Responstid. Tid från 112 anrop
till första resurs är på plats. **

I jämförelse med rikssnitt.
Mediantid 12,2 min.

10,2

10,0

☺

Operativ förmåga. ***

Enligt beslutad förmåga.

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt



Övning/Utbildning.

Enligt beslutad förmåga.

Uppfyllt

Uppfyllt

☺

* Förbundet arbetar aktivt tillsammans med anläggningsägarna för att minska antalet onödiga automatiska brandlarm. SÖRF kommer under början av 2022 identifiera vad ökningen beror på och presentera orsaker och åtgärdsplan.
** Responstid per kommun: Simrishamn 10,9, Sjöbo 10,9, Tomelilla 10,3 och Ystad 8,9 minuter.
*** Höjdfordonen i Ystad och Simrishamn har varit ur drift under 3 veckor på grund av reparationer.

☺ Målet är uppfyllt

 Målet är inte uppfyllt
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Personalen – vår största tillgång
Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett
aktivt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam process. SÖRF ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser.
SÖRF ska analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa.
Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav,
är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.
Företagshälsovård
SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita företagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i tjänst.
Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet. Sjukskrivningar fångas upp i ett tidigt
skede för att rehabiliteringsarbetet ska komma igång så snabbt som möjligt.
Previa genomför de lagstadgade läkarundersökningar enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Under året har företagshälsovården haft för långa tidsintervall mellan undersökningarna, detta har föranlett en åtgärdsplan upprättad av SÖRF. Genomförandet pågår
och innebär en utveckling i rätt riktning. Vaccination mot hepatit A och B och stelkramp har
fortsatt, samt erbjudits all nyanställd personal.
Personalredovisning

2021

2020

2019

2018

Totalt antal anställda

164

164

164

167

varav dagtidspersonal

50

50

50

51

114

114

114

116

15

15

14

11

149

149

150

156

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)

4

9

9

9

varav i utryckningstjänst

3

5

3

3

5,7

4,9

4,3

3,8

Åldersgrupp 29 år och yngre

3,5

0,7

2,4

0,8

Åldersgrupp 30–49 år

2,0

1,8

1,0

1,1

Åldersgrupp 50 år och äldre

9,6

8,6

9,7

8,1

67,6

75,9

75,6

69,6

varav räddningspersonal i beredskap (RiB)
varav kvinnor
varav män
Pensionsavgångar

Sjukfrånvaro %
Total sjukfrånvaro (månadsanställda)
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar

Under 2021 har det förkommit fler sjukdomstillfällen relaterade till pandemin.
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Operativ verksamhet
Antalet operativa händelser under 2021 har ökat något i jämförelse med föregående år. Den
största förändringen är under kategorin automatiska brandlarm vilket finns beskrivet nedan.
Händelsetyper

2021

2020

2019

2018

2017

Brand i byggnad

109

90

112

96

91

Brand i det fria

96

109

112

104

105

Trafikolycka

203

194

194

203

182

Sjukvårdsrelaterade insatser

307

305

308

314

327

Automatlarm ej brand

254

207

232

238

288

Övrig räddningstjänst

200

179

218

261

259

1 169

1 084

1 176

1 216

1 252

Antal insatser

Sjukvårdsinsats
Antalet uppdrag ligger i nivå med tidigare år. Den operativa personalen har fått bära skyddsutrustning vid fler tillfällen med hänsyn till Covid-19. Inte bara vid sjukvårdsrelaterade händelser utan även vid uppdrag där man vistats nära, exempelvis trafikolycka.
Den händelsetyp under sjukvårdsinsats som ökat något är lyfthjälp. Räddningstjänsterna i
Skåne har under året haft en separat överenskommelse med Region Skåne, att om resurser
finns tillgängliga ska räddningstjänsten vara behjälplig med lyfthjälp vid sjuktransporter, för
att avlasta det hårda trycket på akutambulanser.
Ett nytt avtal mellan Region Skåne och räddningstjänsterna i Skåne gällande sjukvårdsinsats
är undertecknat för 2022. I detta avtal får räddningstjänsterna något högre kostnadstäckning
för uppdragen och utbildningstillfällena.
Automatiska brandlarm
Antalet automatiska brandlarm har dessvärre ökat under året. Förbundet arbetar aktivt tillsammans med anläggningsägarna för att minska antalet onödiga automatiska brandlarm. SÖRF
kommer under början av 2022 identifiera vad ökningen beror på och presentera orsaker och
åtgärdsplan. Totalt har räddningstjänsten larmats till 254 automatiska brandlarm, ej brand.
En ökning med 47 larm jämfört med 2020. Några av anledningarna:
• 11 gånger intryckt alarmknapp
• 11 gånger felhantering av personal
• 14 tillfällen där detektorer varit ansamlade av smuts
• 50 tillfällen där matlagning varit den utlösande orsaken
Under 2021 har motringningen fungerat vid 48 tillfällen, vilket inneburit att räddningstjänsten inte har larmats.
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Under året har räddningstjänsten larmats till nio automatiska brandlarm som utlöst på
grund av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad). Antalet larmanläggningar som är
kopplade till SÖRF har ökat till 286 och är fördelade enligt nedan.
Kommun/antal

2021

2020

2019

148

140

135

Simrishamn

62

62

63

Tomelilla

31

32

32

Sjöbo

45

43

42

Totalt

286

277

272

Ystad

Operativa aktiviteter
Under året har vissa operativa övningarna anpassats för att kunna genomföras på ett säkert
sätt utifrån smittspridning. SÖRF:s operativa förmåga har inte äventyrats men vissa övningar har fått genomföras i mindre skala än planerat. Även övningar med räddningstjänsterna Trelleborg/Skurup, Rsyd, Kristianstad och Skåne Mitt har påverkats och fått skjutas
på framtiden. Bilden nedan visar några av årets nyanställningar och GRIB (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) deltagare.
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SÖRF:s insatsområde
Inom insatsområdet finns åtta brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med
den frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt.
Dessutom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF.
Heltid
På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtidspersonal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik,
utbildning, övning, operativ planering, ekonomi och administration.
RiB
En viktig del av SÖRF är räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Förbundet har sju
stationer som bemannas av 114 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten
av sin brandstation och har beredskap var tredje alternativt fjärde vecka.
Simrishamn 5 personer
Brösarp
3 personer
Borrby 3 personer
Tomelilla
5 personer
Lövestad 3 personer
Sjöbo
5 personer
Vollsjö
3 personer
Räddningsvärn
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till heltidsstyrkan och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid
utryckning.
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RiB/Räddningstjänstpersonal i beredskap
Nyanställning och kompetensutveckling har haft en fortsatt betydande roll inom verksamheten för att stärka de arbetsmiljömässiga förhållandena och den operativa förmågan. Nyanställningar och avslutade anställningar hamnade båda på åtta personer. Nyanställningarna har
dock inneburit en stabilisering och stärkt förmåga på två stationer.
De avslutade anställningarna har skett med anledning av pension i två av fallen och övriga
av ändrade arbetsförhållanden. Medianen avseende anställningstid för de som avslutat sin
anställning var 23 år.
Personalsituation per station
14
12
10
8
6
4
2

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nyanställning

2017

2018

2019

2020

2021

Avslutad anställning

Då problematiken gällande rekrytering av räddningspersonal i beredskap kvarstår så implementerades under året konceptet ”Vill du ha en egen brandman” för att stödja nuvarande
verktyg i kommande nyanställningsprocesser. Konceptet bygger på riktad kontakt mot arbetsgivare på respektive stationsort som kan ha en framtida möjlighet att ha brandpersonal
inom sin personalgrupp.
Årets grund- och vidareutbildningsinsatser har i kvalitetssäkrande syfte uteslutande genomförts i form av GRIB (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) kurs 1 och
2. Totalt har 14 personer utbildats.
Antal anställda per station
25
20
15
10
5
0
Sjöbo

Tomelilla

Simrishamn
181331

Borrby
191231

201231

Brösarp

Lövestad

Vollsjö

211231
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Förebyggande verksamhet
SÖRF:s förebyggande grupp har under året fortsatt arbetet med tillsyner i flerbostadshus,
vilket inte gjorts tidigare. Detta får ses som en viktig händelse i arbetet med att minska skador
till följd av brand. Enligt lag om skydd mot olyckor, så ska SÖRF göra tillsyn över efterlevnaden av denna lag och dess föreskrifter.
Pandemin har medfört att SÖRF inte kunnat utföra tillsyner i den utsträckning som det var
planerat. Risken med ett mindre antal utförda tillsyner är att brister i brandskyddet inte upptäcks och åtgärdas. För att kvalitetssäkra och styra tillsynerna, så finns det en tillsynsplan för
varje verksamhetsgrupp och ett system för uppföljning av brister vid tillsyn.
Varje tillsynsförättare har mål för kvalitén på tillsynerna och hur många tillsyner som de förväntas utföra under året. Personalen som utför tillsyner gör det som en del av sin tjänst.
Under 2021 har Covid-19 och personalbemanningen spelat en stor roll för SÖRF:s förebyggande arbete. Det har inte varit möjligt att utföra tillsyner i den omfattningen som följer de
uppsatta målen.
I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.
Ärende

2021

2020

2019

2018

2017

35 (92)

130

170

120

207

Tillstånd LBE

35

55

48

30

63

Remisser Polis

24

23

36

51

64

Remisser Alkohol

56

43

61

60

81

Remisser Samhällsbyggnad

73

117

129

185

143

Olycksförloppsutredningar

1

11

16

14

23

Sakkunnig utlåtande

2

7

18

14

9

226 (283)

386

478

474

590

Tillsyn LSO – LBE

Totalt

Värdet inom parentes redovisas för att spegla att den förebyggande verksamheten ägnat sig åt att stänga gamla
ärenden som inte på ett naturligt sätt kommer med i redovisningen på årsbasis.

Externutbildning och information
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra
vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:s externa kommunikation. Inriktningen är att planera
utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter
där vi upplever störst effekt.
Under 2021 har vi genomfört totalt 134 utbildningar vilket medfört att 1 847 personer utbildats i brand, risk och säkerhetskompetens. Dock har ett stort antal utbildningar ställts in till
följd av pandemin. Positivt är att SÖRF ser en fortsatt stor efterfrågan på externutbildning.
Det är därför mycket troligt att antalet utbildningar kommer att återgå till det normala när
pandemin klingat av.
En rad aktiviteter har under året ställts in på grund av pandemin. Inte heller någon utåtriktad/uppsökande verksamhet har varit aktuell. SÖRF valde att inte stå på torg eller medverka
vid pensionärsmässor. SÖRF ser med tillförsikt fram emot en tid då vi kan återuppta kontakten med allmänheten som är en av våra styrkor.
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Brandskyddskontroll och sotningstjänster
SÖRF:s brandskyddskontroll och sotningsverksamhet har fungerat enligt plan. Under året
har förändringar i kontrollboken skett som är anmärkningsvärt, 650 objekt har obrukats samtidigt som 750 objekt tillkommit. Objekt som tillkommit är inte bara nyinstallationer utan till
stor del objekt som identifierats vid kontakt med fastighetsägare.
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är sedan 1 januari 2021 ansvarig för
tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO, ett ansvar som tidigare legat på Länsstyrelsen. SÖRF har deltagit i dialog med MSB och haft en delegation på besök vars syfte varit
”Kunskapsfördjupning om brandskyddskontroll och sotningsverksamheten”.
Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken.

Objekt

Aktiv

Egensotade

Obrukad

Riven

Fastbränslepannor

828

1 245

1 935

376

Imkanaler (storkök)

279

73

210

9

15 336

7 730

7 605

581

487

413

8 596

273

16 930

9 461

18 346

1 239

Lokaleldstäder
Oljepannor
Summa

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är
objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för
sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) ska
rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Om det vid kontrollen upptäcks avvikelser/felaktigheter ska den som utför kontrollen påtala det. Kontrollen
ska i huvudsak utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen behöva
utökas med någon form av provning eller mätning.
Brandskyddskontroller/år
8000
6000

5282

5073

4303

4262
4000

4313

3575

2000
0
2021

2020
Aviserade

2019

Utförda

Under året har 5 073 brandskyddskontroller aviserats och 4 262 blivit utförda. Anledningar
till att 16 procent av aviserade brandskyddskontroller inte blivit utförda är enligt nedan:
• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet.
• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma.
• Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis.
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Under året har 4 262 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 562 avvikelser
uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare.
Avvikelser fördelade per intervall
Objekt
2-årsobjekt
3-årsobjekt
6-årsobjekt
Totalt

Avvikelser
125
1 104
2 333
3 562

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt
Kategori
Eldstad
Rökkanal/imkanal
Tak och uppstigning
Drift och skötsel

Avvikelser
193
416
2 922
31

Sotning
En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning
tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i
Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotning utförs av räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund
AB. Undantaget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen.
Under året har 7 794 sotningar aviserats och 5 761 blivit utförda. Anledningar till att 26
procent av aviserade sotningar inte blivit utförda är enligt nedan:
• Ej eldat sedan förra sotningstillfället.
• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet.
• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma.
• Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.
Sotningar/år
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Ekonomisk översikt
Under ekonomisk översikt beskrivs de större budgetavvikelserna knutna till respektive verksamhetsområde och förklaringar till budgetavvikelserna.
Pensioner
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.
Förbyggande verksamhet
Pandemin har medfört att SÖRF inte kunnat utföra tillsyner i den utsträckning som det var
planerat. Budgetavvikelsen blev -616 tkr för tillsynsverksamheten.
Utbildningsverksamheten har återupptagit de externa utbildningarna men inte i samma utsträckning som planerat, vilket inneburit en budgetavvikelse på -119 tkr.
Brandskyddskontrollerna har utförts enligt plan och verksamheten och har en positiv budgetavvikelse på 502 tkr.
Operativ verksamhet
Utrangeringar i anläggningsregistret och lägre räntekostnader har genererat en positiv budgetavvikelse på 246 tkr.
Under kommunikation, IT och operativ utbildning är budgetavvikelsen -360 tkr.
Under verksamheten externa insatser har intäkterna för sjukvårdsinsatser och trafikolyckor
resulterat i en positiv budgetavvikelse på 295 tkr.
Övriga verksamheter
I samband med att Premedic flyttat in på brandstationerna i Tomelilla, Sjöbo och Ystad har
en omfördelning av ytor genomförts utifrån verksamheternas behov. Detta har renderat i
minskade hyreskostnader för SÖRF och en positiv budgetavvikelse under fastigheter på 304
tkr. Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätthålla en god ekonomisk balans.
Årets resultat
Verksamhetsåret avslutades med ett negativt resultat på -2 mkr, att jämföras med ett budgeterat överskott på 100 tkr. Oförutsedda pensionskostnader hänförbara till tidigare anställning
och pensionsavgångar har inneburit engångspremier på 2,1 mkr exklusive löneskatt. Direktionen hänvisar därav underskottet på 2 mkr till synnerliga skäl och avser inte att återställa
underskottet för 2021. Reglering sker mot eget kapital.
Uppföljning
Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en ständig utveckling och träffsäkerhet
av de ekonomiska beräkningarna. Målsättningen är att utnyttja förbundets resurser på bästa
sätt. Under 2021 har SÖRF haft fler månadsuppföljningar för att säkerställa att budgeten
efterlevs och att kostnadsökningar begränsas.
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Ekonomisk måluppfyllelse
Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska arbeta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna
disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt
som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019–2022 finns beslutade finansiella
mål för resultat och eget kapital.
Mål

Resultat/måluppfyllelse

Resultat och eget kapital
SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna
kapitalet ska vara större än noll. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella
kostnader ska vara större än noll.

Värdet av det egna kapitalet blev 4,4 mkr
och innebär att målet är uppfyllt.
Årets negativa resultat på 2 mkr innebär att
målet avseende årets resultat inte är uppfyllt.

Uppföljning och analys
Uppföljning, analys och prognostisering ska
ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtas.

En uppföljning och genomgång på ledningsnivå har skett enligt plan. En ekonomisk redovisning har skett per tertial på politisk
nivå.

Investeringar
Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning. En investeringsplan gällande fordon ska stäcka sig över två mandatperioder.

Investeringsbudgeten antas av direktionen
under november månad för kommande år.
En tidplan avseende investeringen av nya
höjdfordon är framtagen och beslutad i respektive kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Direktionen för SÖRF har antagit en policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen
upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras och avvikelserna
återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen
är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhetsmässig betydelse
har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret.
Uppföljning och analys
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling
till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade
uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuerligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse
för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett utav målen i verksamhetsplanen att verksamhetscheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhetens
kostnadsfördelning.
Låneskuld
I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kommuninvest på 11 mkr. En refinansiering har skett av befintligt lån under mars månad med 3åring bindningstid och räntesatsen 0,16%. Det årliga amorteringsbeloppet är 733 tkr.
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
Resultaträkning, tkr

Not

2021

2020

Verksamhetens intäkter

1

73 934

71 708

Verksamhetens kostnader

1

-71 724

-66 763

Avskrivningar

1

-3 885

-4 017

Verksamhetens nettokostnader

1

-1 675

928

Finansiella intäkter

2

5

5

Finansiella kostnader

3

-333

-517

Årets resultat

4

-2 003

416

Not

2021

2020

Maskiner och inventarier

5

19 428

20 016

Finansiell leasing

6

1 751

950

21 179

20 966

4 916

19 945

Kassa och bank

13 728

-

Summa omsättningstillgångar

18 644

19 945

Summa tillgångar

39 823

40 911

Eget kapital

6 432

6 016

Årets resultat

-2 003

416

8

4 429

6 432

9

16 699

16 329

16 699

16 329

Balansräkning, tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

7

Eget kapital, avsättning och skulder

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning pensionsförpliktelser
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

10

7 618

7 550

Kortfristiga skulder

11

11 077

10 600

Summa skulder

18 695

18 150

Summa eget kapital och skulder

39 823

40 911
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Kassaflödesanalys, tkr

Not

2021

2020

-2 003

416

3 885

4 017

Övrig likviditetspåverkande post

-572

-354

Ökning/minskning avsättningar

370

-402

-6

778

1 674

4 455

15 028

-1 835

477

1 019

17 179

3 639

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-3 156

-2 906

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

438
-2 718

-2 906

67

-733

-800
-733

-733

13 728

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

13 728

0

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga skulder
Ökning/minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund / Årsredovisning 2021

240

16

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som använts i delårsrapporterna har tillämpats vid upprättande av årsredovisningen. Definitionerna av tillgång, skuld, intäkt och kostnad måste vara
uppfyllda för att en post ska tas in i balans- eller resultaträkningen. Periodisering sker enligt
samma principer i årsredovisningen som i delårsrapporter. Värderingar och periodiseringar
i delårsrapporten kan i högre grad än i årsredovisningen grunda sig på uppskattningar och
bedömningar.
Pensioner
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och
pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos.
Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redovisas som en finansiell kostnad. Pensionsåldern i pensionsskuldsberäkningen är beräknad
till 60 år för operativ personal som är berättigade till särskild avtalspension.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag
för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investeringsprojekt uppgår till 50 tkr.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivningarna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat.
Följande avskrivningstider tillämpas (år):
Utryckningsfordon
10–20
Mindre fordon, båtar
7–10
Räddnings-/skyddsutrustning
5
Kommunikationsutrustning
3
Övningsfält
3
Leasing
Förbundet har totalt nio mindre fordon som leasas genom Nordea och Volkswagen. Dessa
leasingavtal klassificeras som finansiell leasing. I minimileaseavgifterna ingår restvärde,
ränta och leasingavgifter.
Övrigt
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs
vid årsbokslutet.
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Noter (tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter

2021

2020

Medlemsavgifter
Myndighetsutövning
Kurser/utbildning
Externa insatser
Lokalhyra
Övriga bidrag
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier
Brandskyddskontroll
Projekt Rakel Skåne

65 403
1 020
377
1 695
433
43
252
3 471
1 240

64 438
1 313
630
1 202
677
174
3 274
-

Totala intäkter

73 934

71 708

-71 724
-3 885

-66 763
-4 017

-1 675

928

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemskommun

2021

2020

24 330
15 109
10 726
15 239
65 404

23 838
14 968
10 626
15 006
64 438

Övriga upplysningar (RKR R18)

2021

2020

Kostnad för räkenskapsrevision
- sakkunnigt biträde
- förtroendevalda revisorer

91
82
9

100
94
6

14
9
5
105

40
35
5
140

2021

2020

5

5

2021

2020

Räntekostnad lån
Räntekostnad pensionsskuld
Övriga räntekostnader

12
271
50

20
481
16

Summa

333

517

Ystad
Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo
Totalt

Kostnad för övrig revision
- sakkunnigt biträde
- förtroendevalda revisorer
Total kostnad för revision

Not 2
Finansiella intäkter
Dröjsmålsränta kundfordringar

Not 3
Finansiella kostnader
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Not 4
Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar
Balanskravsresultat

2021

2020

2019

2018

2017

-2 003

416

321

-4 504

-916

-6

778

318

-123

263

-2 009

1 194

639

-4 627

-653

Oförutsedda pensionskostnader hänförbara till tidigare anställning och pensionsavgångar har inneburit engångspremier på 2,1 mkr exklusive löneskatt. Direktionen hänvisar därav underskottet på 2 mkr till synnerliga skäl och
avser inte att återställa underskottet för 2021. Reglering sker mot eget kapital.

Not 5
Maskiner och inventarier

2021

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

52 313
3 156
-4 065
51 404

Ingående avskrivning
Försäljning/utrangering
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivning

-32 297
3 632
-3 311
-31 976

Utgående restvärde

19 428

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner/inventarier är 9,7 år.

Not 6
Finansiell leasing/minimileaseavgifter

2021

2020

Anskaffningsvärde
Förfall inom 1 år
Förfall 1–5 år
Restvärde

3 347
447
319
985

2 647
384
566
-

Summa

1 751

950

Under finansiell leasing är utöver leasingkostnaden även ränta och restvärde inkluderat
från 2021.

Not 7
Fordringar

2021

2020

Kundfordringar
Kortfristig fordran koncernkonto
Mervärdesskattefordringar
Interimsfordringar
Övrigt

2 323
690
1 902
1

735
14 745
985
3 478
2

Summa

4 916

19 945
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Not 8
Eget kapital
Ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital

2021

2020

2019

2018

2017

6 432

6 016

5 695

10 199

11 114

-2 003

416

321

-4 504

-915

4 429

6 432

6 016

5 695

10 199

Not 9
Avsättning pensioner

2021

2020

Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt
Nyintjänad pension
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Övrig post
Förändring löneskatt

16 329
636
-684
216
130
72

16 730
-711
387
-77

Totalt

16 699

16 329

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 1,1 mkr. Överskott används i första hand till att värdesäkra pensionsförmånerna. Räcker inte den ordinarie premien som betalats in till försäkringen
för att täcka värdesäkringskostnaden, debiteras överskottsfonden en premie.

Not 10
Långfristiga skulder

2021

2020

Kommuninvest
Kortfristig del
Skuld för finansiell leasing

6 600
-733
1 751

7 333
-733
950

Totalt

7 618

7 550

En refinansiering har skett av befintligt lån hos Kommuninvest. Amortering och räntedebitering
sker årsvis. Amorteringsbeloppet är 733 tkr och räntesatsen 0,16%.

Not 11
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift
Löneskatt
Avgiftsbestämd ålderspension
Övriga interimsskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Driftsprojekt Rakel Skåne
Totalt

2021

2020

1 918
2 024
1 071
1 378
1 945
733
2 008

2 779
2 032
986
1 786
2 284
733
-

11 077

10 600
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Driftsredovisning
Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna
specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även kostnaderna för finansiell leasing. Under
avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budgetavvikelserna.
Administrativ verksamhet
Kansliet innefattar abonnemangskostnader för IT-system, kontorsmaterial, köp av tjänster
från Ystads kommun avseende lönehantering och kassafunktion.
Operativ verksamhet
Under verksamheten kommunikation ingår kostnader för IT, Rakel, SOS, Inre ledning (Rsyd)
och utbildning. Externa insatser innefattar sjukvårdsrelaterade insatser, trafikolyckor, akutoch fortsatt restvärde, räddningsvärn och kostnader för kem/rökdykning.
Förebyggande verksamhet
Under den förebyggande avdelningen ingår tillsyner, tillstånd (brandfarlig- och explosiv vara),
extern utbildning och brandskyddskontroll.
Driftsredovisning, tkr
Medlemsavgifter

Utfall
201231

Utfall
211231

Budget
2021

Avvikelse
utfall/
budget

64 438

65 404

65 404

-

Personalkostnader

-43 356

-44 838

-44 819

-19

Pensionskostnader

-4 449

-8 742

-6 173

-2 569

Ränta/avskrivningar

-4 863

-4 098

-4 344

246

Revision/direktion

-397

-377

-470

93

Ledningsfunktion

-436

-200

-385

185

Kansli

-1 564

-1 518

-1 602

84

Företagshälsovård

-1 161

-806

-840

34

Fastigheter

-7 621

-7 211

-7 515

304

Kommunikation

-2 788

-2 739

-2 379

-360

Fordon/verkstad

-2 692

-2 273

-2 110

-163

410

798

503

295

Myndighetsutövning LSO/LBE

1 293

1 019

1 635

-616

Myndighetsutövning BSK

3 030

3 242

2 740

502

Extern utbildning

572

336

455

-119

Summa

416

-2 003

100

-2 103

Räddningschef

Administrativ verksamhet

Operativ verksamhet

Externa insatser
Förebyggande verksamhet
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Investeringsredovisning
Den planerade investeringsbudgeten har följt plan. Det största projektet är under kategorin fordon. Det är en lastväxlarenhet till station Sjöbo och en ATV-enhet (All Terrain
Vehicle) till station Brösarp. SÖRF har nu två ATV-enheter i förbundet, placerade i Brösarp och Ystad. Enheterna kan med enkelhet förflyttas längre sträckor efter brandbil,
större släp eller köras kortare sträckor på väg eller i terräng. Under året har dessa använts
vid ett flertal tillfällen för att transportera personer i svår belägenhet och vid mindre markbränder.
Under 2021 har det pågått en ombyggnation av brandstationen i Simrishamn, nya omklädningsrum och en förbättrad hantering av kontaminerat material. Det innebär att sex
av åtta brandstationer har omklädningsrum för både män och kvinnor. På stationerna i
Ystad, Sjöbo och Simrishamn finns idag goda förutsättningar att hantera kontaminerad
skyddsutrustning och annat material efter insats.
Under året har personal på stationen i Borrby/Löderup utbildats till piloter på SÖRF:s
första UAS-enhet (Unmanned Aircraft System), drönare. Denna enhet kommer att tas i
drift under 2022 och vara en tillgång vid större bränder i byggnader, markbränder och
sökande efter försvunna personer.
Utfall
211231

Budget
2021

2 328

2 330

132

120

78

140

Räddningsmaterial

378

385

Fastighetsutrustning

240

225

3 156

3 200

Investeringsredovisning, tkr
Fordon
Skyddsutrustning
IT/teknik

Summa
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Kontaktuppgifter
raddningstjansten.sorf@sorf.se
Besöksadress
Metallgatan 2
271 39 Ystad

|

Fakturaadress
Box 238
271 25 Ystad

www.sorf.se
Telefon
010-110 2500
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2021
Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Syfte med granskningen
• Vi har på uppdrag av revisorerna i Sydöstra Skånes

Räddningstjänstförbund gjort en granskning av årsbokslut och
årsredovisningen för 2021.
• Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.
• Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.
• Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.

SÖRF - Årsbokslut 2021
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Resultaträkning

Övergripande analys

Förbundets totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(tkr)
416,0

500,0

100,0

0,0
-500,0

Utfall 2021

Budget 2021

Utfall 2020

Prognos delår 2021

-1000,0
-1500,0
-2000,0

-2003,0

-2200

-2500,0
-3000,0

Årets resultat uppgår till -2003 tkr vilket är en lägre nivå i
förhållande till föregående år. I förhållande till budget är även
årets resultat lägre.
SÖRF - Årsbokslut 2021
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Resultaträkning
Resultatanalys
Belopp i tkr

Avvikelse mot budget
-

Medlemsavgifter

-19

Personalkostnader inkl semesterlöneskuld

-2 569

Pensioner
Räntor och avskrivningar

246

Räddningschef

278

Administrativ verksamhet

422

Operativ verksamhet

-228

Förebyggande verksamhet

-233

-2103

Summa
•

•

Tidigare anställning och pensionsavgångar har inneburit engångspremier på 2,1
mkr exklusive löneskatt, vilket föranleder pensionskostnadernas avvikelse mot
budget. Vilket förklarar resultatavvikelsen till huvudsaklig del.
En del av aktiviteterna som var budgeterade har inte ägt rum under 2021 p g a
pandemin men när det gäller myndighetsutövning LSO/LBE (förebyggande
verksamhet) har det varit en större aktivitet än i budget.
SÖRF - Årsbokslut 2021
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Investeringsverksamheten
Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget (tkr)
4000,0
3156,0

3200,0

Utfall 2021

Budget 2021

3000,0
2000,0
1000,0
0,0

Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 3200 tkr. Utfallet
under 2021 blev 3156 tkr vilket innebär en genomförandegrad
om cirka 98,63%. Det konstateras att direktionens antagna
budget över investeringsverksamheten i princip har uppnåtts
under året.
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Balansräkning
►

Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.

• Anläggningstillgångar

• Periodisering av intäkter och kostnader

Av årets investeringar på 3156 tkr avser
dessa främst fordon (2 328 tkr).

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2021 och januari
2022 har genomförts. Vår periodiseringsgranskning har inte påvisat några väsentliga
avvikelser.

• Avskrivningsprinciper
De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2020. Årets avskrivningar
uppgår till 3 885 tkr (4 017 tkr f.å).

• Tvister och myndighetskrav
Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

SÖRF - Årsbokslut 2021
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• Avsättningar
Pensionsskulden i förbundet ligger i sin
helhet redovisad som avsättning, därmed
ligger inget som ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden är avstämd mot årsbesked
från KPA.
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256

God redovisningssed
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Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet
►

Enligt kommunallagen skall direktionen fastställa mål för god ekonomisk
hushållning. Både finansiella mål samt verksamhetsmål avses och det är
endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk
hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport
och årsbokslut. Utvärdering gällande uppfyllelsen av de mål direktionen
fastställt skall ske i förvaltningsberättelsen. Därefter skall revisorerna på
basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.

►

Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader d.v.s. balanskravet, är
lagstadgat. Avstämning av balanskravet görs i delårsrapport och
årsredovisning.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – Finansiella mål

Direktionen har antagit tre finansiella mål för 2019-2022.
1.

Resultat och eget kapital

Det egna kapitalet ska vara > 0. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0.
Resultat/Måluppfyllelse: Värdet av det egna kapitalet blev 4,4 mkr och innebär att målet är uppfyllt. Årets negativa
resultat på 2 mkr innebär att målet avseende årets resultat inte är uppfyllt.

2.

Uppföljning och analys

Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen.
Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtas.
Resultat/Måluppfyllelse: En uppföljning och genomgång på ledningsnivå har skett enligt plan. En ekonomisk
redovisning har skett per tertial på politisk nivå.
Målet bedöms uppfyllt.

3.

Investeringar

Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning. En investeringsplan gällande fordon ska sträcka sig över två
mandatperioder.
Resultat/Måluppfyllelse: Investeringsbudgeten antas av direktionen under november månad för kommande år. En
tidplan avseende investeringen av nya höjdfordon är framtagen och beslutad i respektive kommunfullmäktige.
Målet bedöms uppfyllt.

Bedömning
I förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella målen.
Bedömningen är att samtliga finansiella mål har uppnåtts med undantag för årets resultat.
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Balanskravsresultat

Balanskravsresultat (tkr)
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• I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet ej uppnås för 2021
med ett balanskravsresultat om -2 009 tkr. Direktionen har dock åberopat synnerliga
skäl. En förändring av pensionspremier ingår normalt inte i kriterierna för synnerliga
skäl dock har dessa varit svåra att förutse.
• 2018 fanns det också ett underskott men då åberopades synnerliga skäl.
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God ekonomisk hushållning

Måluppföljning – verksamhetsmål

Förebyggande
verksamhet
Arbetsmiljö
Operativ
verksamhet

Mål

Indikatorer

Antalet brandskyddskontroller
enligt LSO och föreskrivna
intervaller.

4 000-5 000
brandskyddskontroller/år.
Median Sverige
2,3 per 1 000
invånare.
5 olyckshändelser per år
Färre är tidigare år
I jämförelse med
rikssnitt.
Mediantid 11,8 min
Enligt beslutad förmåga
Enligt beslutad förmåga

Antal tillsyner enligt LSO
per 1 000 invånare.
Antalet olycksfall ska minska.
Automatiska brandlarm
Responstid. Tid från 112 anrop ankommer till första resurs
är på plats.
Operativ förmåga
Övning/utbildning

Utfall 2020 Utfall 2021

Måluppfyllelse

4 304

4 262

Ja

1,6

0,4

Nej

4
207

2
254

Ja
nej

10* min

10,2* min

Ja

Ej uppfyllt
Uppfyllt

Ej uppfyllt
Uppfyllt

Nej
Ja

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är
femte snabbaste stationen i Skåne

Bedömning
Av de sju verksamhetsmålen bedöms fyra uppfyllas
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Sammanfattande bedömning
Årets resultat

Årets resultat uppgår till -2003 tkr mot ett budgeterat överskott på 100 tkr. I
förhållande till prognos i delårsrapport är resultatet cirka 197 tkr högre.
Avvikelse mot budget beror främst på oförutsedda pensionskostnader.

God ekonomisk hushållning

• Vår bedömning är att samtliga finansiella mål har uppfyllts med undantag för
årets resultat. När det gäller förbundets sju verksamhetsmål bedöms fyra
uppfyllas och tre ej uppfyllas. Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat på -2 009 tkr. Förbundet åberopar synnerliga skäl och anser att
underskottet för 2021 inte ska återställas. En förändring av pensionspremier
ingår normalt inte i kriterierna för synnerliga skäl dock har årets premier
varit svåra att förutse.

God redovisningssed

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat
och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
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Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor/certifierad revisor
thomas.hallberg@se.ey.com
070-538 46 17
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Granskningsrapport 2022
Genomförd på uppdrag av revisorerna

Granskning av investeringar
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Linus Aldefors &
Victor Klügel
11 mars 2022
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1 Inledning
Bakgrund
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund står inför behov av investeringar av två
nya höjdfordon och fyra till fem släckbilar. Enligt förbundets medlemsmöte framgår
att reparationer av gamla släckbilar och höjdfordon är kostsamma och äventyrar
förbundets operativa förmåga. Förbundets två höjdfordon och fyra äldsta släckbilar
är idag över 20 år gamla.
I syfte att fullfölja sitt uppdrag krävs det såväl kontinuerliga som periodiska
investeringar i fordon och annan nödvändig utrustning. Sådana investeringar är
kostsamma och påverkar förbundets ekonomiska förmåga över längre tid. En
investering i ett höjdfordon belastar exempelvis förbundets resultaträkning med
500 tkr i avskrivningskostnader per år. Det är således av vikt att förbundet har en
långsiktig planering av investeringsbehov för att klara av att upprätthålla
budgetföljsamhet.
I revisorernas riskbedömning har det framkommit att investeringsplanering kan
utgöra en risk för budgetföljsamheten. Detta tillsammans med ovan har lett till att
revisorerna har identifierat investeringsplaneringen som ett område aktuellt för
särskild granskning.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma ändamålsenligheten i investeringsplaneringen
inom SÖRF.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Har direktionen upprättat en långsiktig plan för behovet av investeringar?
Kommer direktionen att klara av att bära kostnaderna för kommande
investeringar inom ramen för nuvarande budget?
 Är det tydliggjort hur investeringar ska finansieras?



Genomförande och avgränsning
Granskningen genomfördes genom dokumentstudier
räddningschef samt administrativ chef.

och

intervjuer

med

Revisionskriterier
Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier.


Förbundets egna styrdokument för området



Lagen om skydd mot olyckor 3 kap.
4
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2 Fordonsinvestering
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) två höjdfordon och fyra äldsta
släckbilar är över 20 år gamla. I direktionens protokoll från 2021-09-27
framkommer det att reparationer av dessa fordon är kostsamma (ca 100 tkr
årligen), men framför allt äventyrar det Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds
operativa förmåga. I protokoll från SÖRF medlemsmöte 2021-04-20 uppges det att
äldre fordon innebär även sviktande arbetsmiljö. Likaså är fordonen omoderna och
ineffektiva sett till förmåga och miljöklass. Av dessa anledningar har direktionen
beslutat att initiera upphandling av två nya höjdfordon samt 4–5 släckbilar.
Förbundet har upprättat en långsiktig plan för perioden 2022–27 avseende
investeringar i nya fordon.
Det framförs vid intervju att investeringsplanen är upprättad för att samtliga fordon
inte ska bytas ut vid ett och samma tillfälle. Likaså framförs att fordonen inte syftar
till att utöka förbundets operativa förmåga. Respektive fordon kommer att ersätta
ett befintligt uttjänt fordon. Införskaffandet av nya fordon kommer sannolikt
innebära omflyttningar mellan fordons placeringar. De befintliga höjdfordonen är
placerade i Ystad respektive Simrishamn. Detta är baserat på en riskbedömning
vilket bland annat är kopplat till höjd på bostadshus. Det är de intervjuades
uppfattning att nya höjdfordon fortsatt kommer att vara placerade i dessa två orter.
Det framförs i detta avseende att det är nödvändigt med fungerande höjdfordon i
och med att kommunerna inom förbundet bygger allt högre bostadshus.
Avseende släckbilar kommer nya fordon inte nödvändigtvis placeras där de uttjänta
fordonen finns i dagsläget. Det kan ske omflyttning av befintliga fordon från andra
stationer i syfte att ge plats åt de nya släckbilarna. Detta är dock inte beslutat.
Det framförs att förbundet är skyldiga enligt lag att ha fungerande höjdfordon. Mot
bakgrund av den höga frekvens som befintliga höjdfordon är utom operativ förmåga
är dessa inköp prioriterade. Det har upprättats en preliminär tidplan för
fordonsinvesteringarna:
Beställning

Preliminär
leverans

Uppskattat
pris

2 höjdfordon

Våren 2022

2024

18 mnkr

2 släckbilar

Våren 2023

2025

10 mnkr

2 släckbilar

Våren 2024

2026

10 mnkr

1 släckbil

Våren 2025

2027

5 mnkr

Det framförs vid intervju att investeringsplanen är utformad på så vis att
fordonsbytet i så liten utsträckning ska påverka förbundets operativa förmåga. Att
5
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införskaffa nya fordon inkluderar omfattande utbildningar. Det framförs finnas en
risk i att driftsätta för många nya fordon vid ett och samma tillfälle. Risken består i
att det kan saknas brandmän med tillräcklig utbildning för att driftsätta fordonen,
vilket i sin tur påverkar förbundets operativa förmåga.
Förbundet investerade 2015 i fyra nya släckbilar vilket enligt intervju var krävande
för organisationen. Investeringarna innebar att förbundet inte hann med att
genomföra tillräcklig utbildning. En mer långsiktig planering för nya fordon anses
därmed förenkla förbundets förmåga till driftsättning.
När nya fordon införskaffas adderas detta till brandmännens utbildningsplan för
året. Förbundet har för granskningen redovisat en initial utbildningsplan för höjdrespektive släckfordon. Tidsåtgången för utbildning i nya höjdfordon uppskattas
uppgå till 16–20 timmar per brandman. För nya släckbilar uppskattas tidsåtgången
till cirka 10–12 timmar. Omflyttning av fordon kommer därtill att kräva utbildning
för befintliga fordon vid ny brandstation. Detta uppskattas medföra ytterligare
utbildningsbehov på 10–12 timmer per brandman. Utbildningen kommer att utgå
från att 2–4 brandmän utbildas av den vinnande anbudsgivaren. Dessa får
instruktionsansvar gentemot såväl heltidsbrandmän som RIB-personal.
Utbildningsinsatserna sker oftast lagvis. Därefter genomförs en uppkörning, ibland
genomförs också ett skriftligt prov.
Vid intervju framkommer det att en referensgrupp har skapats för att undersöka
vilket typ av fordon som skulle vara optimalt för förbundet. Vid upphandling tar
förbundet hjälp av Ystads kommun där räddningstjänstförbundet sätter samman
upphandlingsunderlaget men får stöttning vid inköp.
Det framkommer att tidplanen vilken upprättats för investeringarna också tar
hänsyn till en analys av ekonomin och finansieringsbehov. Av intervju framgår det
att investeringar inte går att finansiera inom ramen för befintlig verksamhet utan
kommer att kräva upplåning. En ökad upplåning kommer att kräva en höjd
borgensram från respektive medlemskommun.
SÖRF har vid tillfället för granskningen erhållit godkännande för höjd borgensram
av samtliga medlemskommuner i syfte att genomföra investeringarna.
Borgensramen har utökats från 16 mnkr till 50 mnkr. Det är de intervjuades
uppfattning att den utökade borgensramen kommer att täcka finansieringen av
investeringsplanen.
Det är förbundets förhoppning att upphandlingen av nya fordon ska kunna påbörjas
under våren 2022. Efter att upphandlingsunderlaget presenterats och godkänts av
direktionen uppskattas leveranstiden för fordon till cirka 18 månader. Enligt
tidsplan planeras beställning av två höjdfordon under 2022, två släckbilar under
2023 samt två släckbilar under 2024.
Vid intervju framkommer det att likviditeten varierar för förbundet.
Medlemsavgifter inkommer tre gånger om året vilket gör att likviditeten vid de
tillfällena är hög, där i mellan uppges den vara lägre. SÖRF menar att man är
sårbara i sina egna medel och att likviditeten behövs för oförutsägbara händelser,
en full belåning skulle då inte påverka det egna kapitalet.

6
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För att finansiera framtida fordonsinvesteringar behöver förbundet öka intäkterna
med ca 3 mnkr. Intäkterna krävs för att finansiera kapitalkostnaderna kopplade till
investeringarna. Därmed står förbundet inför behovet av höjda medlemsavgifter.
Förbundet har upprättat en ekonomisk analys för behovet av utökad budgetram.
Fördelningen av medlen följer nedan sammanställning.

Utökning av budgetram tkr
1200
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2027

Utökning av budgetram

I tabellen ovan redovisas förbundet behov av utökad budgetram per år. Det
framförs vid intervju att förbundet har informerat medlemskommunerna att en
utökning av borgensramen innebär att förbundet också har behov av utökad
budgetram.
Effekten av utebliven uppräkning av medlemsavgifterna är att SÖRF inte kommer
att klara av att upprätthålla dagens operativa förmåga. Detta till följd av behovet
att minska på kostnaderna inom den befintliga verksamheten. Det har inte
upprättats en särskild riskanalys får hur detta skulle påverka.
Förbundets medlemsavgifter grundar sig på respektive kommuns storlek. Behovet
av utökad budgetram fördelas således baserat på kommunernas storlek. Förbundet
har utöver en analys över finansieringsbehovet också tydliggjort hur behovet av
utökad budgetram kommer att påverka respektive kommuns medlemsavgifter.

7
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Fördelning av utökad budgetram (tkr)
400

372 372
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2026

Det framgår av förbundets analys att Ystad kommun kommer att bära den största
delen av investeringsfinansieringen. Detta med anledning av att kommunen är
störst av de fyra medlemskommunerna. Över de nästkommande tre åren förväntas
dess medlemsavgifter att öka till en total summa på 874 tkr. Simrishamns avgift
ökar till 543 tkr, Sjöbo till 547 tkr och Tomelilla till 385 tkr.

8
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3 Slutsats
Den sammanfattande bedömningen är att investeringsplaneringen inom SÖRF
bedöms som ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i att förbundet upprättat en
långsiktig planering av investeringsbehovet samt tydliggjort utbildningsbehovet
kopplat till införandet av nya fordon. Det är tydliggjort att investeringarna ska
finansieras genom en utökad belåning vilket krävt utökad borgensram.
Investeringarna är enligt vår bedömning motiverade i syfte att säkerställa
förbundets operativa förmåga, förbättra arbetsmiljön, samt att undvika kostsamma
reparationer.
Investeringarna kommer att innebära att förbundets ekonomiska ram utökas. Detta
i syfte att bära kapitalkostnaderna för investeringarna. Det är vår bedömning att
medlemskommunerna blivit tillräckligt informerade om detta behov. Enligt
förbundets bedömningar kommer behovet av utökad ram uppgå till ca 3 mnkr fram
till 2026. Vi vill betona vikten av att medlemskommunerna, som del av beslutet om
utökad borgensram, också är införstådda med behovet av utökad budgetram. Skulle
budgettillskottet utebli uppstår en påtaglig risk att förbundet inte kan upprätthålla
den önskvärda operativa förmågan.
Revisionsfråga

Svar

Har direktionen upprättat en
långsiktig plan för behovet av
investeringar?

Ja, långsiktig plan för behovet av
investeringar är upprättad

Kommer direktionen att klara
av att bära kostnaderna för
kommande investeringar inom
ramen för nuvarande budget?

Nej, medlemsavgiften behöver höjas.
Förbundet har upprättat en behovsplan med
fördelning mellan medlemskommunerna för
att klara att bära kapitalkostnaderna som är
förenliga med investeringen.

Är det tydliggjort hur
investeringar ska finansieras?

Ja, genom belåning. Förbundet har erhållit en
höjd borgensram från samtliga
medlemskommuner i syfte att möjliggöra
upplåning.

Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att:


fortsatt informera respektive medlemskommun om effekterna av utebliven
uppräkning av medlemsavgifterna.

Revisorerna förväntar sig direktionens
rekommendation senast den 31 juni.

svar

på

bedömningarna

och
9
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4 Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Administrativ chef



Räddningschef

Analyserade dokument:


Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige Sjöbo kommun, 2021-12-15



Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige Ystads kommun, 2021-12-16



Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige Simrishamn kommun, 202112-20



Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, Tomelilla kommun, 2021-1206



Sammanträdesprotokoll medlemsmöte SÖRF, 2021-04-20



Sammanträdesprotokoll direktionen, 2021-09-27



Medlemsavgift investeringar



Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund tidsplan investeringar
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 47

Dnr KS 2022/39

Årsredovisning 2021 - Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Ärendebeskrivning

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat årsrapport inklusive bilagor för
verksamhetsåret 2021. Det sammanlagda resultatet är 2 939 tkr. Ca 138 tkr krediteras
Tomelilla kommun enligt bilaga 7. Även granskningsrapporten är överlämnad.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Beslutsunderlag

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2022-03-02, § 4, godkänna föreliggande
årsredovisning 2021, handlingsid: Ks 2022.701.
Bilaga 1 a-c, Statistik inköp-försäljning 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd,
handlingsid: Ks 2022.702.
Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2021, Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2022.703.
Bilaga 3, Måluppfyllelse styrkort 2021, de fyra olika perspektiven, Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2022.709.
Bilaga 4, Bokslut 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2022.705.
Bilaga 5, Hemtransport 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks
2022.706.
Bilaga 6, Uteservice 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlngsid: Ks 2022.707.
Bilaga 7, Fördelning av resultat 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid:
Ks 2022.708.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 47 forts.
Bilaga 8, Avvikelser 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks
2022.704.
Kf § 80/2021 Årsredovisning för 2020 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd,
handlingsid: Ks 2021.2549.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2022-03-02

ÖSHN § 4

Bokslut 2021
Änr HMN 2022/5

Beslut
•

Godkänna föreliggande årsredovisning 2021

•

Besluta att 2021 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning
Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 1
792 tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på 480 tkr, transportverksamheten ett resultat på 86 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på 859 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 277 tkr. Det sammanlagda resultatet är 2 939 tkr.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd
•

Godkänna föreliggande årsredovisning 2021

•

Besluta att 2021 årsresultat fördelas enligt avtal

Beslutsunderlag
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2022-0207
Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2021
Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes
styrkort 2021
Bilaga 3, Måluppfyllelse styrkort 2021, de fyra olika perspektiven

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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Bilaga 4, Bokslut 2021
Bilaga 5, Hemtransport 2021
Bilaga 6, Uteservice 2021
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Bilaga 1a

Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp
jan-dec ´21

80 000 000
70 000 000
60 000 000

30 000 000
20 000 000

10 000 000
0
Inköp/ Debet
Totalt
Inköp hjälpmedel
Inköp tillbehör
(arbetsordrar)
Försäljning/ Kredit Totalt
(försäljningsandel av tot.inköp %)
Försäljning hjälpmedel
Försäljning
tillbehör (HÖS)
Fakturerat
belopp

Kabelvägen 17
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Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

35%

40 000 000

Inköp/ Debet Totalt

50 000 000

Fakturerat belopp

Försäljning/ Kredit Totalt

90 000 000

Inköp

Försäljning

Fakturerat

84 242 908
78 540 459

5 702 449
29 837 113
22 900 740
6 936 373

54 405 795

Utfärdare: Lejla Smailagic
Datum: 2022-01-28
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Inköp, försäljning, fakturering
2020-2021
90 000 000
103%

100%
80 000 000
70 000 000
60 000 000

100%

103%

50 000 000
40 000 000
100%

101%

35,8%

35,4%

30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

Inköp

Försäljning

Fakturerat

2020

82 126 747

29 400 467

52 726 280

2021

84 242 908

29 837 113

54 405 795

Utfärdare: Lejla Smailagic
Datum: 2022-01-28
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Bilaga 1c
Inköp, försäljning, fakturering
2016-2021

38%
33%
3%
2016- index år 100%
90 000 000
113%

113%

116%

110%

80 000 000
100%

99%

70 000 000

60 000 000
117%

50 000 000

100%

120%

116%

120%

101%

40 000 000
2016
110%
102% 108%

30 000 000

100%

94%

2017
2018

98%

2019

2020

20 000 000

2021

37%

10 000 000

0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Inköp
72 653 011
71 772 383
79 774 352
82 187 934
82 126 747
84 242 908

36%

33%

34%

36%

Försäljning
27 171 813
25 638 836
26 659 650
27 727 370
29 400 467
29 837 113

Utfärdare: Lejla Smailagic
Datum: 2022-01-28
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35%

Fakturerat
45 481 198
46 133 547
53 114 702
54 460 564
52 726 280
54 405 795
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Uppföljning Styrkort 2021

Mål

Medborgare
(HÖS kunder)
Nöjda kunder

Implementera Visma
webSesam

Öka recirkulation av
begagnade ID-märkta
hjälpmedel som ingår i
köp- och sälj

Styrtal
Indikatorvärden

Kommentar

Mätning av kundnöjdhet
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre
Kundernas bedömning
av bemötande från HÖS
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre
Kundernas bedömning
av tillgänglighet på HÖS
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre
Implementering i
verksamheten
O Implementering klar
O Implementering
påbörjad
O Implementering ej
påbörjad
Mäta andel utlevererade
begagnade hjälpmedel
O 64 % eller högre
O 60-63 %
O 59 % eller lägre

Mäta antal utlevererade
begagnade hjälpmedel
O 10868 st. eller högre
O Antal utlevererade. beg.
hjälpmedel 2020=10867
st.
O 10866 st. eller lägre

Utveckling
Implementera
kvalitetsledningssystem

Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

Implementering i
verksamheten
O Implementering klar
O Implementering
påbörjad
O Implementering ej
påbörjad

Svarsfrekvens = 56 % (145 svar)
O 100 %

Svarsfrekvens = 56 % (145 svar)
O 99,3 %

Svarsfrekvens = 56 % (145 svar)
O 98,3 %

O Implementering ej påbörjad
Inte aktuellt då vi under 2021 tagit beslut om
att gå in i upphandling av verksamhetssystem
under 2022

O 60 % av alla ID-märkta hjälpmedel som
levererats under 2021 var begagnade.
Jfr (63 %, 2020)
O 11 093 st. av alla ID-märkta hjälpmedel som
levererats under 2021 var begagnade.
Jfr (10867st, 2020)

O Implementering påbörjad
Påbörjades hösten 2021 och fortgår våren 2022

Utfärdare: Kristina Björnlund
Status: B/Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Datum: 2022-02-02
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Mål
Implementera MDR,
EU-förordning
2017/745
medicintekniska
produkter

Medarbetare
Nöjda medarbetare
med god hälsa

Ekonomi
Minska felaktiga
lagersaldon

Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

Styrtal
Indikatorvärden

Kommentar

Implementering i
verksamheten
O Implementering klar
O Implementering
påbörjad
O Implementering ej
påbörjad
Organisatorisk-social
arbetsmiljö:
Utifrån medarbetarenkät
2020: Definiera tre
utvecklingsområden och
genomföra
handlingsplan till dessa
O Handlingsplan
genomförd för 3
utvecklingsområden
O Handlingsplan
genomförd 2
utvecklingsområden
O Handlingsplan
genomförd 1
utvecklingsområde
Fysisk arbetsmiljö:
Definiera 3
utvecklingsområden och
genomföra
handlingsplan till dessa
O Handlingsplan
genomförd för 3
utvecklingsområden
O Handlingsplan
genomförd för 2
utvecklingsområden
O Handlingsplan
genomförd 1
utvecklingsområde
Mätning differens på all
inventering under
respektive år (kostnader)
O 744 tkr eller lägre
O 2020 års
inventeringsdifferens
=745 tkr
O 746 tkr eller högre

O Implementering påbörjad
Påbörjades hösten 2020 och kommer vara
fortsatt pågående

O Handlingsplan genomförd för 3
utvecklingsområden
 Fortsatt arbete med ledningsstrukturen
 Roller, förväntningar, resurser-krav,
prioriteringar
 Arbetsklimat, trivsel, bemötande,
samtalston, minska konflikter

O Handlingsplan genomförd för 3
utvecklingsområden
 Svetsverkstaden
 Skyddsutrustning
 Belastningsergonomi

O 2021 års inventeringsdifferens blev 609 tkr.
Jfr (745 tkr, 2020)

Utfärdare: Kristina Björnlund
Status: B/Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Datum: 2022-02-02

282

Bilaga 2, Sida 3 av 3
Mål

Styrtal
Indikatorvärden

Kommentar

Mätning differens på all
inventering under
respektive år (antal)
O 2321 st. eller lägre
O 2020 års
inventeringsdifferens
=2322 st.
O 2323 st. eller högre
Mätning differens på
snabbinventeringar
(kostnader)
O 326 tkr eller lägre
O 2020 års
inventeringsdifferens
=327 tkr
O 328 tkr eller högre
Mätning differens på
snabbinventeringar
(antal)
O 1037 st. eller lägre
O 2020 års
inventeringsdifferens
=1038 st.
O 1039 st. eller högre

Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

O 2021 års inventeringsdifferens blev 1927 st.
Jfr (2322 st 2020)

O 2021 års differens på snabbinventeringar
blev 293 tkr.
Jfr (327 tkr, 2020)

O 2021 års differens på snabbinventeringar
blev 836 st.
Jfr (1038 st 2020)

Utfärdare: Kristina Björnlund
Status: B/Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Datum: 2022-02-02
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
Uppföljning per december (31/12 2021)
Hjälpmedelschef:
Kristina Björnlund
Måluppfyllelse i 4 olika perspektiv

Medborgare: Nöjda kunder
1. Kundundersökning
I månadsskiftet september/oktober 2021 genomfördes en kundundersökning via en
enkät som skickades ut till samtliga förskrivare i de 11 samverkande kommunerna.
Svarsfrekvensen var 56 % vilket innebar totalt 145 svar och därmed en låg
svarsfrekvens (jfr 66 %, 2019).
På frågan om ”Hur nöjd man är med verksamheten på HÖS” så har HÖS en
kundnöjdhetsgrad på 100 % (jfr 99,3 %, 2019) (jfr med 99,2 %, 2017). 100 % fördelat
64,8 % ”Mycket nöjd” och 35,2 % ”Nöjd”.
99,3 % ansåg att man får den hjälp och service som man förväntar sig.
Alla synpunkter och kommentarer som inkommit via enkäten kommer HÖS att jobba
vidare med under 2022. En handlingsplan kommer att tas fram som ska
kommuniceras. Överlag har det inkommit mycket positiv respons från våra kunder där
några punkter lyfts här:
Mycket bra och bra omdömen gällande:
 Bemötande från samtliga personalkategorier (96-100%)
 Tillgänglighet från samtliga personalkategorier (96-100%)
 Väntetid att komma i kontakt med konsulent, för att få tjänster utförda av
tekniker, få hjälp av supporten (webSesam)
 Information via webSesam eller HÖS-bladet
 Leveranser av beställda produkter – rätt produkt, rätt antal, felfri produkt,
anpassning innan utleverans, levereras till rätt ställe, följesedel finns.
Förbättringsområden:
 Väntetid 10 % önskar kortare tid till att få en utprovning med konsulent, 13 %
önskar kortare tid från beställning till leverans/hämtning av hjälpmedel.
 Leveranser av beställda produkter leveranstiden stämmer inte med den
utlovade (17 %), man får inte information om leveransförseningar (11 %).
Utlovad leveranstid har varit en utmaning under pandemin då leverantörerna
haft både materialbrist och leveransproblem.
 Rekonditioneringen och returmottagningen 11 % upplever att tillbehören inte
alltid blir avregistrerade, 9 % att det finns brister i rekonditioneringen
 Digitala webSesamutbildningen för nyanställda – 13 % upplever visst strul
med uppkoppling samt att innehåll inte motsvarar förväntningarna.
Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Kristina Björnlund
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Ledtid mäts från att utprovning/konsultation registreras i webSesam till att konsulent
tar första kontakten med förskrivaren. Målet för konsulenterna är att en
arbetsorder/aktivitet ska vara påbörjad inom 5 arbetsdagar. Under 2021 uppgick det
målet till 98 % jfr 2020 (98 %) dvs. en fortsatt hög måluppfyllelse.
Under 2021 har vi även fortsatt mäta ledtid för erbjuden utprovningstid med
konsulent inom 30 dagar till 84 % jfr 2020 (87 %). Vid de tillfällen det gått längre tid
innan utprovningen har blivit av, har konsulenterna noterat orsaken. Det har t ex
kunnat vara att förskrivaren själv valt tiden, att leverantören inte kunnat samt att
hjälpmedel inte varit tillgängligt. Om man tar bort dessa noterade anledningar så har
88 % erbjudits utprovning inom 30 dagar 2021.
Målet är att en arbetsorder/aktivitet ska vara påbörjad inom 5 arbetsdagar av
verkstad specialanpassning, rekonditioneringen, uteservice och hemtransport. Under
2021 uppgick det målet till 94 % jfr 2020 (98 %).
HÖS och kommunerna hanterade sammanlagt 22548 mottagare med hjälpmedel.
2. Implementera Visma webSesam
Under 2021 har tagits beslut om att upphandla nytt verksamhetssystem under 2022.
Där av blev det inte aktuellt att implementera ny förskrivarportal under 2021.
3. Recirkulation av begagnade hjälpmedel
HÖS har under 2021 fortsatt arbeta bl.a. med ersättningsgrupper, ”hyllvärmare” samt
synliggjort för ledningsgruppen när hjälpmedel samlas på HÖS, varvid ledamöterna
påtalat detta på hemmaplan för förskrivarna. Information ges även via webSesam
samt HÖS-bladet.
På teknikersidan har man påbörjat arbete med samsyn kring bedömning av
skick/skrotning där man ännu inte är framme utan arbetet fortgår 2022.
Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs det dels i mätning av
kronor och dels mätning av andel och antal.
Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (mätning i kronor) under 2021 avser
35,4 % begagnade hjälpmedel och tillbehör jfr 2020 (35,8 %).
Av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats från HÖS 2021 (mätning av andel) var 60
% begagnade jfr 2020 (63 %). Antalet har däremot ökat från 2020 (10867 st.) till
2021, 11093 st.
En ökning av recirkulationen av begagnade hjälpmedel bygger på att kommunerna
regelbundet returnerar hjälpmedel för rekonditionering. Parametrar som påverkar
möjligheterna till recirkulation är ursprunglig kvalité på upphandlat hjälpmedel, hur
gammalt/nytt ett hjälpmedel är samt hur/på vilket sätt hjälpmedlet är använt. Alla
parametrar kan både öka och minska risken för skrotning och nyinköp och därmed
recirkulationen.

Kabelvägen 17
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Utfärdare: Kristina Björnlund
Datum: 2022-02-02
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Utveckling:
1. Implementera nytt kvalitetssystem
Under 2021 upphandlades ett processbaserat kvalitetssystem till HÖS i samarbete
med Omsorgsförvaltningen och Arbete & välfärd, Kristianstads kommun. Avtal skrevs
med CANEA Partner Group AB för 2 år med möjlighet till förlängning ett år i taget i 3
år. Projektgruppen för HÖS tog över arbetet med implementering under september
2021. Därefter har det genomförts ett antal genomgångar av systemet tillsammans
med medarbetare där process efter process gåtts igenom. Arbetet fortsätter under
våren 2022 med uppbyggnad av fler processer samt fortsatta utbildningsinsatser.
2. Implementera MDR, EU-förordning 2017/745 medicintekniska produkter
Under hösten 2020 utsågs en projektledare på HÖS för införandet av MDR. Till en
början gick ett antal medarbetare och chefer olika utbildningsinsatser via e x Skånes
kommuner, läkemedelsverket, hjälpmedelscenter i Sverige etc. Även kommunerna
erbjöds utbildningsinsats via Skånes kommuner. Det fanns då många frågetecken
kring hur kommunala hjälpmedelsverksamheter skulle arbeta och tolka förordningen.
Efterhand har nätverk bildats, läkemedelsverket har klargjort frågeställningar som
funnits och arbetet har satts igång på riktigt. Arbetet med implementeringen kommer
fortgå framöver där ett antal beslut, arbetssätt mm. kommer behöva hanteras. Både
tidigare regelverk MDD samt nya MDR hanteras parallellt tom maj 2025.
Medarbetare: Nöjda medarbetare med god hälsa
1. Handlingsplaner och arbete gällande organisatorisk-, och social arbetsmiljö
För 2021 sattes 3 områden upp att arbeta med gällande den organisatoriska- sociala
arbetsmiljön.
 Fortsatt arbete med ledningsstrukturen
I juni 2021 beslutades en ny organisations- och ledningsstruktur efter genomarbetade
riskanalyser och samverkan. När det gäller ledningsstrukturen blev den största
förändringen att två arbetsledarroller ersattes med två enhetschefer med fullt
personal-, verksamhets-, ekonomiskt- och arbetsmiljöansvar för sina resp. enheter.
Samtidigt gjordes en förflyttning av arbetsgrupper mellan hjälpmedelschef till en av
enhetscheferna samt mellan enhetscheferna. Allt för att få en hållbar och tydligare
struktur över tid samt en förstärkning för att hitta en rimligare arbetsbelastning och
bättre balans för chefer att hantera viktiga fokus framåt – en bra arbetsmiljö för alla
medarbetare, höjd kvalitet i verksamheten med kundfokus.
 Roller, förväntningar, resurser-krav, prioriteringar
Delar av HÖS har arbetat en hel del med att förtydliga yrkesroller e x vad det innebär
att ha rollen som tekniker på HÖS oavsett vilken tillhörighet man har i olika
arbetsgrupper. Vidare arbetat med prioriteringar samt att ha förutsättningar att
genomföra sitt arbete liksom att diskutera och prata förväntningar på varandra i en
arbetsgrupp liksom mellan chef och medarbetare. Ett arbete som aldrig blir klart utan
behöver fortgå över tid.
 Arbetsklimat, trivsel, bemötande, samtalston, minska konflikter
Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
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Detta är frågor som hanteras och arbetas med dagligen på HÖS och i grupperna samt
på APT (arbetsplatsträffar). Under 2021 har AME (Kristianstads kommuns
arbetsmiljöenhet, motsvarar företagshälsovård) varit på plats för dialog kring
lagrummen för kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering samt att minska
konflikter mm. Då HÖS tyvärr fått erfara en incident i form av ett
diskrimineringsärende under hösten så har även HR-strateg från
kommunledningskontoret förstärkt arbetet och fört dialoger kring normer, beteenden
mm. Ett fortsatt arbete fortgår kring samsyn mm.
2. Handlingsplaner och arbetet gällande fysisk arbetsmiljö
För 2021 sattes 3 områden upp att arbeta med gällande den fysiska arbetsmiljön.
 Svetsverkstaden
I svetsverkstaden pågår ombyggnation för att få den i godkänt skick enligt
arbetsmiljöreglerna. Arbetet är uppdelat i 3 etapper enligt plan för att störa våra
kunder minimalt samt utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Under 2021 har 2 av 3
etapper genomförts i maj/juni resp. oktober. Etapp 3 kommer färdigställas under 2022
enligt plan.
 Skyddsutrustning
Skyddsutrustning är kompletterad med hörselskydd till all personal på verkstadssidan,
skyddsskor till ännu fler medarbetare som vistas mycket i verkstads- lagerdelen,
personliga svetsmasker mm. I samband med arbetet att ha rätt skyddsutrustning samt
att använda den har även regelbunden städning i verkstadsdelarna påbörjats - golv
och dammtorkning. En översyn av ”rätt” skyltar har genomförts och kompletterats.
 Belastningsergonomi
Under hösten har AME varit på plats i omgångar för att kartlägga handintensivt arbete
på HÖS. När kartläggning är klar ska även en riskbedömning genomföras. Arbetet har
inte kunnat genomföras fullt ut 2021 pga. pandemirestriktioner men en plan finns och
kommer avslutas under februari månad 2022.
AME har även besökt APT kring dialog belastningsergonomi. Fortsatt arbete sker
individuellt tillsammans med AME/arbetsgivaren under januari-mars, även detta
förskjutet något pga. pandemirestriktioner.
Utbildningsbehov identifieras vid medarbetarsamtal och resulterar i en individuell
utvecklingsplan.
Exempel på utbildningar som personal deltagit i 2021:
 HLR-utbildning - alla medarbetare
 Belastningsergonomi - alla medarbetare
 Kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering - alla medarbetare
 Diverse leverantörsutbildningar – tekniker, hjälpmedelskonsulenter
 Digital härdplastutbildning – ett antal tekniker
 YKB – delkurs lastbilschaufförer
 Kvalitetssystemet – chefer, medarbetare
 Intern kontroll utbildning - chefer, ekonom och interna kontrollanter
 Hjälpmedelsteknikerutbildning – en tekniker via Karlstad Universitet
 Studiebesök Anatomic Sitt, leverantör av sittskal – hjälpmedelstekniker,
hjälpmedelskonsulent
 Kognet resp. Sittnet– hjälpmedelskonsulenter
 Pedagogiska vägen – två hjälpmedelskonsulenter
Kabelvägen 17
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Förflyttning smärtpatienter - hjälpmedelskonsulent
Kommerse upphandlingsdatabas – ekonom och inköpsadministratör
Hälsofrämjande arbetsplatser – chefer, hälsoombud
Organisatorisk-, social arbetsmiljö (OSA) – chefer, skyddsombud
Skåne nordosts ledarutvecklingsprogram såsom kommunikation och förhållningssätt,
ta vara på och utveckla medarbetare, jag som ledare – chefer
HR-dokumentation - chefer
Indirekt ledarskap - hjälpmedelschef
Barnkonsekvensanalys – hjälpmedelschef
Hjälpmedelsriksdag där ett antal medarbetare, några ledningsgruppsrepresentanter
deltog digitalt.

Kristianstads kommun erbjöd 2021 alla medarbetare en ekonomisk friskvårdssubvention om
1000 kronor/år vilket är höjt from 2022 till 1500 kronor/år. På HÖS har 22 medarbetare fått
utbetalt friskvårdssubventionen (jämfört med 20 personer 2020). Det innebär att 53,7 % av
medarbetarna har nyttjat friskvårdsubventionen jämfört med 46,5% 2020.
Tillbud, arbetsskador
11 händelser, 7 tillbud resp. 4 arbetsskador har rapporterats i Stella under 2021. Stella är ett
informationssystem för tillbud och arbetsskador som under-lättar rapportering av dessa för
chef och medarbetare.
4st händelser relaterades till fall/halka/lyft/feltramp, 2st gällde fallande före-mål, 4st
relaterades till dispyter mellan medarbetare, 1 gällde pandemin. Tre av händelserna uppkom
utifrån att riktlinjer inte följts av medarbetare.
En av arbetsskadorna ledde till frånvaro som anmäldes till Arbetsmiljöverket som dock valde
att inte gå vidare med den. I de fall det har varit möjligt att förebygga ytterligare skador av
samma situation så har sådan satts in.
Sjukfrånvaro, frisktal
Genomsnittliga korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat med 2,6 dagar/anställd under
2021 jämfört med året innan. 2021 var korttidssjukfrånvaron 10,1dagar/anställd jämfört med
8,5 dagar/anställd 2020.
Sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar var 0,7 dagar/anställd 2021 jämfört med 3,0 dagar/anställd
2020.
Sjukfrånvaron mer än 90 dagar var 10,3 dagar/anställd 2021 jämfört med 8,7 dagar/anställd
2020.
Totalt blev sjukfrånvaron 21,1 dagar/anställd 2021 jfr med 20,2dagar/anställd 2020.
Det innebär att HÖS totalt har en högre sjukfrånvaro 2021 än under 2020 pga. att den korta
sjukfrånvaron liksom långtidsfrånvaron ökat även om sjukfrånvaron 15-90 dagar minskat
markant.
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Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har sänkts från 51,2 % 2020 till 44,4 %
av antalet tillsvidareanställda.
Jämförelser med förvaltning:
Index

HÖS

Omsorgsförvaltningen

Frisktal

44,4 %

41,4 %

Ekonomi: Minska felaktiga lagersaldon
1. Mätning av differenser
Uppföljning av lagersaldofel görs frekvent samt prognosuppdatering i Sesam. För att
säkerställa en bättre balans på hur mycket som köps in av lagervaror beräknas
inköpskvantiteten i Sesam utifrån behovet. Målet är att minska antalet artiklar som blir
hyllvärmare och samtidigt justera inköpen i takt med att förbrukning ökar/minskar.
Under 2021 har inventeringsdifferenserna fortsatt att minska vilket är en fortsatt positiv
utveckling. Differens i kostnader 2021, 605 tkr jfr 2020 (745 tkr) och differenser i antal
2021, 1927 st. jfr 2020 (2322 st.)
Efter att arbetssättet med buffertlager inte kunnat genomföras på ett bra sätt så har istället
ett arbetssätt med aktivitetsrekvisioner påbörjats. Det innebär att
rekonditioneringsteknikerna varje morgon planerar sina behov av artiklar och fyller i en
rekvisition som lagret därefter plockar från lagret och lämnar ut till teknikern. Detta har visat
sig vara ett framgångsrikt arbetssätt då det är färre personer som plockar direkt från lagret
och har därmed skapat en bättre kontroll över lagersaldot. Arbetssättet planeras att
implementeras i fler arbetsgrupper.
Snabbinventeringarna är viktiga för att fånga upp ofta förekommande saldofel som uppstår
för att inte låta differensen växa under året och vi skapar ytterligare kontroll. Differens i
kostnader 2021, 293 tkr jfr 2020 (327 tkr) och differens i antal 2021, 836 st. jfr 2020 (1038 st.)
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2021, tkr

DRIFTSVERKSAMHET

Budget

Redovisat Diff

24 746

24 834

87

Personalkostnader
Lokalhyra
Övr kostnader
Finansiella kostnader
S:a kostnader
Resultat

-17 292
-2 900
-4 251
-303
-24 746
0

-16 424
-2 879
-3 505
-234
-23 042
1 792

868
21
746
69
1 705
1 792

UTESERVICEVERKSAMHET

Budget

Intäkter

Intäkter
Personalkostnader
Övr kostnader
Finansiella kostnader
S:a kostnader
Resultat

TRANSPORTVERKSAMHET

4 151

3 591

-560

-3 354
-793
-4
-4 151
0

-2 420
-688
-4
-3 112
480

934
106
0
1 039
480

Budget

Intäkter
Personalkostnader
Övr kostnader
Finansiella kostnader
S:a kostnader
Resultat

HEMTRANSPORT

Personalkostnader
Övr kostnader
Finansiella kostnader
S:a kostnader
Resultat

999

7

-536
-307
-148
-992
0

-504
-271
-139
-913
86

32
36
10
78
86

Redovisat Diff

3 155

3 544

389

-2 566
-562
-27
-3 155
0

-2 203
-457
-27
-2 686
859

364
106
0
470
859

SESAM, lagerekonomi
Hjälpmedelsförsäljning
Lager/varukostnad
Resultat

54 627
-54 904
-277

TOT RESULTAT, tkr
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Redovisat Diff

992

Budget

Intäkter

Redovisat Diff

2 939
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Budget,
inköp

Redovisat,
inköp

Tvättkabinett, rekond
Pallställen, lager
Svetsbord med tillbehör, verkstad specialanpassningar
Prototyp Anatomic sits till utprovningar (konsulenter)
Svarv, verkstad specialanpassningar

2 500
140
38
12
0

0
144
0
13
46

Summa investeringar

2 690

202

INVESTERINGSKOSTNADER 2021, tkr
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Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2021

Fakturerat, 2020-2021
Kommun

Fakturerat 2021

Sjöbo
Skurup
Ystad
Kristianstad
Simrishamn
Tomelilla
Bromölla
Osby
Hässleholm
Ö Göinge
Hörby

Totalt

229 000,00 kr
141 625,00 kr
408 705,00 kr
1 065 495,00 kr
418 875,00 kr
123 850,00 kr
160 200,00 kr
177 300,00 kr
528 830,00 kr
127 575,00 kr
158 650,00 kr

3 540 105,00 kr

Fakturerat 2020
180 850,00 kr
166 475,00 kr
348 610,00 kr
1 081 875,00 kr
429 075,00 kr
104 600,00 kr
164 225,00 kr
164 320,00 kr
478 450,00 kr
139 975,00 kr
158 400,00 kr

3 416 855,00 kr

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2021
antal hemleveranser
antal hämtningar

varav sängar
levererade

hämtade

Kommun

normal

snabb

normal

snabb

normal

snabb

normal

snabb

Sjöbo
Skurup
Ystad
Kristianstad
Simrishamn
Tomelilla
Bromölla
Osby
Hässleholm
Ö Göinge
Hörby

66
12
93
153
150
56
32
35
91
38
42

17
23
40
126
44
7
24
25
77
15
16

62
35
109
326
116
24
38
38
150
32
38

2
1
0
18
1
0
1
3
2
0
3

44
11
59
125
42
25
21
33
65
17
33

15
22
40
101
35
6
19
23
75
14
13

48
33
91
225
83
22
35
35
147
32
34

2
0
0
12
1
0
1
3
2
0
3

768

414

968

31

475

363

785

24

Totalt

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2020
antal hemleveranser
antal hämtningar

varav sängar
levererade
normal

normal

snabb

normal

snabb

Sjöbo
Skurup
Ystad
Kristianstad
Simrishamn
Tomelilla
Bromölla
Osby
Hässleholm
Ö Göinge
Hörby

37
28
75
157
125
24
33
35
76
30
38

15
20
41
146
38
13
14
16
70
14
20

59
38
83
284
127
23
43
39
131
39
46

1
1
5
17
4
1
0
2
1
0
0

35
26
44
134
48
18
24
27
67
21
29

15
20
34
114
29
10
14
12
67
14
15

53
36
74
215
90
18
41
40
126
39
42

1
1
5
14
3
1
0
1
1
0
0

658

407

912

32

473

344

774

27

Totalt
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normal

Kommun
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Uteservice, fakturerat jan-dec 2019-2021
500 000
450 000

400 000
350 000
300 000
250 000

200 000
150 000
100 000
50 000
0

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

2019

348 585

322 295

353 043

330 245

348 503

247 350

187 953

261 934

306123

412 040

395 136

312 933

2020

387 519

338 821

291 080

158 505

273 925

308 995

207 375

249 730

332 930

376 633

382 825

207 310

2021

301 625

283 435

313 763

307 550

314 025

265 830

182 388

243 063

467 675

341 925

289 565

215 380

2019
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Uteservice, antal aktiviteter jan-dec 2019-2021
1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

2019

916

882

1 010

927

945

607

454

692

822

1 050

1 037

773

2020

939

906

739

361

692

761

491

573

832

1 027

1 038

535

2021

848

752

776

759

781

714

361

583

1 269

895

689

552

2019

Kabelvägen 17
291 62 Kristianstad
Tel 044-13 42 45
Fax 044-12 37 04

2020

2021

Utfärdare: Lejla Smailagic
Datum: 2022-01-31

294

Bilaga 6
3/3

TOT fakturerat- Uteservice 2019-2021

TOT antal aktiviteter- Uteservice 2019-2021

4 500 000

12000

4 000 000
10000

3 500 000
3 000 000

8000

2 500 000
2 000 000

6000

1 500 000
1 000 000

4000

500 000
0
TOT fakturerat

2019

2020

2021

3 826 138

3 515 647

3 526 223

2000
0

TOT fakturerat
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2019

2020

2021

10115

8894

8979
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Fördelning av resultat 2021

Kommun
Osby
Hörby
Östra Göinge
Hässleholm
Kristianstad
Bromölla
Tomelilla
Simrishamn
Ystad
Sjöbo
Skurup
Summa

HÖS drift + uteservice +
hemtransport
Transport (HÖS lastbil)
128 026,03 kr
152 290,94 kr
145 434,31 kr
505 140,81 kr
836 324,88 kr
123 768,52 kr
132 710,26 kr
186 477,12 kr
299 810,37 kr
188 087,03 kr
155 462,26 kr

5 439,87 kr
6 470,90 kr
6 179,56 kr
21 463,61 kr
- kr
5 258,97 kr
5 638,91 kr
7 923,48 kr
12 739,05 kr
7 991,89 kr
6 605,65 kr

133 465,90 kr
158 761,84 kr
151 613,87 kr
526 604,42 kr
836 324,88 kr
129 027,49 kr
138 349,17 kr
194 400,60 kr
312 549,42 kr
196 078,91 kr
162 067,90 kr

2 853 532,53 kr

85 711,88 kr

2 939 244,41 kr

HÖS drift=
1 515 267,21
Uteservice=
479 717,36
Hemtransport= 858 547,96
Resultat=
2 853 532,53
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Att kreditera per
kommun
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Avvikelser till HÖS 2021
Fel leveransadress
Klagomål av allmän karaktär
Fel antal levererades
Ej avregistrerat hjälpmedel
Fel vid "Anpassning vid utleverans"
Fel på faktura eller annat dokument
Fel vid hämtning av hjälpmedel
Felregistrerat på HÖS
Fel vid rekonditionering av hjälpmedel
Fel på utförd service
Fel produkt/hjälpmedel levererades
Försenad leverans
Transportskada

tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt
2
3
4
4
1
10
6
16
21
10
4
1
2
1
0
1
4
2
4
0
0
2
2
7
29
16
17
6
4
1
5
5
7
1
1
2
12
1
1
84
58
73

9
15
43
15
3
7
4
11
62
11
17
4
14
215

297

Övriga avvikelser
Avvikelsen övergår till reparation
Felregistrerat hos kund
Handhavandefel av kund
Leverantör kommer att informeras
Rapport till HÖS konsulenter
Reklamation levererad produkt
Övrig avvikelse

tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt
8
4
6
6
2
0
11
13
23
17
14
11
2
7
4
17
16
30
3
4
5
64
60
79

18
8
47
42
13
63
12
203
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Avvikelse per kommun
Kristianstad

Skurup
22
18
26
66

13
17
12
42

Ystad
20
11
26
57

Sjöbo
11
12
13
36

Simrishamn Tomelilla Bromölla Osby Hässleholm Östra Göinge
9
9
9
27

9
6
6
21

299

8
8
7
23

9
2
6
17

34
27
28
89

7
2
4
13

Hörby
6
5
14
25

Totalt
148 tertial 1
117 tertial 2
151 tertial 3
416

300

301

302

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 48

Dnr KS 2022/47

Årsredovisning 2021 - SYSAV
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2021 samt
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets resultat
uppgår till drygt 114 mkr.
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 – SYSAV, handlingsid: Ks 2022.1093.
Sysav Hållbarhetsredovisning 2021, handlingsid: Ks 2022.194.
Kf § 42/2021 Årsredovisning 2020 – SYSAV, handlingsid: Ks 2021.1774.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Vi väljer i år att separera årsredovisningen från hållbarhetsredovisningen då vi ser en bredare användning
av produkterna genom att separera dem. Detta
innebär att hållbarhetsupplysningarna finns på två
ställen, dels i årsredovisningen, dels i hållbarhetsredovisningen. Uppdelningen innebär att merparten
av avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden, personal, centrala resultatindikatorer som är relevanta
för verksamheten samt upplysningar kring respekt
för mänskliga rättigheter och motverkande av
korruption återfinns i hållbarhetsredovisningen.
Bolagets finansiella ställning och räkenskaper, noter,
risker samt företagets affärsmodell återfinns i denna
årsredovisning. Bolagets policyer redovisas i båda
produkterna.
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Sysav visar vägen
mot ett hållbart samhälle
2021 var ett år som bjudit på både utmaningar och överraskningar. Sysav har på ett bra
och konstruktivt sätt lyckats hantera pandemin och vårt uppdrag. Det visar sig också i vårt
resultat. Vi har under året startat upp flera framgångsrika initiativ som är avgörande steg i vår
viktiga uppgift – att visa vägen mot ett hållbart samhälle.

STARKT RESULTAT

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är 2021 ett av Sysavs
bästa år någonsin. Det beror framför allt på ett fortsatt
stort inflöde av avfall från våra kunder, god tillgänglighet
i vår energiåtervinning samt höga elpriser. Under året
såg vi påtagligt högre marknadspriser för återvunna
metaller, vilket också bidrar till vårt goda resultat. Vi
förväntar oss att elpriserna kommer att vara höga även
en tid framöver, samtidigt som vi ser att kostnaderna
för fossila utsläpp ökar radikalt på några års sikt. Detta
behöver vi ta med oss i vår framtida planering.
INSATSER VARJE DAG

Ofta får jag frågan vilken miljö- och samhällsnytta vi
gör. Det är lätt att glömma bort den skillnad vi gör varje
dag. Trots restriktioner och hög smittspridning har vi
med stort engagemang och ansvarstagande fortsatt ta
emot all sorts avfall varje dag under året och lyckats
omhänderta det stora inflödet på ett hållbart och säkert
sätt – för både människa och miljö.
INNOVATIONER GER AFFÄRER

Vår världsunika automatiserade textilsorteringsanläggning Siptex är nu i full drift. Satsningen har tagit oss
med på en lärorik och spännande resa med nya affärer
och samarbeten med strategiska partners. Siptex är ett
bra exempel på vikten av att våga ta väl avvägda risker,
och med stöd från våra ägare, ta oss an saker som inte är
förutsägbara men som förutsätter ett långsiktigt perspektiv.
Det är så vi utvecklas och kan ligga i framkant och visa
vägen mot ett hållbarare samhälle.
Under 2021 har Sysav även satsat på att utveckla nya
material, som alternativ till jungfruliga råvaror, vilket
medfört stora klimatvinster. Slaggrus framställs ur bottenaskan från energiåtervinningen och kan användas som
utfyllnadsmaterial i stället för exempelvis bergkross. Det
är därför glädjande att det nu finns ett regionalt miljötillstånd för att använda slaggrus som konstruktionsmaterial. Beslutet är strategiskt viktigt och det banar väg för

4

oss, och inte minst för branschen, då det öppnar upp
möjligheter för fler cirkulära affärer.
OFFENSIV SATSNING PÅ KLIMATET

Att minska koldioxidutsläppen är en prioriterad utmaning för Sysav. I december antog Sysavs styrelse en
klimatambition med målet att vår verksamhet ska vara
klimatpositiv 2030. Det är en offensiv och ambitiös satsning, men också helt nödvändig. Beslutet är, både för
våra medarbetare och för omvärlden, en viktig signal
om att Sysavs ägare menar allvar. Våra ägare har tydliga
förväntningar på oss. De värden vi skapar ska investeras i
framåtriktade samhällslösningar, det är miljön ska tjäna
på vårt arbete.
Redan idag bidrar vår verksamhet med klimatnytta,
om vi jämför med alternativen. Men för att göra ännu
större nytta prioriterar vi att minska våra koldioxidutsläpp från avfallsförbränningen, där vi har vår huvudsakliga direkta klimatpåverkan. Initialt handlar det om
att minska mängden fossilt material till energiåtervinningen genom att minska andelen plast i avfallet. Här
arbetar vi med en bred portfölj av åtgärder som bidrar
till bättre utsortering av plast, både ute hos våra kunder
och hos oss, samt minskad produktion och konsumtion
av fossil plast.
Dessutom utreder vi just nu en kraftfull klimatåtgärd
för att reducera själva koldioxidutsläppen från energiåtervinningen. Det handlar om så kallad Carbon Capture
and Storage (CCS), koldioxidinfångning och lagring.
Beräkningar visar att vi med denna teknik kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Vi har
därför inlett en förstudie med stöd av Energimyndigheten med målet att driftsätta en egen CCS-anläggning
2030. Kopplat till denna framtida investering tittar nu
Sysav tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och
andra energiaktörer på att utveckla en mer energisnål
infångningsteknik än de befintliga, även detta med stöd
från Energimyndigheten. Samtidigt medverkar vi även
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”Sysav strävar efter att skapa insikt
för att förändra beteenden. Vi vill
göra det enklare, bättre och roligare
för alla att leva hållbart.”

i regionala samarbeten kring transport, lagring och användning av koldioxid.
MÄNNISKOR OCH ENGAGEMANG

Samverkan är en nyckel till framgång och gör att Sysav,
sin storlek till trots, kan vara en tydlig kraft i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett exempel på detta är
att vi tillsammans med en majoritet av våra ägarkommuner har tagit fram en gemensam kretsloppsplan för
2021–2030. Planen innehåller mål som alla främjar en
hållbar utveckling i samhället. De bidrar till att minska
avfall och miljöbelastning, öka återanvändning och återvinning och sätta beteendeförändring i fokus.
Att vårt arbete spelar roll och berör människor märker
vi dagligen. Och här spelar vår kunskap och kreativitet
stor roll. Genom olika initiativ och kampanjer, flera av
dem i samarbete med kommunerna, vill vi inspirera till
hållbara lösningar för att hantera dagens utmaningar.
Som matlagningstävlingen Resterkocken där vi vill få
barn och unga att lära sig mer om matsvinn. Eller när
vi varit tvungna att ställa in våra uppskattade studiebesök och istället fokuserat mer på vår podd Avfallet, ett
annat innovativt sätt att sprida kunskap om hur vi alla
kan bidra till ett hållbart samhälle.Att alla medarbetare
brinner för sitt arbete och att de som arbetar på våra
återvinningscentraler är riktiga miljöhjältar - det märker
besökarna rätt snabbt.
Sysav strävar efter att skapa insikt för att förändra beteenden. Vi vill göra det enklare, bättre och roligare för
alla att leva hållbart. Här gör våra medarbetare en fin
insats för samhället och till dem vill jag rikta ett riktigt
stort tack!

regelverk kan underlätta en hållbar omställning i vår
region, Sverige och Europa och bidra med insikter baserade på vår omfattande erfarenhet och kompetens.
Under året har avfallsbranschen uppmärksammat den
illegala avfallshanteringen, där miljön får betala priset,
såväl nationellt som internationellt. Sysav tar inga genvägar. Att kommuninvånare, politiker och samarbetspartners känner förtroende för oss är helt avgörande för
vår verksamhet och vi känner en stor ödmjukhet inför
uppdraget. Vi varken blundar eller tvekar inför det som
är svårt men nödvändigt – det ligger i vårt uppdrag att
visa vägen mot ett hållbart samhälle.

UTMANINGAR OCH ANSVAR

Många utmaningar återstår för att skapa ett hållbart
samhälle. Vissa delar kan påverkas genom lagstiftning
medan andra kräver beteendeförändringar. Vi kommer
fortsätta att ge vår bild av hur nya och gemensamma

Peter Engström, VD och koncernchef

5
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6

Under 2021 tog Sysav emot och behandlade 877 028 ton avfall.
Totalt återvanns 98,2 procent av det inkommande avfallet, 43,3 procent som material
och 54,9 procent som energi. Totalt deponerades 1,8 procent.
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Ditt och mitt Sysav
Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället – på så
sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser och skapar samhällsnytta med affärsmässig grund.
Vi tar ansvar för helheten i avfallskedjan, avgiftar kretsloppet för att skydda miljö och hälsa och
skapar insikt om en hållbar produktion och konsumtion för att få samhället att förflytta sig uppåt
i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. Allt detta sammantaget gör
oss till en viktig aktör i vår region, vi vågar till och med påstå att vi är oumbärliga.

Sysav ägs av följande 14 skånska kommuner: Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge
och Ystad. I samverkan med ägarkommunerna ansvarar
Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand,
återvinns och behandlas på bästa sätt. Sysav ansvarar
även för insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, Svedala och Kävlinge. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras avfall från företag
samt andra regioner och länder.

VÅR VISION

Sysav bidrar till att skapa världens
mest hållbara region, för denna och
kommande generationer.

AFFÄRSIDE

Sysav skapar värde för samhälle och
kunder genom hållbar resurs- och
avfallshantering.

Under 2021 uppgick Sysavs omsättning till 1 213 012 tkr
(1 064 571). Det är en ökning med 13,9 procent. Resultatet
uppgick till 137 772 tkr (23 755). Sysavs intäkter består
huvudsakligen av avgifter för avfallshantering från kommunernas avfallskollektiv, intäkter från insamling och
behandling av avfall samt avfallstjänster för företag.
Intäkterna kommer också från energileveranser som el
och värme samt vidareförsäljning av insamlat och behandlat material. Våra övergripande kostnader härrör
från produktion, transporter, lokalhyra och personal.
Verksamheten startade 1974 och har idag 344 anställda.

VÅR VÄRDEGRUND

Tillsammans med ansvar och
engagemang

1 213 000 tkr

Årets omsättning koncernen

137 800 tkr

Resultat efter finansiella poster
Antal besök på
Sysavs återvinningscentraler

2 000 000 st

Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som
kommer från Sysavs avfallskraftvärmeverk

62,5 %
344 medarbetare

Antal medarbetare

7
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Vår strategiska riktning
- från avfall till resurs
Sysavs strategiska agenda slår tydligt fast vår förflyttning
från avfallshanterare till resursåterförare.
Sysavs målbild för 2030 är att ses som Sveriges bästa samarbetspartner för kommuner samt Europas mest efterfrågade aktör inom hållbar resurshantering. För att nå vår
målbild och vår önskade förflyttning arbetar vi efter fyra

koncernövergripande huvudstrategier som i sin tur är
kopplade till sex mål. Den strategiska agendan har ett
tydligt definierat ansvar internt och följs upp tertialvis av
koncernledningen.

SYSAVS KONCERNÖVERGRIPANDE HUVUDSTRATEGIER OCH MÅL
■
■
KUNDDRIVNA
AFFÄRER

LÅNGSIKTIG
ENERGIÅTERVINNING

Utveckla kunddrivna affärer,
partnerskap och produktportföljer

Vidareutveckla en långsiktig
energiåtervinningsaffär för regionens bästa

■
■
■

VÄRDE- OCH
FÖRTROENDESKAPANDE

STABIL
ÄGARGRUND

Maximera värde- och förtroendeskapandet i dagens verksamhet och affärer

Säkerställ en fortsatt stabil ägargrund

■

Vi har en hög acceptans och
förtroende för vår hållbara
resurshantering
Vi är en regional aktör som förser
samhället med hållbara resurser och
hållbar energi
Vi har en lönsamhet och ett
kassaflöde som gör oss ekonomiskt
hållbara
Vi har väsentligt minskat våra
utsläpp och restprodukter
Vi har ett tydligt produkt- och
tjänsteutbud, och hög kundnöjdhet
Vi är en attraktiv arbetsgivare
med högt engagemang och hög
rekommendationsgrad

Sysavs uppdrag
– hållbar resurshantering
Vår kärnverksamhet och det värde vi skapar
Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka
värdefulla resurser till samhället, och minskar på så sätt
uttaget av jungfruliga resurser. Vi skapar insikt kring en
hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få
samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot
cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck.
I vår hållbarhetsrapport guidar vi läsaren genom varje
steg i vårt uppdrag, förklarar våra mål och hur vi arbetar
med Agenda 2030 inom respektive område.

8
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VÅRT UPPDR AG
UPPDRAG:
HållbarVÅRT
resurshantering

Hållbar resurshantering

FÖRÄDLA

OMHÄNDERTA

Vi förädlar avfall till resurser
med effektiv teknologi
och innovativa lösningar

Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall

SKAPA INSIKT

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar
produktion och konsumtion

Vi avgiftar kretsloppet

SAMHÄLLE
Cirkeln är sluten

ÅTERFÖRA

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

OMHÄNDERTA
Vi omhändertar avfall
på ett effektivt och
säkert sätt genom:

■
■
■
■
■

Källsortering
Insamling
Logistik
Avfallssortering
Återvinningscentraler

FÖR ÄDLA
Vi förädlar avfallet till
värdefulla resurser
som vi kan återföra
till samhället istället
för att låta dessa gå
till spillo. Det gör vi
genom:

AVGIFTA
Vi har en viktig uppgift
att avgifta kretsloppet – vi tar bort det
som inte bör cirkuleras
tillbaka. Det gör vi
med hjälp av:

ÅTERFÖR A
Genom att få till
cirkulära flöden och
återföra värdefulla
resurser, minskar vi
uttaget av jungfruliga
resurser. Vi återför:

■ Återbruk
■ Materialåtervinning
■ Biologisk

■
■
■
■

■ Energiåtervinning

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

behandling

Rökgasrening
Vattenrening
Destruktion
Hantering av
farligt avfall
Deponering
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Metaller
Textil
Mineraler
Plast
Papper
Trä
Energi
Jordprodukter
Näringsämnen

INSIKT
Vi utbildar, ger råd
och samarbetar kring
hållbar produktion och
konsumtion.

■
■
■
■
■

Kundrådgivning
Utvecklingsprojekt
Studiebesök
Information
Utbildningar
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Flerårsöversikt

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt koncernen
2021

2020

2019

2018

2017

Ur resultaträkningen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

1 213 012
137 773
-23 571
114 201

1 064 571
23 755
-1 595
22 160

1 008 462
71 401
-14 854
56 547

955 645
39 284
-7 836
31 448

915 111
71 002
-15 866
55 136

Ur balansräkningen
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

1 403 575
802 606

1 500 331
659 730

1 526 365
568 563

1 574 259
584 755

1 631 618
600 724

2 206 181 2 160 060

2 094 928

2 159 014

2 232 342

882 121
884 784
393 155

865 615
966 602
262 711

812 213
1 073 806
272 995

785 765
1 204 091
242 486

2 206 181 2 160 060

2 094 928

2 159 014

2 232 342

(tkr om inte annat anges)

Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Balanslikviditet
Soliditet
Ur kassaflödesanalysen
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Personal
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Antal årstjänster

994 106
800 457
411 618

1,9
45%

1,7
41%

2,2
41%

2,1
38%

2,5
35%

251 679
-81 428
-84 760

192 706
-151 276
-87 665

192 709
-133 157
-84 629

159 489
-120 706
-85 962

225 552
-75 832
-70 448

85 491

-46 235

-25 077

-47 179

79 272

167 316
74 109

161 765
77 657

154 090
74 751

145 876
71 707

136 395
59 491

344

337

333

333

330
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Bolagsstyrning

Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldigheter (återvinning, avfallsbehandling
och deponering) enligt ett gemensamt samarbetsavtal
mellan ägarna. Sysav ägs av Burlöv, Kävlinge, Lomma,
Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.
Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal,
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar
och direktiv samt bolagets vision och övergripande mål.
BOLAGETS UPPDRAG
Sysav ska vara ett ledande återvinnings- och avfallsföretag
i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda delägarkommunerna miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och
produkter inom avfalls- och återvinningsområdet. Även
företag och andra verksamheter ska kunna erbjudas motsvarande tjänster i den mån det inte strider mot lagstiftningen. Sysavs mål är att vara Sveriges bästa samarbetspartner för kommuner samt Europas mest efterfrågade
aktör inom hållbar resurshantering. Bolagets affärsidé är
att skapa värde för samhälle och kunder genom hållbar
resurs- och avfallshantering.
ÅRSSTÄMMAN
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som utgörs av representanter för ägarna. Årsstämman utser
bolagets styrelse, som ansvarar för organisation och
förvaltning av bolagets angelägenheter.
Årsstämman hålls en gång om året, antingen i april eller maj.
BOLAGET OCH DESS SÄTE
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.
STYRELSE
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva ledamöter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen
väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa
ordinarie årsstämma.
GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN
Sysav och tio av ägarkommunerna har en gemensam
kretsloppsplan. Denna anger inriktningen för avfallshanteringen för både Sysav och de ägarkommuner som anta-

git denna kretsloppsplan. Den ligger till grund för planeringen av verksamheten.
VD OCH KONCERNLEDNINGSGRUPP
Sysavs vd verkställer de beslut som årsstämma och styrelse fattar. Vd fattar beslut om investeringar, personal,
organisationens uppbyggnad, budget och annat som är
av principiell art för Sysav enligt vd-uppdrag från styrelsen.
Koncernledningsgruppen är ett referensforum i koncernövergripande strategiska frågor och vägval, med vd
som ordförande.
VERKSAMHETSSYSTEM
Sysav samt ingående dotterbolag Sysav Industri AB har
sedan hösten 2009 ett lätt tillgängligt integrerat verksamhetsledningssystem och är miljöcertifierat enligt ISO
14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001. Sysav innehar därmed ett
trippelcertifikat.

FÖRDELNING AV AKTIEKAPITAL INOM
SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV
Andel
%

Aktiekapital
kronor

Antal
aktier

Burlöv

3,50

1 154 000

1 154

Kävlinge

3,85

1 270 000

1 270

Lomma

3,50

1 154 000

1 154

Lund

15,38

5 076 000

5 076

Malmö

Kommun

45,98

15 174 000

15 174

Staffanstorp

3,32

1 094 000

1 094

Svedala

3,85

1 270 000

1 270

Trelleborg

7,52

2 482 000

2 482

Vellinge

4,02

1 326 000

1 326

Ystad

2,84

936 000

936

Skurup

1,42

468 000

468

Sjöbo

1,42

468 000

468

Simrishamn

1,95

643 000

643

Tomelilla

1,47

485 000

485

100,00

33 000 000

33 000

Summa
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Sysavs
riskhantering
Sysav är liksom andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet
med att identifiera, bedöma och hantera riskerna görs fortlöpande och syftar till att säkerställa
att verksamheten löper som planerat och skapar planerat värde. Risker i verksamheten
definieras som tänkbara händelser som medför osäkerheter för verksamheten, dess processer,
medarbetare, planerade resultat, finansiella ställning eller osäkerheter i påverkan på omvärld,
kunder eller andra intressenter. Sysavs riskhantering innebär att verksamheten bättre kan
förebygga och vid behov hantera oönskade händelser. Väl hanterade risker ökar koncernens
handlingsutrymme och kan även vändas till möjligheter för verksamheten.

SYSTEMATISK RISKHANTERING
Sysav har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för
att identifiera och hantera risker i verksamheten. Riskhantering är ett systematiskt sätt att identifiera, analysera, följa upp och agera förebyggande på koncernens risker, samt mildra effekterna om oönskade händelser ändå
inträffar. Riskhanteringsarbetet är en förutsättning för en
framgångsrik verksamhet med intakt värdeskapande, intjäningsförmåga och lönsamhet. Riskhantering är därför
en del av koncernens strategi- och affärsplanering samt
uppföljning. Sysav bedömer risker utifrån sannolikheten
att något händer och de konsekvenser som uppstår om
det inträffar. Riskhanteringen utgår från Sysavs policy
för styrning och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin och den finansiella riskpolicyn. Sysavs
styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av arbetet
med riskhantering. Företagsledningen säkerställer genom Riskkommittén och dedikerade roller i riskarbetet
att det finns ett etablerat och funktionellt arbetssätt för
riskhantering i alla led i organisationen.

Risksamordnare och deras team av sakkunniga identifierar och analyserar olika typer av risker i de olika
delarna av verksamheten. Utifrån detta agerar ansvariga i verksamheten på de risker som behöver hanteras
aktivt. Riskbedömningarna utgör basinformationen om
riskerna i verksamheten, där risker som kräver ledningens uppmärksamhet och uppföljning rapporteras vidare
till Riskkommittén. Här möter riskteamens bedömningar
ledningens övergripande och strategiska perspektiv på
verksamhetens risker. Riskkommittén fokuserar på de
operativa, finansiella, strategiska och regelstyrda riskerna vid olika tillfällen under året. Sammantaget ska
arbetssättet ge rätt förutsättningar att fatta välgrundade
beslut om hantering av risker och risktagande i alla led
och perspektiv av verksamheten. De risker som bedöms
ha störst potentiell inverkan på koncernens värdeskapande, intressenter, mål och utveckling samlas i koncernens
konsoliderade riskbild.
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OLIKA TYPER AV RISKER
Sysav arbetar utifrån fyra övergripande typer av risker, för att säkerställa att alla avgörande risker för
verksamheten ska fångas upp och hanteras. Inom varje övergripande typ av risk finns ett antal huvudrisker.

STRATEGISKA
RISKER

OPERATIONELLA
RISKER

Strategiska risker påverkar Sysavs
förmåga att långsiktigt kunna skapa
värde utifrån intressentkrav, upprätthålla framtida intjänandeförmåga
och lönsamhet, attrahera rätt
kompetens, nå de övergripande
verksamhetsmålen och säkerställa
den långsiktiga utvecklingen av
affären. Hantering av strategiska
risker handlar om att i tid se och
agera på hot mot verksamheten
samt att fånga möjligheter för en
framtida stärkt position.

Operationella risker inkluderar
allt som kan påverka Sysavs
förmåga att planenligt leverera
tjänster, material, energi och andra
nyttigheter utifrån dagens behov
och krav från kunder och intressenter, och därigenom upprätthålla
förväntat resultat för verksamheten. Detta omfattar risker kopplat
till anläggningar, processer, system,
miljöpåverkan, arbetsmiljö, avfallsoch materialflöden, upphandlingar,
leverantörer, kommunikation,
arbetssätt, leveranser, med mera.

FINANSIELLA
RISKER

Finansiella risker kan påverka
Sysavs finansiella ställning och
omfattar alla de risker som
kan ge effekter på balans- och
resultaträkning, såsom kreditrisker, likviditetsrisker, prisrisker,
ränterisker, valutarisker,
försäkringsrisker, med mera.

REGELEFTERLEVNADSRISKER

Regelefterlevnadsrisker kan
påverka Sysavs förmåga att
skydda koncernens värden och
verksamhet. De kan innebära hot
mot koncernens finansiella ställning,
anseende eller fortlöpande
verksamhet och omfattar risker
kopplade till krav i lagstiftning,
tillstånd, med mera.

RISKRESPONS – VERKSAMHETENS SVAR PÅ IDENTIFIERADE RISKER
Identifierade risker ska hanteras om de kan äventyra en fortsatt kontinuerlig, lönsam och hållbar verksamhet.
Sysav svarar upp mot identifierade risker på olika sätt:

Balansera – Sysav balanserar
mellan hot mot affären och möjlig
avkastning, utifrån vald strategisk
inriktning

Förebygg – Sysav förebygger
störningar mot en kontinuerlig
och lönsam verksamhet och väger
kostnader för ökad säkerhet mot
riskers möjliga konsekvenser och
sannolikhet

Förbered – Sysav förbereder sig
och mildrar konsekvenserna för
sådant som ligger utanför Sysavs
kontroll, till exempel svängningar
i konjunkturen eller kommande
förväntad lagstiftning

Riskhantering enligt COSO och ISO
Sysav arbetar med risker utifrån det internationellt erkända COSO-ramverket, där riskhantering är en av delarna
för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därigenom arbetet med intern kontroll samt definierar olika typer av
risker som påverkar verksamheten. Riskhantering är även en central komponent i ISO-standarderna för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö. Koncernens riskhantering är därför en integrerad del i verksamhetssystemet, som är
certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
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Strategiska risker
Avser risker för att säkerställa
att rätt forsknings- och utvecklingsinitiativ bedrivs i enlighet med
Sysavs strategiska agenda, regionens kretsloppsplan med avfallsplaner
och att relevanta intentioner i nationella och internationella organ
uppfylls (t ex EU:s mål om cirkulär ekonomi och FN:s Agenda 2030).

FORSKNING OCH
UTVECKLING

Riskrespons: Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB säkerställer
koncernen en aktiv omvärldsbevakning samt deltagande i de mest relevanta initiativen för att utveckla ett hållbart samhälle. Sysav Utveckling
finns representerat i koncernledningsgruppen och dess styrelse består
av en delmängd av Sysavs styrelse.
Avser risken att Sysav inte
erbjuder attraktiva produkter
och tjänster till sina ägarkommuner
och/eller övriga verksamhetskunder. Avser även risken att erbjudna
tjänster inte kan levereras på grund av kapacitetsbrister på återvinnings- eller behandlingsanläggningarna. Marknaden för uppvärmning via
fjärrvärme har under lång tid varit relativt konstant, dvs ca 2500 GWh/
år i systemet för Malmö-Burlöv. Energieffektiviseringen om uppskattningsvis 1-2 % per år kompenseras med nyanslutning av fastigheter i
området.

MARKNADS- OCH
KAPACITETSRISKER

Riskrespons: Sysavs förtroende som en aktör med ett långtgående samhällsansvar stärks genom att företaget strävar efter att skapa långsiktiga
och hållbara lösningar. Sysav har även en konkurrensfördel då man kan
erbjuda en helhetstjänst med mottagningsmöjligheter för allt avfall.
Risken minimeras genom att bolaget löpande genom en aktiv kunddialog
stämmer av framtida förväntningar i relation till sin behandlingskapacitet
och framtida investeringar. Sysavs produktion av fjärrvärme ligger som
“baslast” i systemet, och berörs därför inte av eventuella marknadsförändringar på uppvärmningsmarknaden. Under sommarperioden,
då behovet primärt är för tappvarmvatten, producerar inte Sysav
med maximal kapacitet utan utnyttjar denna period för att genomföra
revision på anläggningarna.
Avser risker kopplade till utmaningar
att attrahera, rekrytera och
behålla rätt medarbetare och
kompetens för att upprätthålla förtroendet som en samhällsviktig aktör
och en attraktiv arbetsgivare.

PERSONALRISKER

Riskrespons: Sysav arbetar med att engagera medarbetare och ledare
genom att utveckla en stark företagskultur som bygger på vår värdegrund ”Tillsammans med ansvar och engagemang” via att säkerställa
och främja ett tillitsbaserat ledarskap och förtroendefullt samarbete,
erbjuda interna utvecklingsmöjligheter samt skapa förutsättningar för
gränsöverskridande samarbeten. Vidare byggs ett starkt arbetsgivarvarumärke då mångfald och inkludering värderas högt, attraktiva personalerbjudande samt kvalitetssäkrade och effektiva HR-processer. Slutligen
digitaliseras och moderniseras HR-processerna för att kunna möjliggöra
de nödvändiga förbättringarna.
Sysavs verksamhet baseras på ett
grundläggande förtroende från
koncernens olika målgrupper,
samarbetspartners, kunder, media och andra intressenter. Bristfällig
kommunikation innebär en risk att inte kunna upprätthålla detta förtroende och på så vis skada Sysavs varumärke. Aktuella risker som avses är
främst kopplade till synen av Sysavs verksamhet, energiåtervinning och
hur vi tar ansvar i klimatfrågan

KOMMUNIKATIONSRISKER

Sysavs verksamhet spänner över
ett stort antal intressenter med
vilka Sysav har olika relationer.
Intressenterna befinner sig både i den nära omvärlden, nationellt och
internationellt. Intressenterna har olika syn på Sysav utifrån den egna
organisationens syften och mål och kan därför ha olika uppfattningar
om Sysavs verksamhet.

INTRESSENTSRISKER

Riskrespons: Sysav arbetar därför med en regelbunden omvärldsbevakning av aktuella frågor, och därmed kartläggs vilka intressenter
som är närmst den aktuella frågan. Genom att regelbundet identifiera
organisationens intressenter och göra en SWOT-analys får ledningen
kunskap och underlag att beakta i arbetet med den strategisk agendan
och långsiktiga planeringen.

Operationella risker
Avser risker som är förknippade med den dagliga driften
av koncernens anläggningar.
Driftavbrott kan i vissa fall orsaka stora konsekvenser för samhället och
tillika negativa ekonomiska konsekvenser för Sysav.

ANLÄGGNINGSRISKER

Riskrespons: En viktig del är ett rullande besiktningsprogram, en
kontinuerlig kontroll av tillstånd och ett effektivt underhåll. Ett väl
avvägt försäkringsskydd har tecknats för att minska konsekvensen av
driftavbrott om sådant skulle inträffa.
Sysav har ett stort antal risker
som kan skada såväl medarbetare
som bolaget och dess tillgångar.
Exempel på risker kan vara inandning av gaser och damm, exponering av
kemikalier, stöld och inbrott.

ARBETSMILJÖ- OCH
SÄKERHETSRISKER

Riskrespons: Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet för Sysav.
Vi jobbar kontinuerligt med att höja vår arbetsmiljöprestanda och därigenom att nå ett högt förebyggande arbetsmiljöarbete. Sysav arbetar
systematiskt för en trygg och hållbar arbetsmiljö för medarbetaren,
genom riskhantering för såväl fysisk som organisatorisk arbetsmiljö.
Samverkan med de fackliga organisationerna kring medarbetarfrågor
sker regelbundet.
Sysavs verksamhet är relativt
automatiserad och koncernen har
därför behov av en välfungerande
och säker IT-infrastruktur. Störningar eller externa intrång i IT-systemen
eller infrastrukturen kan väsentligt påverka verksamheten.

IT-RISKER

Riskrespons: Sysav har etablerat en IT-styrningsmodell och ITprocesser som fokuserar på att stärka framförallt hanteringen av
programförändringar/-utveckling, användaradministration, IT-drift och
IT-säkerhet samt minimera risken för dataintrång. Sysav genomför årligen
IT-säkerhetsrevisioner samt redundanstester av kritisk IT-infrastruktur.
Sysav arbetar även nära våra största IT-leverantörer i syfte att säkerställa
en säker och stabil IT-miljö.

Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till koncernledningen och till funktionen omvärldsbevaka och påverka, vilket
säkerställer öppenhet, transparens och tydlighet i all intern och extern
kommunikation. Sysav har identifierat strategiska kommunikationsområden
som är kopplade till riskarbetet, för att arbeta proaktivt med kommunikationen och minimera till exempel förtroendeskadande publicitet.
Sysav arbetar kontinuerligt med omvärlds- och mediebevakning för
input i strategiska beslut.
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Avser risker med att varor och
tjänster inte köps in till rätt
pris och kvalitet, att leverantörsmarknaden är begränsad vilket kan påverka möjligheten att byta
leverantör att leverantörerna inte möter hållbarhetskraven, leverantörer
får finansiella eller andra typer av svårigheter och således inte kan
leverera varor och tjänster.

LEVERANTÖRS- OCH
INKÖPSRISKER

Riskrespons: Sysav har implementerat ett inköpssystem som
säkerställer att varor och tjänster köps in av avtalade leverantörer till
rätt pris och kvalitét. Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra sin
leverantörskedja och sina leverantörers arbete genom kategoristyrning
samt utvärdering och uppföljning av leverantörer, varor och tjänster.
När inköpssystemet används fullt ut har vi möjlighet att följa dessa
parametrar för att aktivt finna avvikelser och proaktivt arbeta tillsammans med leverantörerna genom kategoristyrning och spendanalys.
Sysavs verksamhet medför
MILJÖRISKER
miljörisker såsom oförutsedda
utsläpp av skadliga ämnen till luft,
vatten och mark som kan påverka miljö och omgivning negativt, såväl
som en negativ påverkan på Sysav när det gäller förtroende, kostnader
och möjligheten att bedriva vår verksamhet.
Riskrespons: Sysav har ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för
att förebygga och minimera våra miljörisker. Vi genomför djupgående
miljöriskbedömningar av verksamheten med fokus på våra anläggningar
där vi tar fram en detaljerad riskbild och beslutar om lokala åtgärder.
Resultatet av miljöriskbedömningarna tillsammans med avvikelsehantering och revisioner ger även en övergripande bild över risker
och trender för Sysavs samlade verksamhet. Utifrån analys av den
övergripande bilden prioriteras åtgärder som berör hela avdelningar
eller hela koncernen.
Avser risken att utsorterade
avfallsrester inte finns att tillgå
som krävs för att fylla Sysavs
förbränningsbehov, innebärande att löpande ha tillgång till de volymer
utsorterade avfallsrester eller andra insatsvaror som krävs för optimalt
kapacitetsutnyttjande av avfallskraftvärmeverkets olika förbränningslinjer.

RÅVARU- OCH
BRÄNSLERISK

Riskrespons: Behovet och tillgången av utsorterade avfallsrester stäms
löpande av i nära samarbete mellan marknad och operationen. Till
exempel består Sysavs bränsleportfölj av kontrakt med olika löptider,
geografiskt ursprung och sammansättning avseende både inhemskt
avfall, samt avfall från andra länder.

Finansiella risker
FINANSIELL
RAPPORTERING

Avser risker kopplade till såväl
felaktig finansiell rapportering
som bedrägeririsker.

Riskrespons: Sysav rapporterar sin ekonomiska ställning löpande i
enlighet med interna och externa (K3-regelverket) rapporteringsregler
och har uppsatta kontroller i de finansiella processerna.
Med likviditetsrisk avses risken
att Sysav får problem med att
möta dess åtagande relaterade
till koncernens finansiella skulder. Då finns risken att Sysav inte kan uppbringa tillräcklig finansiering för att driva verksamheten långsiktigt till en
rimlig kostnad. Finansieringsrisken innefattar även Sysavs möjligheter till
finansiering kopplat till hur verksamheten klassas i EU:s taxonomi.

LIKVIDITETS- OCH
FINANSIERINGSRISKER

Riskrespons: Den periodiska likviditetsplaneringen tillsammans med
bevakning av saldo på konton säkerställer att Sysav har medel tillgängliga
för att betala koncernens skulder. Sysav arbetar med finansiell planering
där finansieringsbehovet fastställs på medellång och lång sikt. Detta
medför att finansiering sker till en rimlig kostnad.

Försäkringsrisk innefattar risken
att Sysavs tillgångar inte är försäkrade på ett korrekt sätt. Dels
att den försäkring Sysav har inte är tillräcklig för att täcka de önskade
värden bolaget vill försäkra, dels att ett större värde försäkras än vad
det finns tillgångar för, vilket kan ge upphov till en för hög premie.

FÖRSÄKRINGSRISKER

Riskrespons: Sysav arbetar kontinuerligt med att se över vilka försäkringar som är kopplade till respektive tillgångar. Sysav ser även över hur
försäkringarna är konstruerade i form av krav, premier, självrisker samt
vilka värden som täcks i de fall försäkringen behöver realiseras.
Sysavs affärsmodell ger upphov
till många olika typer av motparter.
Kreditrisk eller motpartsrisk
avser risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser.

KREDIT- OCH
MOTPARTSRISKER

Riskrespons: Hantering av kredit- och finansiell motpartsrisk sker
genom kontroller av Sysavs motparter via bland annat kreditbedömningsinstitut, där Sysav strävar efter att endast arbeta med kreditvärdiga
motparter.
Priser för olika tillgångsslag
(insatsvaror, försäljningsprodukter
med mera) kan variera och ge
upphov till svängningar på balans- och resultaträkning.

PRISRISKER

Riskrespons: Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag,
t ex återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme och utsläppsrätter
med syfte att identifiera eventuella prissäkringsbehov. Förutom ett
långsiktigt kontrakt som reglerar fjärrvärmepriser har Sysav påbörjat
en prissäkring för både el- och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna
instrument beskrivna i den finansiella riskpolicyn.
Rörelser i räntenivåer kan negativt påverka Sysavkoncernens
nettovinst och kassaflöde samt
värdet på finansiella tillgångar och skulder.

RÄNTERISKER

Riskrespons: Ränteriskerna hanteras genom att upplåning sker via
räntebindning med varierande löptid. Finansiell säkring genom derivatinstrument görs i enlighet med finansiell riskpolicy.
Sysav är exponerat för valutarisker
när leverantörer och kunder
handlar i annan valuta än SEK.
Ofördelaktiga förändringar i valutakurser kan negativt påverka Sysavs
finansiella resultat och kassaflöde samt värdet på finansiella tillgångar
och skulder.

VALUTARISKER

Riskrespons: Den riskdel av valutan som inte kan matchas genom
naturlig säkring (det vill säga där skulder och tillgångar kan matchas
mot varandra i den aktuella valutan), kan komma att säkras genom olika
derivatinstrument i enlighet med finansiell riskpolicy.

Regelefterlevnadsrisker
LEGALA RISKER

Avser risker med efterlevnad
samt identifiera förändring av
lagar, förordningar och direktiv,

vilket påverkar Sysav.
Riskrespons: Efterlevnad av lagar, förordningar och direktiv säkerställs
genom ett kontinuerligt juridiskt arbete som fångar upp juridiska risker
i verksamheten. När det gäller förändringar av lagar, förordningar och
direktiv genomförs omvärldsanalys och lagbevakning. Det görs för att
identifiera förändringar och på så sätt säkerställa god handlingsberedskap.

15

318

Sysavs policyer
Genom en tydlig styrning av verksamheten och kontinuerlig uppföljning säkerställer Sysav att
olika aktiviteter genomförs på rätt sätt. Läs mer om våra policyer på sysav.se

POLICY

SYFTE

UPPFÖLJNING/KONSEKVENS

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet på Sysav strävar efter att
uppnå en skadefri och hälsosam arbetsplats och
ett öppet och tillitsfullt samarbetsklimat. Vi har
en hög riskmedvetenhet och tar inte genvägar
i vårt arbete som innebär risker för oss själva
eller andra och vi agerar om vi ser någon ta en
risk som kan få negativa konsekvenser.

Sysavs skyddsorganisation arbetar systematiskt för att
ständigt utveckla vårt skydds- och arbetsmiljöarbete
så att olyckor och ohälsa förebyggs. Detta görs genom
att undersöka arbetsmiljön på olika sätt, genomföra
åtgärder och följa upp arbetet.

Dataskyddspolicy

Att skydda insamlade personuppgifter.

Sysav ser till att skydda personuppgifterna och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna
rutiner. Ett dataskyddsombud granskar att dessa regler
följs. Klagomål kan anmälas skriftligen till dataskyddsombudet.

Ekonomi
och inköp

Finansiell riskpolicy

Att skapa en koncerngemensam plattform för att
identifiera, analysera, bedöma, mäta och kontrollera de finansiella risker Sysav är exponerad mot.

Det åligger respektive avdelningschef och operativt
ansvarig att ha kännedom om och anpassa sitt finansiella
risktagande efter det av styrelsen och vd satta riskmandatet. Vd är dock ytterst ansvarig för att det satta
riskmandatet efterlevs.

Ekonomi
och inköp

HR-policy

Att tydliggöra förväntningar och ansvar inom
väsentliga områden för ledning och medarbetare
inom Sysav.

Sysav arbetar målmedvetet och strukturerat för att
ständigt följa upp och utveckla arbetet, i samarbete mellan
ledare och medarbetare. Sysav erbjuder möjligheten att
agera visselblåsare. Detta granskas och följs upp i vår
intern- och externrevision.

HR

IT-policy

Att skydda Sysavs verksamhet, kunder, partners,
medarbetare och andra intressenter genom att
reglera hur IT-resurserna används för företagets
verksamhet.

Användaren rapporterar omgående upptäckta fel eller
andra störningar i IT-resurserna till IT-enheten för lämplig
åtgärd. Kontinuerlig övervakning och loggning görs på
Sysavs IT-resurser.

Verksamhetsutveckling

Kommunikationspolicy

Att skapa förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat där ledare och medarbetare känner
ansvar för att kommunicera - ofta och gärna.

Inom Sysavkoncernen finns en tydlig ansvarsfördelning för
vem som får och kan uttala sig inom olika verksamhetsområden. En plan för kriskommunikation är framtagen och
testas samt utbildas i årligen, enligt rutin.

Kommunikation

Kvalitetspolicy

Sysav är hela tiden öppna för nya sätt att göra vår
verksamhet bättre för våra kunder, intressenter
och för varandra internt.

Sysav sätter mål som är relevanta för kunder och intressenter och hjälper till att förstå vad som krävs för att
bli ännu bättre. Detta görs bland annat genom att mäta,
följa, lära av erfarenheter samt omsätta denna kunskap i
arbetssätten. Detta granskas och följs upp i vår intern- och
externrevision.

Verksamhetsutveckling

Miljöpolicy

Att erbjuda en säker och trygg avfallshantering,
där återanvändning, återvinning av material och
energiutvinning maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö- och resurshushållning i fokus.

Sysav utvecklar regelbundet sitt sätt att arbeta för att
ligga i framkant och uppnå ständiga förbättringar. Arbetet
präglas av öppenhet och transparens och miljöfrågorna är
integrerade i alla delar av verksamheten. I Sysavs verksamhet tillämpas försiktighetsprincipen och i verksamheten tas
det hänsyn till bästa möjliga teknik för att minska påverkan
på omgivningen. Detta granskas och följs upp i vår internoch externrevision.

Verksamhetsutveckling

Policy för samhällsengagemang

Sysavs verksamhet utgör en viktig samhällsfunktion. Därför har vi valt att utöver vår dagliga
verksamhet även engagera oss genom att stötta
andra och dela med oss av vår kunskap.

Sysavs samhällsengagemang redovisas för styrelsen en gång
per år, fördelat på områdena Sponsring och samarbetspartners, Gåvor och donationer samt Kunskapsdelning.

Kommunikation

Policy för styrning
och Intern kontroll

Är en övergripande och sammankopplande policy
som möjliggör en tydligare förståelse för det
interna kontrollarbetet inom Sysav

Det finns ett ökat krav på att offentliga företag ska ha en
god förståelse för sina risker och interna kontroller från
ett stort antal intressenter. Denna policy skapar struktur
mellan andra policyer.

VD

Säkerhetspolicy

Att hantera risker med syftet att förebygga
skador, ohälsa, intrång och skador på den yttre
miljön.

För Sysav är det en självklarhet att följa lagar och andra
krav som ställs på oss och vi underlättar för alla som vistas
på våra arbetsplatser att förstå och följa våra regler.

Verksamhetsutveckling

Intern
uppförandekod

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa,
motverka mutor och korruption och säkra
verksamhetsutveckling samt upprätthålla höga
etiska standarder.

Uppförandekoden gäller alla som representerar Sysav, från
styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och
andra som har tillfälliga uppdrag. Varje medarbetare har
ett ansvar att ha kunskap om vad uppförandekoden innebär
och att tillämpa den i sitt arbete.

HR

Uppförandekod
för leverantörer

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa,
motverka mutor och korruption och säkra anställningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering
när det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga
etiska standarder.

Uppförandekoden gäller alla leverantörer och dess
underleverantörer, och innehållet i koden ska respekteras
och följas. Leverantörer och dess underleverantörer är
skyldiga att känna till vad uppförandekoden innebär och
tillämpa den i utförande av samtliga uppdrag och/eller
leveranser till Sysav. Detta granskas och följs upp i vår
leverantörsuppföljning.

Ekonomi
och inköp

Upphandlings- och
inköpspolicy

Att staka ut den riktning som Sysav eftersträvar
– för att hushålla med Sysavs finansiella medel
och vara en föregångare på vägen mot ett hållbart
samhälle.

Policyn omfattar alla Sysavs inköp av varor, tjänster och
entreprenader.

Ekonomi
och inköp
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Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187–0410), avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav Industri
AB respektive Sysav Utveckling AB, ägs av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala,
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Moderbolagets
verksamhet omfattar hantering och behandling av hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner, samt insamling
av hushållsavfall i Lomma, Svedala och Kävlinge.
Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt även brännbart hushållsavfall, från kommuner
och områden utanför Sysavs ägarkommuner.
Sysav Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag
som finansierar och driver projekt i syfte att utveckla
nya metoder och förbättra befintliga tekniker inom avfallshantering.
I Sysavkoncernen ingår intressebolagen ÅGAB Syd AB
och Carl F AB.
Styrelsen i Sysav har under 2021 haft sex ordinarie sammanträden. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen har varit:
• Framtida inriktning för Sysavkoncernen
• Sysavs klimatambition
• Strategisk inriktning 2022
• Budget 2022
• Ägarkommunernas behandlingsavgifter för 2022
• Uppdatering av policyer

AVFALLSMÄNGDER OCH ENERGIVOLYMER
Koncern
Under 2021 tog Sysavkoncernen emot och behandlade
877 028 ton (824 666) avfall, en ökning med 52 300 ton. I
koncernen förbrändes under året totalt 589 013 ton (598
717) avfall.
All återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom försäljning av producerad värme till E.ON och el till Nordpool,
dels nyttjade Sysav egenproducerad energi i anläggningarna. Värmeleveransen uppgick till 1 473 GWh (1 486)

och elleveransen till 199 GWh (198). Tillgängligheten i
energiåtervinningsanläggningen har under året legat på
96 procent (95,9).
Mängden matavfall från hushåll, butiker, restauranger
och storkök ökade till 67 609 ton (64 274). Mängden insamlat farligt avfall i koncernen ökade och uppgick till
70 354 ton (49 665). Ökningen beror på en större mängd
importerat avfall som klassas som farligt avfall samt en
förändrad rapportering av tryckimpregnerat trä.
Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, slam
och farligt avfall som deponerades ökade med drygt 500
ton till 15 414 ton (14 904).
Totalt återvanns 43,3 procent (40,4) av det inkommande
avfallet i koncernen som material och 54,9 procent (57,8)
som energi. Andelen som deponerades var densamma,
1,8 procent.
Sysav
Under 2021 tog Sysav emot 427 995 ton (434 438) avfall,
en minskning med 6 443 ton. Vidare har 11 827 ton (9 197)
farligt avfall tagits emot, en ökning med 2 630 ton. Farligt
Avfall-bilen var under året inställd på grund av pandemin.
Via “Samlaren” har 22,5 ton (24,3) avfall inkommit. Från
hushållen tog Sysav emot 39 926 ton (38 153) matavfall.
Detta innebär att 55 procent av allt matavfall har samlats
in separat för biologisk behandling.
Antal besökare på återvinningscentralerna minskade och
totalt lämnade 1 964 095 (2 054 772) besökare och 27 339
(31 231) betalande företagsbesökare 189 213 ton (197 780)
avfall. Återbyggdepån, som drivs genom ett samarbete
mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning, tog
emot totalt 3 010 ton (3 460) bygg- och rivningsmaterial
för återbruk.
Mängden avfall per invånare, inklusive grovavfall
från återvinningscentralen, minskade till 474 kg (486),
en minskning med 9 kg. Kommunernas insamling av
hushållsavfall utgjordes av 241 kg (243) per person och
mängden avfall som lämnades in på en återvinningscentral minskade till 233 kg (243). I Kretsloppsplanen för
perioden 2021-2030 är målet att restavfallet från hushållen
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ska minska till 100 kg per person till 2030. Under 2021
genererade varje invånare 169 kg (172) restavfall. Kvar
till målet är 69 kg per person, en minskning per person
och år om cirka 8,5 kg.
Sysav Industri AB
Mängden mottaget avfall uppgick till 449 033 ton (390 228),
en ökning med 59 000 ton. Farligt avfall från industrier
utgjorde 58 527 ton (40 468), en ökning med 18 000 ton.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Sysavs världsunika anläggning för storskalig automatisk
textilsortering övertogs formellt från leverantören Stadler
GmbH under hösten 2021. Under året har anläggningen
trimmats in och levererar i stort enligt uppställda krav.
Marknadsarbetet fortgår där avtal med både modekedjor
och återvinnare signerats inför 2022. Intresset för sorteringsanläggningen är stort, vilket bland annat visar sig i den stora
medierapporteringen och i antalet intresserade besökare.
2021 innebar ett nytt rekord för Sysavs elproduktion,
vilket kan hänföras till en god tillgänglighet i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Under året har elproduktionen prioriterats när det varit möjligt, eftersom andra produktionsanläggningar i regionen varit nedstängda samtidigt som
det varit kapacitetsbrist i överföringen av el från norra till
södra Sverige. Sysav kan med sitt avfallskraftvärmeverk
bidra till att trygga elförsörjningen för invånarna i södra
Sverige. Detta har medfört högre intäkter än budgeterat.
Kostnaden för utsläppsrätter avseende fossil koldioxid
inom ramen för EU-ETS (European Trading System) ökade kraftigt under året (från drygt 30 till över 80 euro per
ton). Syftet med handelssystemet är att minska mängden
fossil koldioxid till luft, genom att kostnaderna för utsläppen ökar, vilket också skedde under året. Sysav menar
dock att EU-ETS snedvrider konkurrensen på EU:s inre
marknad då endast tre länders avfallsförbränning omfattas.
Dessutom har avfallsbranschen inte rådighet över vad
som sätts på marknaden och kan endast marginellt påverka innehållet i avfallet genom till exempel divergerade
avgifter. Sysav anser att alla EU-länders hushållsavfall
ska omfattas men också att det behövs styrmedel som
kraftfullt minskar mängden fossilt innehåll i produkter på
marknaden. Sysav arbetar aktivt med EU-ETS för att långsiktigt säkra verksamheten till så låg kostnad som möjligt.
Sysav har byggt en ny uppgraderad slaggsorteringsanläggning som ersatte den äldre anläggningen. Under
året tog driften över från leverantören Martin GmbH.
Utsorteringen från anläggningen fungerar överlag bättre
än förväntat. Arbetet fortsätter nu med att utveckla anläggningens funktion och prestanda.

Under sommaren genomförs årligen en omfattande revision av avfallskraftvärmeverket, i fjor med mer än 200
underentreprenörer på plats, med stort fokus på säkerhet,
arbetsmiljö och att begränsa smittspridningen under pågående pandemi. En återinvestering om 40 mkr gjordes i
avfallsvärmeverket för att förbättra tillgängligheten och
som syftar till att förlänga kvarvarande drift på de äldsta
pannorna.
I december tog Sysavs styrelse beslut om en klimatambition för koncernen; “Sysav ska vara klimatpositiva till år
2030”. Ambitionen signalerar tydligt att Sysav ska ligga i
framkant vad gäller klimatfrågan och dessutom påtagligt
bidra till att regionen minskar sina koldioxidutsläpp.
Johanna Rylander Sonesson tillträdde som marknadschef i Sysav Industri AB och Anna Annerås tillträdde
som kommunikationschef i Sysav. Båda tjänsterna ingår
i Sysavs koncernledning.
Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anläggningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till
luft och vatten. Exempel på tillstånd/anmälan:
• Avfallskraftvärmeverket och förbehandling av matavfall:
Förbränning av brännbart och farligt avfall samt behandling av matavfall.
• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellanlagring och behandling av farligt och icke farligt avfall samt
mellanlagring av släckvatten och återvinningsbara flytande avfallsvätskor.
• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av avfall
och farligt avfall.
• Återvinningscentraler: Mottagning av avfall och farligt
avfall, utgör lagring som en del av att samla in avfall.
• Bjuröhallen: Mottagning och hantering av textilavfall för
återvinning.
Under 2021 har tre tillståndsärenden påbörjats. Det gäller
nytt tillstånd för vattenverksamhet med förändrat villkor
för kylvattenuttag till avfallskrafvärmeverket, nytt miljötillstånd för Bunkeflo återvinningscentral med utökade
mängdvillkor samt miljötillstånd för en ny återvinningscentral i Lund, Hasslanda återvinningscentral, som kommer att ersätta nuvarande Gastelyckan återvinningscentral.
I januari lämnade Sysav in en prövotidsredovisning för
lakvattenhanteringen på Spillepengs avfallsanläggning
till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Dom väntas under
våren 2022.
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Byggnationer och andra förändringar
Region Skåne har behov att bygga ut sin bussterminal
på Gastelyckan i Lund. Sysav har därför kommit överens
med Region Skåne att återvinningscentralen på angränsande tomt flyttas till Hasslanda. Flytten påbörjas under
2022 och beräknas ta två år.
Renovering och ombyggnation av delar av kontorsdelen
på Bjurögatan färdigställdes under andra halvan av 2021.
Beteendepåverkan och marknadsföring
Under hösten 2021 öppnade Sysavs studiebesökverksamhet efter att ha varit stängd på grund av pandemin. Under
nedstängningen gjordes en förflyttning från att träffas fysiskt till digitala föreläsningar, film och en podcast. Trots
pandemi, har närmare 3 000 personer nåtts av fysiska och
digitala studiebesök och föreläsningar.
Sysavs medievolymer räknat i antal artiklar minskade
med 13 procent jämfört med 2020. Den genomsnittliga
mediekvaliteten uttryckt i Visibility Score på 19 procent
är en bra nivå jämfört med bolag i liknande branscher.
Sysavs Podcast och filmer har en räckvidd på drygt 12 000
visningar/lyssningar vilket är en dubblering från förra året.
Närvaron i sociala medier har ökat och budskapen nått
fler människor än tidigare år. Engagemangsnivån i Sysavs
sociala mediekanaler är stark och ligger på 5,17 procent,
vilket är ett högt värde jämfört med branschen.
Kunder och marknad
Efterfrågan på Sysavs behandlingstjänster har varit
fortsatt hög och ett antal strategiskt viktiga affärer har
slutits, trots en osäker omvärld under pandemin. Sysavs
ambition är att öka möjligheterna till materialåtervinning
och cirkulära lösningar, med ökad utsorteringsgrad, nya
partners och nya kunder.
Fokus under året har varit att säkra inflödet av brännbart
material för 2022 och att skapa en marknad för återvinning av textil. Bland annat har avtal skrivits med strategiskt viktiga kunder för införsel av avfall från utlandet,
men också på att säkra processer och flöden av textilmaterial. Under året har avtal skrivits både med modekedjor
och återvinnare.
Länsstyrelsen godkände användningen av slaggrus
som konstruktionsmaterial vid utbyggnaden av uppställningsytor i Trelleborgs hamn vilket möjliggjorde att
Sysav kunde skriva ett historiskt avtal. Slaggrus klassas
som ett icke farligt avfall, men det krävs tillstånd från
myndigheter om det ska användas som exempelvis konstruktionsmaterial. Tillståndsprocessen är lång och Sysav

anser att denna måste bli snabbare för att skapa möjligheter
för nya cirkulära affärer för hela branschen.
Prisutvecklingen på el har varit dramatisk under 2021.
Vi har under hösten sett hög volatilitet med bland annat
nära rekordnivåer på spotpriset under årets fyra sista månader. Systemmedelpriset hamnade exempelvis på 84,05
EUR/MWh (+26,95) under november. Detta kan jämföras
med november 2020 om 6,32 EUR/MWh, istället mer än
13 gånger så högt som året innan.
Orsaken står att finna bland annat istället i världsmarknadsutvecklingen, där kol- och gaspriser drivits upp energipriserna pga minskat utbud och kallare väder. Försämrad
hydrobalans, energifattigt väder i Sverige och isläggning
i älvarna har stört vattenkraftsproduktionen, samtidigt
som överföringskapaciteten mellan prisområde 4 (Malmö)
och tre (Stockholm) fortsatt varit begränsad. Sysav har som
elproducent kunnat dra fördel av situationen genom att säkra
större andel av produktionen vid gynnsamma tillfällen.
Det globala marknadspriset för metall och järn ökade
med drygt 70 procent jämfört med 2020. Pandemin, brist
på halvledare och ökad efterfrågan på elbilar är några av
de parametrar som påverkat efterfrågan. Prisuppgångar
och den höga efterfrågan har gynnat Sysavs intäkter
betydligt, med en intäktshöjning på 117 procent jämfört
med föregående år och en volymökning på 14,5 procent.
It-utveckling
Stort fokus har legat på att säkerställa förutsättningarna
för Sysav att uppnå Naturvårdsverkets nya rapporteringskrav för farligt avfall. Detta har inneburit nya arbetssätt
för berörd verksamhet men också nya moderna it-stöd.
Ett exempel på detta är den nya digitala lösningen TOVA
som möjliggör ett helt mobilt och digitalt arbetssätt vid
transport, orderhantering samt vägning av farligt avfall.
Sysav strävar efter att verksamhetens behov är grunden
för digitaliseringen i koncernen. För att skapa förutsättningar för en sådan utveckling har en förvaltningsmodell
skapats och implementerats för de högst prioriterade
verksamhetstjänsterna. Bland annat innebär modellen att
verksamheten har ett tydligt ägarskap av tjänsten och att
det ska finnas en utvecklingsplan för densamma. Arbetet
med förvaltningsmodellen fortgår även under 2022, och
resterande verksamhetstjänster kommer då att omfattas.
Under pandemin har Sysav haft stor nytta av den moderna it-plattform som implementerades i slutet av 2019
och som ständigt utvecklas. För att stötta medarbetare
som har möjlighet till distansarbete under pandemin har
ett standardiserat paket av it-utrustning erbjudits.
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Under december 2021 lanserades en ny e-tjänsteportal riktad
till privatpersoner i kommunerna Lomma, Svedala och Kävlinge. E-tjänsteportalen kommer utgöra grunden för fortsatt
utveckling av e-tjänster till privatpersoner och företagare.
Forskning och utveckling
Sysav Utveckling AB har under året varit engagerat i
flera för Sysavkoncernen relevanta aktiviteter, bland
annat det MISTRA delfinansierade och av Lunds universitet ledda projektet STEPS* med fokus på plast, samt
långtidsprojektet “Slamspridning på åkermark” som
under året pågått i 40 år. Det insamlade materialet digitaliserades föra året och finns tillgängligt via hemsidan
www.slamforsokenskane.se
Stort arbete har lagts på att möjliggöra användningen
av slaggrus som anläggningsmaterial utanför deponier,
genom en riskbedömning till den anmälan som gjorts för
användningen av slaggrus i Trelleborgs hamn.
Årets Sysavdag hölls helt digitalt och temat var textil och
Sysavs storskaliga anläggning för textilsortering Siptex.
Denna visades bland annat upp genom re-designtävlingen Re:Denim som var filmad vid anläggningen. Tre
studenter fick också stipendier om totalt 50 000 kr för sina
arbeten inom avfallsområdet.
Vd Anders Persson, avgår från sin post den 1 januari 2022
och efterträds då av Magnus Pettersson (tidigare miljöoch hållbarhetschef, Sysav). Magnus kommer fortsatt att
driva Sysav Utvecklings verksamhet som då även kommer innefatta arbetet kring en möjlig CCS-anläggning
(Carbon Capture and Storage).
MEDARBETARE
Sysav har i medeltal 344 medarbetare (339).
En förmånsportal, med ett brett utbud av medarbetarförmåner implementerades i början av året som ett led i att
bygga ett starkt engagemang och arbetsgivarvarumärke.
Ett stort arbete har gjorts för att digitalisera HR-processer
och arbetssätt med syfte att effektivisera, modernisera
och möjliggöra kvalitativa analyser. En viktig milstolpe
i digitaliseringen var att möjliggöra digital signering av
anställningsavtal. Digitaliseringen av HR-processerna
har frigjort tid som nu kan läggas på värdeskapande
arbete som till exempel chefsstöd.
Ett arbete påbörjades under 2019 med att införa ett til�litsbaserat ledarskap och samarbete. Detta återupptogs
under året i digital form, då det varit vilande under
pandemin.

*Sustainable Plastics and Transition Pathways

Kvaliteten i det strategiska lönearbetet har ökat avsevärt
genom att cirka 75 procent av rollerna i företaget har befattningsvärderats enligt BAS. Resterande roller kommer
att värderas under våren 2022. En lönekartläggning har
genomförts i enlighet med diskrimineringslagen.
Personalomsättningen (fast anställda) var 6,33 procent
(8,5) i moderbolaget och 8,96 procent (12,2) i Sysav Industri.
Utnyttjad friskvårdspeng uppgick till 535 094 kr (455 702 kr)
i koncernen, varav 321 056 kr i moderbolaget.
Sjukfrånvaron var 3,8 procent (4,6) i moderbolaget och 5,1
procent (4,8) i Sysav Industri.
LAGSTIFTNING OCH STYRMEDEL
Parisavtalet med tillhörande klimatmål har gett upphov
till ett markant ökat fokus på koldioxidutsläpp generellt,
men också kopplat till avfallshantering. EU har skärpt
klimatmålen inom Green Deal (Fit for 55), samt gjort en
översyn av berörda direktiv. Under året har också en ökning
av priset för utsläppsrätter inom EU:s handelssystem skett.
EU-kommissionen beslutade att anta en taxonomi för
gröna investeringar under året, vilken inte inkluderade
avfallskrafvärmeverk som en hållbar grön investering.
Precis innan årsskiftet kom också förslaget till översyn
av transportlagstiftningen för avfall inom Europa, vilken
med all sannolikhet kommer innebära begränsningar av
gränsöverskridande transporter av avfall för bortskaffande.
Nationellt har fokus varit stort på kommunernas roll och
ansvar för avfallshantering i relation till producentansvaret samt insamling av hushållsavfall. Under året presenterades utredningen om verksamheters kommunala
avfall och Förpackningsutredningen. Även servicenivån
för grovavfall och farligt avfall har utretts.
Skatteverket presenterade en utredning under senhösten
som visade att avfallsförbränningsskatten inte har någon
styreffekt. Regeringen har ingen ambition att ta bort skatten, utan utreder möjliga undantag från densamma, samt
föreslår indexreglering förutom att den redan idag räknas
upp med KPI.
Förväntad framtida utveckling
Sysav kommer fortsätta bidra till att skapa världens
mest hållbara region, med en hållbar konsumtion och
hög grad av källsortering. Bland annat arbetar Sysav
med att undersöka möjligheten att öka utsorteringen
av plast samt att investera i en robotiserad försortering
av grovavfall. Syftet är att återvinna mer resurser och
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därmed minska mängden avfall som går till förbränning.
Ett annat viktigt område är att påtagligt öka återbruket.
Vi undersöker möjligheter för att utveckla en storskalig
hantering av återbruk. På så vis kan en väsentligt större
andel produkter få ett förlängt liv.
Sysav kommer också att fortsätta undersöka möjligheterna till ökad produktion och leverans av el, samt arbeta
för att minska mängden koldioxid till luft, genom Carbon
Capture Storage. Ett sätt att öka produktion och leverans
av el är att driva anläggningen då värmen inte behövs,
och på så sätt kyla bort en del värme. Beslut om detta
planeras att tas under 2022.
En rekrytering av ny vd ska göras under våren 2022, då
nuvarande vd meddelat styrelsen sin önskade avgång till
sommaren 2022.
HÅLLBARHET
Sysav har upprättat en separat Hållbarhetsrapport för
2021 som återfinns på Sysavs hemsida, Sysav.se.
EKONOMI
Koncernens rörelseintäkter uppgår till 1 261 Mkr (1 092), rörelseresultatet uppgår till 143,7 Mkr (31,6), och resultatet före
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 137,8 Mkr (23,8).
Moderbolagets rörelseintäkter uppgick för året till 602
Mkr (545), rörelseresultatet uppgår till -73,6 Mkr (-111,3)
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till
-81,5 Mkr (-120,3).
Koncernens balansomslutning uppgick till 2 206 Mkr (2 160).
Balansräkningen omfattar den leasade tillgången i linje
fyra i avfallskraftvärmeverket.
Kreditsituation
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sammantaget till 477 Mkr (559) och fördelar sig med 287 Mkr (329)
som ett leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraftvärmeverket samt 190 Mkr (230) som banklån. Under året
har leasingåtagandet minskat med 42 Mkr (42).

slaggsorteringsanläggningen , livstidsförlängning panna 1
och 2, projektet för spårbarhet av farligt avfall , utbyggnad
av Bjurögatan, textilsortering och uppgradering vattenrening Farligt Avfall.
Kostnader för återställning av deponier
Vid Sysavs deponier i Albäck och Måsalycke avslutades
deponeringen 2008. Avslutningsarbetena genom bland
annat sluttäckningsarbeten har pågått sedan 2009. I början av juni 2014 invigdes en ny anläggning för biologisk
rening av lakvatten. Anläggningen som ligger på Spillepeng i Malmö ingår som en del av koncernens strävan
att leda utvecklingen mot en långsiktig och hållbar avfallshantering.
Årets ianspråktagande uppgår till 8,2 Mkr (15,6) och årets
avsättning uppgår till 6,7 Mkr (16,4). Den ackumulerade
avsättningen uppgår per balansdagen till 246 Mkr (247).
FINANSIELL RISKHANTERING
Finansierings-, ränte- och valutarisker
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de totala
krediterna 477 Mkr (559) skyddas 360 Mkr (440) med räntederivat i form av ränteswappar som följer amorteringen
av våra krediter.
På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga ränta till 1,03 procent (1,11). Den genomsnittliga återstående
löptiden på lånen är 3,1 år (4,1) och den genomsnittliga
räntebindningen på derivaten uppgår till 2,9 år (3,8).
Sysav har under året genomfört valutasäkringar både i
EUR och GBP. Koncernen bevakar löpande sina flöden
i utländsk valuta och säkrar, i enlighet med framtagen
finansiell riskpolicy, vid behov.
Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfallslämnare, transportörer samt material- eller energiköpare.

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under året
till 7,0 Mkr (6,3). För 2021 utgick en avfallsskatt per ton
om 555 kronor (540).

Riskerna hanteras genom löpande kontroll och uppföljning av kredit- och motpartsrisker via kreditupplysningsföretag. Sysav använder välrenommerade och kända
motparter för bilateral handel samt eftersträvar handel
på väletablerade marknadsplatser. Kreditförlusterna varierar över åren men har historiskt sett varit låga i förhållande till total omsättning.

Investeringar
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året till
82 Mkr (151). Investeringarna har genomförts för att fortsatt
följa den tekniska utvecklingen och för en fortsatt hög tillgänglighet och effektivitet i företagets behandlingsanläggningar. Bland de större investeringarna finns kostnader för

Prisrisker
Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag,
till exempel återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme och utsläppsrätter med syfte att identifiera eventuella
prissäkringsbehov. Förutom ett långsiktigt kontrakt som
reglerar fjärrvärmepriser genomför Sysav en prissäkring
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för båda el och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna instrument beskrivna i den finansiella riskpolicyn.

likvida medel tillgängligt för, vid varje tidpunkt, aktuella
utbetalningar.

Likviditetsrisker
Koncernen fakturerar veckovis och har det största intäktsflödet under tertial ett och tre. Likviditetsrisken
hanteras genom en blandning av långa och korta avtal
med samarbetspartners. En rullande månadsvis likviditetsplanering och regelbunden bevakning av saldo på
konton görs. Detta tillsammans säkerställer att Sysav har

Försäkringsrisker
Sysav arbetar med att ha en god bild över vilka risker
som behöver täckas via ett väl avvägt försäkringsskydd.
Tecknade försäkringar är kopplade till respektive tillgång
och är konstruerade i form av krav, premier och självrisker samt vilka värden som täcks i de fall försäkringen
behöver realiseras.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt
Flerårsöversikt
Koncernen (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Avkastning på sysselsatt kapital %
Avkastning på eget kapital efter skatt %
Antal årstjänster
Investeringar

1 213
138
2 206
45
8
12
344
82

1 065
24
2 160
41
2
3
337
151

1 008
71
2 095
41
4
7
333
137

956
39
2 159
38
4
4
333
127

915
71
2 232
35
5
7
330
76

Moderbolaget (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Avkastning på sysselsatt kapital %
Avkastning på eget kapital efter skatt %
Antal årstjänster
Investeringar

577
-82
1 423
42
-7
9
209
20

524
-120
1 420
39
-10
3
210
87

502
-95
1 349
41
-7
-13
214
104

496
-92
1 430
39
-5
-13
214
107

512
-47
1 438
37
-2
-7
212
51

Definitioner: se not 1
Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

282 934 142 kr
51 994 158 kr
334 928 300 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Utdelning till ägarna
I ny räkning överförs
Summa

11 420 000 kr
323 508 300 kr
334 928 300 kr

24

327

SYSAV 2021 | RESULTATR ÄKNING

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Resultaträkning
Resultaträkning
(tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

not

Koncernen
Moderbolaget
2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

(3)

1 213 012
47 621
1 260 633

1 064 571
27 219
1 091 790

576 668
25 502
602 170

523 947
20 846
544 793

-484 100
-202 726
-254 412

-453 327
-181 494
-250 097

-290 647
-111 814
-155 332

-285 862
-95 111
-156 115

-181 789
-1 123 027

-181 212
-1 066 130

-117 970
-675 763

-119 026
-656 114

(5,6)
(7,8,9)
(10,15)

Resultatandelar i intresseföretag

(11)

6 075

5 911

Rörelseresultat

(4)

143 681

31 572

-73 594

-111 321

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader

(12)
1 263
-7 172
-5 909

963
-8 780
-7 817

109
245
-8 279
-7 925

305
221
-9 491
-8 965

137 773

23 755

-81 519

-120 286

-

145 171

145 756

137 773

23 755

63 652

25 470

-23 571

-1 595

-11 657

-6 403

114 201

22 160

51 994

19 067

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

(13)

-

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

(14)

Årets resultat

-

-
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Balansräkning
Balansräkning
Tillgångar (tkr)

not

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar

(15)

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

(15)

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

13 204
13 204

16 977
16 977

13 204
13 204

16 977
16 977

469 651

498 036

370 850

395 661

694 526
131 246
40 094
1 335 517

747 930
125 459
63 149
1 434 574

306 905
87 783
14 019
779 556

334 287
105 715
41 681
877 344

54 854
54 854

48 779
48 779

170
16 770
16 940

170
20 547
20 717

1 403 575

1 500 331

809 700

915 038

13 018
13 018

13 647
13 647

3 459
3 459

3 811
3 811

148 273
4 378
111 132
193 383
457 166

189 329
3 496
68 680
137 647
399 152

57 903
104 604
107 418
54 320
324 244

66 957
91 483
58 321
41 955
258 716

332 422

246 931

285 206

241 949

802 606

659 730

612 909

504 476

2 206 181

2 160 060

1 422 610

1 419 515

(16)
(18)
(24)

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Fordringar intresseföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

(19)

(20)

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Eget kapital och skulder (tkr)
Eget kapital

Aktiekapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

not

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

(21)

33 000
846 905
114 201
994 106

33 000
826 961
22 160
882 121

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

Avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31

(22)

33 000
5 412
38 412

33 000
5 412
38 412

282 934
51 994
334 928

266 083
19 067
285 150

373 340

323 562

281 750

296 920

(23)
(24)
(25)

90 575
70 747
245 502
406 825

95 730
65 318
247 019
408 067

85 244
245 502
330 746

90 039
247 019
337 058

(26)

393 632
393 632

476 717
476 717

150 000
150 000

190 000
190 000

(26)

83 085
126 296
1 650
104 942
95 645
411 618

82 544
109 745
157
74 387
126 322
393 155

40 000
92 462
6 504
79
1 688
93 602
52 440
286 774

40 000
77 149
6 497
69
1 119
61 969
85 172
271 975

2 206 181

2 160 060

1 422 610

1 419 515

(27)
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Förändring av eget kapital

Förändring av
V, Sydskånes avfallsaktiebolag
ummer 556187-0410

eget kapital (tkr)

Koncernen
ändring av eget
kapital (tkr)

Belopp vid årets utgång 2020-12-31
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2021-12-31
cernen
pp vid årets utgång 2020-12-31
YSAV,
ning Sydskånes avfallsaktiebolag
rg.nummer
resultat 556187-0410
pp vid årets utgång 2021-12-31

örändring avModerbolaget
eget kapital (tkr)

Annat eget
kapital inkl
AktieSumma
kapital årets resultat eget kapital
33 000
849 121
882 121
Annat eget
-2 216
-2 216
kapital inkl
AktieSumma114 201
114 201
kapital årets resultat
33 eget
000 kapital961 106
994 106
33 000
849 121
882 121
-2 216
-2 216
114 201
114 201
33 000
961 106
994Balanserad
106
vinst inkl
AktieSumma
kapital Reservfond årets resultat eget kapital

Belopp vid årets utgång 2020-12-31
33 000
5 412
285 150
Balanserad
Annat eget
Utdelning
-2 216
inklinkl Summa
Aktiekapital
Aktie- vinst
Summa
Årets resultat
51 994
årets
resultat
kapital
kapital Reservfond
årets
resultat
kapital
kapital
erbolaget
oncernen
Belopp vid årets utgång 2021-12-31
33
000
5 eget
412eget
334 928
elopp
årets
utgång
2020-12-31
33 000
pp
vid vid
årets
utgång
2020-12-31
33 000
5 412
285849
150121 323882
562121
tdelning
-2 216
-2 216
ning
-2 216
-2 216
rets
resultat
114
201
114
resultat
51 994
51 994201
elopp
vid
årets
utgång
2021-12-31
33
000
961
106
pp vid årets utgång 2021-12-31
33 000
5 412
334 928
373994
340106

Moderbolaget

elopp vid årets utgång 2020-12-31
tdelning
rets resultat
elopp vid årets utgång 2021-12-31

Balanserad
vinst inkl
AktieSumma
kapital Reservfond årets resultat eget kapital
33 000

5 412

33 000

5 412

28
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285 150
-2 216
51 994
334 928

323 562
-2 216
51 994
373 340

323 562
-2 216
51 994
373 340
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Koncernen
Moderbolaget
2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

(tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
- Avskrivningar
- Avsättningar
- Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar
- Resultatandelar i intresseföretag
Utdelning/försäljning intresseföretag
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

143 681

31 572

-73 593

-111 321

181 789
-6 672
-733
-6 075
1 263
-7 172
-16 648

181 212
1 489
-5 911
2 010
963
-8 780
24 109

117 970
-6 312
-208
354
-8 280
-7 310

119 026
1 533
526
-9 491
8 432

289 433

226 664

22 621

8 705

629
-58 014
19 631
251 679

-2 157
-161 711
129 910
192 706

352
-65 522
17 426
-25 122

-629
-92 595
37 151
-47 368

-82 188
760
-81 428

-132 413
-18 863
-151 276

-19 639
235
130 000
110 596

-67 728
-18 863
6 250
128 000
47 659

Förändring av finansiella skulder
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-82 544
-2 216
-84 760

-82 010
-5 655
-87 665

-40 000
-2 216
-42 216

-40 000
-5 655
-45 655

Årets kassaflöde
Likvida medel från årets början
Likvida medel vid årets slut

85 491
246 931
332 422

-46 235
293 166
246 931

43 257
241 949
285 206

-45 364
287 313
241 949

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Återbetalning lån
Mottaget koncernbidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Diff
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i
dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital
som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning medan resterande del tillförts koncernens eget kapital.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar
mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde.
Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar
efter förvärvet redovisas i koncernen som ändring av innehavets redovisade värde.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som
likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som
är utsatt för en obetydlig riskvärdefluktuation.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelning. Dessa tillgångar utgör
immateriella rättigheter. Utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Skulder
för utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulder värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skulder för utsläppsrätter
redovisas som Övriga kortfristiga skulder.
Avfallsskatt
Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och erhålles avfallsskatt avseende avfall
som lämnar Sysavs område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt avser avfall som går
till slutlig deponi.
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:
* det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången
*avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången
*det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar
*utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången
ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.
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SYSAV, Sydskånes
avfallsaktiebolag
Org.nummer
556187-0410
Org.nummer 556187-0410

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiellaoch
ochimmateriella
immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar
Materiella
och
immateriella
anläggningstillgångar
baserade
bedömninganläggningstillgångar
av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Materiella
och
är
Materiella på
ochenimmateriella
immateriella
anläggningstillgångar
är redovisade
redovisade till
till anskaffningskostnad
anskaffningskostnad med
med avdrag
avdrag för
för planmässiga
planmässiga avskrivningar
avskrivningar
baserade
baserade på
på en
en bedömning
bedömning av
av tillgångarnas
tillgångarnas nyttjandeperiod.
nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Följande avskrivningstider
avskrivningstider används
används för
för planenlig
planenlig avskrivning:
avskrivning:
Antal år
Följande
Antal
år
Balanserade utvecklingsutgifter
Antal 10
år
Balanserade utvecklingsutgifter
utvecklingsutgifter
10
Byggnader
Balanserade
10
Byggnader
20-100
Avfallskraftvärmeverk
Byggnader
Avfallskraftvärmeverk
20-100
Förvaltningsfastighet
Avfallskraftvärmeverk
20-100
Förvaltningsfastighet
Markanläggningar
20-100
Förvaltningsfastighet
Markanläggningar
20
Markanläggningar
20
Markanläggningar
Maskiner
och andra tekniska anläggningar
20
Markanläggningar
Maskiner och
ochavfallskraftvärmeverk
andra tekniska
tekniska anläggningar
anläggningar
15
Maskindelar
Maskiner
andra
15
Maskindelar avfallskraftvärmeverk
avfallskraftvärmeverk
7
Transportmedel
15
Maskindelar
7
Transportmedel
10
Övriga
maskiner och andra tekniska anläggningar
7
Transportmedel
10
Övriga
maskiner
och
andra
tekniska
Inventarier,
verktyg
installationer
10
Övriga
maskiner
ochoch
andra
tekniska anläggningar
anläggningar
Inventarier, verktyg
verktyg och
och installationer
installationer
10
Markinventarier
Inventarier,
10
Markinventarier
Maskininventarier
10
Markinventarier
10
Maskininventarier
5
Övriga inventarier, verktyg och installationer
10
Maskininventarier
5
Övriga inventarier,
inventarier, verktyg
verktyg och
och installationer
installationer
3
Datorer
5
Övriga
3
Datorer
3
Datorer
Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som
ackumulerade
överavskrivningar,
vilka ingår i och
obeskattade
reserver.
Skillnaden mellan
mellan
ovannämnda avskrivningar
avskrivningar
och
skattemässigt
gjorda avskrivningar
avskrivningar för
för maskiner
maskiner och
och inventarier
inventarier redovisas
redovisas ii moderbolaget
moderbolaget som
som
Skillnaden
ovannämnda
skattemässigt
gjorda
ackumulerade
ackumulerade överavskrivningar,
överavskrivningar, vilka
vilka ingår
ingår ii obeskattade
obeskattade reserver.
reserver.
Leasing
Leasing
Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen
Leasing
redovisas
finansiell
leasingii moderbolaget
genom att densom
leasade
tillgången
redovisas
i balansräkningen
medfördelas
en motsvarande
för framtida leasingavgifter.
Leasingavtal
klassificeras
moderbolaget
som
operationell
leasing,
vilketinitialt
innebär
att leasingavgiften
leasingavgiften
fördelas
linjärt över
överskuld
leasingperioden.
koncernen
Leasingavtal
klassificeras
operationell
leasing,
vilket
innebär
att
linjärt
leasingperioden.
II koncernen
Tillgången
skrivs avleasing
på samma
sättatt
som
motsvarande
tillgångar
sominitialt
ägs av
koncernen. Betalda
redovisas
som
amortering
och
redovisas
genom
den
tillgången
redovisas
ii balansräkningen
med
en
skuld
framtida
leasingavgifter.
redovisas finansiell
finansiell
leasing
genom
att
denförleasade
leasade
tillgången
redovisas
initialt
balansräkningen
medleasingavgifter
en motsvarande
motsvarande
skuld för
för
framtida
leasingavgifter.
räntebetalning.
Tillgången skrivs
skrivs av
av på
på samma
samma sätt
sätt som
som för
för motsvarande
motsvarande tillgångar
tillgångar som
som ägs
ägs av
av koncernen.
koncernen. Betalda
Betalda leasingavgifter
leasingavgifter redovisas
redovisas som
som amortering
amortering och
och
Tillgången
räntebetalning.
räntebetalning.
Finansiella instrument
Finansiella
Finansiella instrument
instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till
anskaffningsvärdet,
inkluderar
eventuella
transaktionsutgifter
som är direkt
hänförliga
till förvärvet
Långfristiga
värdepappersinnehav
Finansiella tillgångar
tillgångarvilket
och skulder
skulder
redovisas
enligt
anskaffningsvärdemetoden.
Finansiella
tillgångar
formavav
avtillgången.
värdepapper
redovisas
till
Finansiella
och
redovisas
enligt
anskaffningsvärdemetoden.
Finansiella
tillgångar
ii form
värdepapper
redovisas
till
samt
ägarintressen ivilket
övriga
företag där
verkligt värde
är lägre än desom
redovisade
skrivs
till det av
verkliga
värdet
om värdenedgången
kan antas
anskaffningsvärdet,
inkluderar
eventuella
transaktionsutgifter
är
hänförliga
till
förvärvet
tillgången.
Långfristiga
värdepappersinnehav
anskaffningsvärdet,
vilket
inkluderar
eventuella
transaktionsutgifter
som
är direkt
direktvärdet
hänförliga
tillned
förvärvet
av
tillgången.
Långfristiga
värdepappersinnehav
vara
Långfristiga
fordringar
och långfristiga
redovisas
till upplupet
vilket motsvarar
av framtida
samt
ägarintressen
ii övriga
där
värde
lägre
de
värdet
skrivs
värdet
värdenedgången
kan
samt bestående.
ägarintressen
övriga företag
företag
där verkligt
verkligt
värde är
ärskulder
lägre än
än
de redovisade
redovisade
värdetanskaffningsvärde,
skrivs ned
ned till
till det
det verkliga
verkliga
värdet om
omnuvärdet
värdenedgången
kan antas
antas
betalningar
diskonterade
medfordringar
den effektivränta
som beräknas
anskaffningstillfället.
Kortfristiga fordringar
redovisas
till nuvärdet
det lägstaav
avframtida
vara
Långfristiga
och
skulder
redovisas
till
vilket
motsvarar
vara bestående.
bestående.
Långfristiga
fordringar
och långfristiga
långfristiga
skuldervid
redovisas
till upplupet
upplupet anskaffningsvärde,
anskaffningsvärde,
vilket
motsvarar
nuvärdet
av
framtida
anskaffningsvärdet
och
nettoförsäljningsvärdet.
Kortfristiga
skulder,
vilka
förväntas
bli
reglerade
inom
12
månader,
redovisas
till
nominellt
belopp.
betalningar
diskonterade
med
den
effektivränta
som
beräknas
vid
anskaffningstillfället.
Kortfristiga
fordringar
redovisas
till
det
lägsta
av
betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av
anskaffningsvärdet
anskaffningsvärdet och
och nettoförsäljningsvärdet.
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga
Kortfristiga skulder,
skulder, vilka
vilka förväntas
förväntas bli
bli reglerade
reglerade inom
inom 12
12 månader,
månader, redovisas
redovisas till
till nominellt
nominellt belopp.
belopp.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning
Målet
att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för
säkringsredovisning
är uppfyllda
värderas fordran
och skulden tillii olika
terminskurs.
Terminspremien
över säkringsinstrumentets
Målet
att
valutaeffekterna
vid
valutor
med
av
II de
Målet
att försöka
försöka neutralisera
neutralisera
valutaeffekterna
vid transaktioner
transaktioner
olika
valutor uppnås
uppnås
med hjälp
hjälp periodiseras
av valutaterminer.
valutaterminer.
de fall
fall villkoren
villkoren för
för löptid.
säkringsredovisning
säkringsredovisning är
är uppfyllda
uppfyllda värderas
värderas fordran
fordran och
och skulden
skulden till
till terminskurs.
terminskurs. Terminspremien
Terminspremien periodiseras
periodiseras över
över säkringsinstrumentets
säkringsinstrumentets löptid.
löptid.
Låneutgifter
Låneutgifterbelastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.
Låneutgifter
Låneutgifter
Låneutgifter belastar
belastar resultatet
resultatet för
för det
det år
år till
till vilket
vilket de
de hänför
hänför sig.
sig.
Låneutgifter
Inkomstskatter
Inkomstskatter
Redovisning
av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som
Inkomstskatter
redovisas
direkt
i eget kapital.inkluderar
Uppskjuten
skattskatt
beräknas
med tillämpning
den skattesats
har beslutats eller
aviserats
perden
balansdagen
vilken
för
Redovisning
av inkomstskatt
inkomstskatt
inkluderar
aktuell
skatt
och uppskjuten
uppskjuten
skatt. av
Skatten
redovisas som
resultaträkningen,
förutom
de fall
fall
den
avser poster
poster
som
Redovisning
av
aktuell
och
skatt.
Skatten
redovisas
ii resultaträkningen,
förutom
ii de
avser
som
närvarande
är 20,6%.
redovisas
ii eget
redovisas direkt
direkt
eget kapital.
kapital. Uppskjuten
Uppskjuten skatt
skatt beräknas
beräknas med
med tillämpning
tillämpning av
av den
den skattesats
skattesats som
som har
har beslutats
beslutats eller
eller aviserats
aviserats per
per balansdagen
balansdagen vilken
vilken för
för
närvarande
närvarande är
är 20,6%.
20,6%.
Nedskrivningar
Nedskrivningar
Nedskrivningar
Skulle
en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde
återvinningsvärdet
ner till beträffande
detta värde.en
Återvinningsvärdet
definierasdess
somåtervinningsvärde.
det högsta av marknadsvärdet
och nyttjandevärdet.
Skulle
om
värdenedgång
tillgång
Överstiger
bokförda
Skulle en
en indikation
indikationskrivs
om en
entillgången
värdenedgång
beträffande
en
tillgång föreligga
föreligga fastställs
fastställs
dess
återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens
tillgångens
bokförda värde
värde
Nyttjandevärdet
definieras
som nuvärdet
de uppskattade
framtida betalningar
somsom
tillgången
genererar.
Nedskrivningar
redovisas
över
återvinningsvärdet
skrivs tillgången
tillgången
ner till
tillav
detta
värde. Återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet
definieras
som
det högsta
högsta
av marknadsvärdet
marknadsvärdet
och
nyttjandevärdet.
återvinningsvärdet
skrivs
ner
detta
värde.
definieras
det
av
och
nyttjandevärdet.
resultaträkningen.
Nyttjandevärdet
Nyttjandevärdet definieras
definieras som
som nuvärdet
nuvärdet av
av de
de uppskattade
uppskattade framtida
framtida betalningar
betalningar som
som tillgången
tillgången genererar.
genererar. Nedskrivningar
Nedskrivningar redovisas
redovisas över
över
resultaträkningen.
resultaträkningen.
Avsättningar
Avsättningar
Avsättningar
Avsättningarredovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att
utbetalningar
kommer att
krävas
för atthar
fullgöra
förpliktelsen.
förutsättning
är att
går att
en tillförlitlig
uppskattning
avsannolikt
det belopp
Avsättningar redovisas
redovisas
när
koncernen
har
eller kan
kan
anses ha
ha En
en förpliktelse
förpliktelse
som
ett det
resultat
av göra
en inträffad
inträffad
händelse
och det
det är
är
sannolikt
att som ska
Avsättningar
när
koncernen
eller
anses
en
som
ett
resultat
av
en
händelse
och
att
utbetalas.
utbetalningar
utbetalningar kommer
kommer att
att krävas
krävas för
för att
att fullgöra
fullgöra förpliktelsen.
förpliktelsen. En
En förutsättning
förutsättning är
är att
att det
det går
går att
att göra
göra en
en tillförlitlig
tillförlitlig uppskattning
uppskattning av
av det
det belopp
belopp som
som ska
ska
utbetalas.
utbetalas.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar
och
utländsk
valuta
Kortfristiga fordringar
ochii skulder
i utländsk
Fordringar
och skulder
skulder
utländsk
valuta valuta har upptagits till balansdagens kurs.
Kortfristiga fordringar
fordringar och
och skulder
skulder ii utländsk
utländsk valuta
valuta har
har upptagits
upptagits till
till balansdagens
balansdagens kurs.
kurs.
Kortfristiga
Varulager
Varulager
Varulagret
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-utprincipen
Varulagrettillämpats.
har värderats
värderats till
till det
det lägsta
lägsta av
av anskaffningsvärdet
anskaffningsvärdet och
och nettoförsäljningsvärdet.
nettoförsäljningsvärdet. Vid
Vid bestämmande
bestämmande av
av anskaffningsvärdet
anskaffningsvärdet har
har först-in-först-utförst-in-först-utVarulagret
har
principen
principen tillämpats.
tillämpats.
Ersättning till anställda - pensioner
Ersättning
Ersättning till
till anställda
anställda -- pensioner
pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I
avgiftsbestämda
planer betalar
avgifter
till en separat
juridisk
När avgiften
är förmånsbestämda
betald har företagetpensionsplaner.
inga ytterligareIIförpliktelser.
Koncernens pensionsplaner
pensionsplaner
för företaget
ersättningfastställda
efter avslutad
avslutad
anställning
omfattar
bådeenhet.
avgiftsbestämda
och
förmånsbestämda
pensionsplaner.
Koncernens
för
ersättning
efter
anställning
omfattar
både
avgiftsbestämda
och
Avgiften
redovisas
som betalar
kostnadföretaget
i takt med
att pensionen
tjänas
I förmånsbestämda
beräknas
ochföretaget
avgifteninga
medytterligare
hänsyn tillförpliktelser.
bland annat
avgiftsbestämda
planer
betalar
företaget
fastställda
avgifter
till en
enin.separat
separat
juridisk enhet.
enhet.planer
När avgiften
avgiften
är skulden
betald har
har
företaget
inga
ytterligare
förpliktelser.
avgiftsbestämda
planer
fastställda
avgifter
till
juridisk
När
är
betald
bedömda
framtida löneökningar
vinsterin.
förluster redovisasplaner
i resultaträkningen
när de
Avgiften redovisas
redovisas
som kostnad
kostnad och
taktinflation.
med att
attAuktuariella
pensionen tjänas
tjänas
in.och
förmånsbestämda
planer
beräknas skulden
skulden
ochuppkommer.
avgiften med
med hänsyn
hänsyn till
till bland
bland annat
annat
Avgiften
som
ii takt
med
pensionen
II förmånsbestämda
beräknas
och
avgiften

334
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Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att
Avsättningar
utbetalningar redovisas
kommer att
krävas
för atthar
fullgöra
förpliktelsen.
förutsättning
är att
går att
en tillförlitlig
uppskattning
avsannolikt
det belopp
Avsättningar
när
koncernen
eller kan
anses ha En
en förpliktelse
som
ett det
resultat
av göra
en inträffad
händelse
och det är
att som ska
utbetalas.
utbetalningar
kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska
utbetalas.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Kortfristiga fordringar
ochi skulder
i utländsk
Fordringar
och skulder
utländsk
valuta valuta har upptagits till balansdagens kurs.
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-utVarulager
principen tillämpats.
Varulagret
har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-utprincipen tillämpats.
Ersättning till anställda - pensioner
Ersättning till anställda - pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I
SYSAV, Sydskånes
avfallsaktiebolag
avgiftsbestämda
planer
betalar
avgifter
till en separat
juridisk
När avgiften
är förmånsbestämda
betald har företagetpensionsplaner.
inga ytterligareIförpliktelser.
Koncernens
pensionsplaner
för företaget
ersättningfastställda
efter avslutad
anställning
omfattar
bådeenhet.
avgiftsbestämda
och
SYSAV,
Sydskånes
avfallsaktiebolag
Avgiften
redovisas
som
kostnadföretaget
i takt med
att pensionen
tjänas
I förmånsbestämda
beräknas
ochföretaget
avgifteninga
medytterligare
hänsyn tillförpliktelser.
bland annat
Org.nummer
556187-0410
avgiftsbestämda
planer
betalar
fastställda
avgifter
till enin.separat
juridisk enhet.planer
När avgiften
är skulden
betald har
Org.nummer
556187-0410
bedömda
framtida
löneökningar
vinsterin.och
förluster redovisasplaner
i resultaträkningen
när de
Avgiften redovisas
som kostnad och
i taktinflation.
med attAuktuariella
pensionen tjänas
I förmånsbestämda
beräknas skulden
ochuppkommer.
avgiften med hänsyn till bland annat
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.
Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt
Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter
finansiella
poster
med avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.
Avkastning
påfinansiella
eget
kapital
efter med
skatt
Resultat efter
poster
avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
16 (26)
Avkastning
på sysselsatt
Resultat efter
finansiella kapital
poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig
balansomslutning med avdrag för genomsnittligt icke
Resultat
efter finansiella
balansomslutning med avdrag för genomsnittligt icke
16 (26)
räntebärande
skulder. poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig
räntebärande skulder.
Balanslikviditet
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga skulder.
Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga skulder.
Soliditet
Soliditet
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Not
2 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara det verkliga resultatet. De

Företagsledningen
uppskattningar
ochkomma
antaganden
omrisk
framtiden.
Dessajusteringar
uppskattningar
kommervärden
inte alltid
det verkliga
resultatet.
De
uppskattningar ochgör
antaganden
som kan
leda till
för väsentliga
i redovisade
för motsvara
tillgångar och
skulder är
främst värdering
uppskattningar
och antaganden
som kan
komma leda
till risk
förefterbehandlingskostnader
väsentliga justeringar i redovisade
värden
för tillgångar och skulder är främst värdering
av framtida kostnader
för att sluttäcka
nuvarande
deponi
samt
för samtliga
tre deponier.
av framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier.

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Avfallshantering, avgifter
Avfallshantering,
avgifter
Insamlings- och transportintäkter
Insamlingsoch transportintäkter
Energileveranser
Energileveranser
Försäljning av material
Försäljning
av material
Hyresintäkter
Hyresintäkter
Övriga försäljningsintäkter
Övriga
försäljningsintäkter
Summa
Summa

Koncernen
Koncernen
2021
2020
5572021
724
4832020
314
557
483
42724
365
40314
987
42 365
40 987
451
207
408
909
451
408
111207
048
62909
488
1113048
623488
402
253
3 402
3 253
47
266
65
620
47 266
65 620
1 213
012
1 064
571
1 213 012
1 064 571

Moderbolaget
Moderbolaget
2021
2202021
981
220
42981
365
42 365
188
551
188
59551
724
59
47724
413
47
17413
634
17 634
576
668
576 668

2020
2142020
820
214
40820
987
40 987
166
652
166
36652
117
36
47117
398
47
17398
973
17 973
523
947
523 947

Moderbolaget
Moderbolaget
2021
2021

2020
2020

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Not
4 Inköp och försäljning
mellan
Av moderbolagets
försäljning avser
13 %koncernföretag
(15) försäljning till andra koncernföretag.

Av
avser
% (15)
andra koncernföretag.
Avmoderbolagets
moderbolagetsförsäljning
inköp avser
16 %13(13)
inköpförsäljning
från andratillkoncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser 16 % (13) inköp från andra koncernföretag.

Not 5 Leasingavgifter
Not
5 Leasingavgifter
Operationell leasing inkl hyra för lokal

Operationell leasing inkl hyra för lokal

Koncernen
Koncernen
2021
2021

Årets leasingavgifter:
Årets
leasingavgifter:
Lokalhyra
Lokalhyra
Inventarier linje 4
Inventarier
linje 4
Övriga leasingavgifter
Övriga leasingavgifter
Summa
Summa

--793
793
793
793

2020
2020
--990
990
990
990

10 313
10
41313
639
41 639
208
52208
160
52 160

10 084
10
41084
580
41 580
415
52415
079
52 079

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:
Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:
Koncernen
Koncernen
2021
2020
2021
2020
754
990
754
990
209
990
209
990
-963
1 -980
963
1 980

Inom 1 år
Inom
Inom12år
till 5 år
Inom
2 till
Senare
än55årår
Senare
Summaän 5 år
Summa

Not 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer
Not 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer

Koncernen
Koncernen
2021
2021

Malmö Stad
Malmö
Stad
Revisionsuppdrag
Revisionsuppdrag
Mazars AB
Mazars
AB
Revisionsuppdrag
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Summa
Summa

32

335

2020
2020

Moderbolaget
Moderbolaget
2021
522021
619
52
68619
572
68 572
121 -191
121 191

2020
512020
739
51 739
109
350
1093350
413
3 413
164
502
164 502

Moderbolaget
Moderbolaget
2021
2021

2020
2020

50
50

32
32

50
50

32
32

281
281
132
132
462
462

260
260
89
89
381
381

180
180
115
115
345
345

163
163
89
89
284
284
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Not 7 Medelantalet anställda

Koncernen
2021
344
33%
67%

Antal anställda
Varav kvinnor
Varav män

Moderbolaget
2021
209
38%
62%

2020
337
33%
67%

2020
210
38%
62%

Könsfördelning:
Fördelningen mellan kvinnor och män i
företagets styrelse:
Kvinnor
Män

2
11

2
11

2
11

2
11

Fördelningen mellan kvinnor och män i
företagsledningen:
Kvinnor
Män

4
5

2
7

4
5

2
7

Not 8 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader
Löner och ersättningar:
Till VD och styrelser
Till övriga anställda
Sociala kostnader
Summa löner, ersättning och sociala kostnader

Koncernen
2021
3 542
163 774
74 109
241 425

Moderbolaget
2021

2020
3 357
158 408
77 657
239 422

2 468
99 607
45 454
147 530

2020
2 347
96 556
51 089
149 993

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 10 911 tkr (16 407) och ingår i posten sociala kostnader ovan.
Av dessa avser 490 tkr (1 090) bolagets nuvarande och tidigare VD.
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 10 086 tkr (10 723).
Koncernens pensionskostnader uppgår till 17 779 tkr (22 671) och ingår i posten sociala kostnader ovan.
Av dessa avser 421 tkr (1 533) bolagens VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till 15 265 tkr (16 252).

Not 9 Avtal om avgångsvederlag

För VD i moderbolaget samt dotterbolaget Sysav Industri AB gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida
har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterbolaget Sysav
Utveckling AB kan VD:s avgångsvederlag , inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner.

Not 10 Planenliga avskrivningar
Planenliga avskrivningar av:
Immateriella anl tillgångar
Byggnader
Markanläggningar
SYSAV,
Sydskånes avfallsaktiebolag
Maskiner och
andra tekniska anläggningar
Org.nummer
556187-0410
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

Koncernen
2021
3 773
20 766
12 224
111 835
33 190
181 789

2020
9 898
19 746
11 803
107 098
32 667
181 212

Moderbolaget
2021
3 773
17 343
12 074
59 646
25 133
117 970

2020
9 898
16 592
11 653
56 592
24 291
119 026

Not 11 Resultatandelar intresseföretag

ÅGAB Syd AB
KS Recycling AB
Carl F AB
Summa

Not 12 Finansiella poster

Koncernen
2021
2 699
3 376
6 075

2020
3 572
-42
2 381
5 911

Koncernen
2021

2020

Moderbolaget
2021

2020

Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag
Övriga ränteintäkter
Summa

1 263
1 263

963
963

109
245
354

305
221
526

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld
Övriga räntekostnader
Summa

327
6 845
7 172

664
8 116
8 780

327
7 952
8 279

628
8 863
9 491

336

18 (26)
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Not 11 Resultatandelar intresseföretag

ÅGAB Syd AB
KS Recycling AB
Carl F AB
Summa

Koncernen
2021
2 699
3 376
6 075

2020
3 572
-42
2 381
5 911

Koncernen
2021

2020

Not 12 Finansiella poster

Moderbolaget
2021

2020

Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag
Övriga ränteintäkter
Summa

1 263
1 263

963
963

109
245
354

305
221
526

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld
Övriga räntekostnader
Summa

327
6 845
7 172

664
8 116
8 780

327
7 952
8 279

628
8 863
9 491

Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget
2021

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
Periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag
Summa

Not 14 Skatt på årets resultat

27 871
-12 700
130 000
145 171

2020
17 946
-190
128 000
145 756

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

Koncernen
2021
2020
-18 141
-2 357
-5 430
762
-23 571
-1 595

Moderbolaget
2021
-7 879
-3 778
-11 657

2020
-1 310
-5 093
-6 403

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enl gällande skattesats, 20,6%

137 773
-28 381

23 755
-5 084

63 652
-13 112

25 470
-5 451

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdagsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Effekt från tidigare år
Skattereduktion 2022 avseende investeringar i inventarier
Ändrad framtida skattesats
Summa

-359
1 251
-7
3 925
-23 571

-266
1 265
2 490
-1 595

-210
1 665
-11 657

-154
-798
-6 403

19 (26)

34
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Not 15 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Avyttring och utrangering
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Avyttring och utrangering
Årets avskrivning enligt plan
Summa
Redovisat värde vid årets slut
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Summa

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

62 563
-43 700
18 863

43 700
18 863
62 563

62 563
-43 700
18 864

43 700
18 863
62 563

-45 586
43 700
-3 773
-5 659

-35 688
-9 898
-45 586

-45 586
43 700
-3 773
-5 659

-35 688
-9 898
-45 586

13 204

16 977

13 204

16 977

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

793 792
793 792

733 669
60 123
793 792

639 695
639 695

590 354
49 341
639 695

-477 351
-20 766
-498 117

-457 605
-19 746
-477 351

-379 334
-17 343
-396 677

-362 742
-16 592
-379 334

Redovisat värde vid årets slut

295 676

316 442

243 018

260 361

Markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Summa

256 998
4 606
261 605

248 873
8 125
256 998

247 775
4 606
252 381

239 650
8 125
247 775

-145 729
-12 224
-157 953

-133 926
-11 803
-145 729

-139 076
-12 074
-151 150

-127 423
-11 653
-139 076

103 652

111 270

101 231

108 700

70 324
70 324

70 324
70 324

26 602
26 602

26 601
26 602

469 651

498 036

370 850

395 661

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Summa

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
SYSAV,
Summa Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410
Redovisat värde vid årets slut

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
Summa byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Justering
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Avyttring och utrangering
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Avyttring och utrangering
Årets avskrivning enligt plan
Summa
Redovisat värde vid årets slut
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing
Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

2 350 285
-3 202
61 662
-1 706
2 407 039

2 202 542
150 720
-2 977
2 350 285

1 095 222
-3 202
35 492
-967
1 126 545

997 694
100 145
-2 616
1 095 222

-1 602 357
1 678
-111 835
-1 712 513

-1 498 236
2 977
-107 098
-1 602 357

-760 935
940
-59 646
-819 640

-706 959
2 616
-56 592
-760 935

694 526

747 930

306 905

334 287

280 000

320 000

-

-
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560 333

525 319

451 152

418 924
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Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
Summa byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Justering
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Avyttring och utrangering
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Avyttring och utrangering
Årets avskrivning enligt plan
Summa
Redovisat värde vid årets slut
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing
Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Summa
Redovisat värde vid årets slut
Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Årets investeringar
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer
Redovisat värde vid årets slut

Not 16 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

70 324
70 324

70 324
70 324

26 602
26 602

26 601
26 602

469 651

498 036

370 850

395 661

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
2 350 285
-3 202
61 662
-1 706
2 407 039

2 202 542
150 720
-2 977
2 350 285

1 095 222
-3 202
35 492
-967
1 126 545

997 694
100 145
-2 616
1 095 222

-1 602 357
1 678
-111 835
-1 712 513

-1 498 236
2 977
-107 098
-1 602 357

-760 935
940
-59 646
-819 640

-706 959
2 616
-56 592
-760 935

694 526

747 930

306 905

334 287

280 000

320 000

560 333
38 975
599 308

525 319
35 014
560 333

451 152
7 201
458 353

418 924
32 228
451 152

-434 872
-33 190
-468 062

-402 205
-32 667
-434 872

-345 437
-25 133
-370 570

-321 146
-24 291
-345 437

131 246

125 461

87 783

105 715

63 149
82 189
-105 244

184 719
151 275
-272 845

41 681
19 639
-47 302

163 793
86 591
-208 703

40 094

63 149

14 019

41 681

Kapital- och
rösträttsandelar (%)

SYSAV Industri AB
SYSAV Utveckling AB
Utgående balans

100
100

SYSAV Industri AB
SYSAV Utveckling AB

-

Antal andelar
1 000
1 000

-

Bokfört värde
2021-12-31
120
50
170

2021-12-31
170
170

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Organisationsnummer
556474-8803
556289-5978

Not 17 Fordringar hos koncernföretag

2020-12-31
170
170

Säte
Malmö
Malmö

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
6 250
-6 250
-

Ingående anskaffningsvärde
Amortering
Redovisat värde

21 (26)
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Not 18 Andelar i intresseföretag

Kapital- och
rösträttsandelar (%)

ÅGAB Syd AB
Carl F AB
Utgående balans

Ingående redovisat värde
Årets försäljning
Årets resultatandel
Redovisat värde
Uppgifter om intressebolagens organisationsnummer och säte:
ÅGAB Syd AB
Carl F AB

40
24

Antal
andelar
2 000
2 400

Bokfört värde i
koncern
2021-12-31
17 148
37 706
54 854

2020-12-31
14 449
34 330
48 779

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
48 779
44 878
-1 810
6 075
5 711
54 854
48 779

Organisationsnummer
556616-6848
556039-0402

Säte
Malmö
Malmö

Not 19 Varulager

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens
anläggningar.

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald avfallsskatt
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Utgående balans

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
131 453
106 943
6 891
12 754
55 039
17 950
193 383
137 647

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
26 848
23 787
3 099
9 765
24 373
8 403
54 320
41 955
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Not 21 Eget kapital

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.
I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 35 606 tkr (29 531).

Not 22 Obeskattade reserver

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
maskiner och inventarier
Periodiseringsfond
Utgående balans

259 160
22 590
281 750

287 030
9 890
296 920

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående balans
Ökning av skulden, ränta
Ökning/minskning av skulden
Utgående balans

Not 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-)
Ingående balans
Förändring via resultaträkningen
Utgående balans
Temporära skillnader återfinns i följande poster:
Obeskattade reserver
Fastighet
Maskiner och inventarier
Kundfordringar
Upplupna kostnader
Skattereduktion pga inventarieinköp
Redovisat värde

Not 25 Övriga avsättningar
Ingående balans
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning
Ianspråkstagande för hantering av lakvatten och topptäckning
Utgående balans

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
95 730
95 043
327
664
-5 481
22
90 575
95 730

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
90 039
89 307
327
628
-5 121
104
85 244
90 039

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
-65 318
-66 081
-5 429
762
-70 747
-65 318

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
20 547
25 640
-3 777
-5 093
16 770
20 547

Koncernen
Uppskjuten skatteskuld
2021-12-31
2020-12-31
-82 215
-78 466
-6 882
-5 814
10 497
15 577
196
195
3 732
3 190
3 925
-70 747
-65 318

Moderbolaget
Uppskjuten skattefordran
2021-12-31
2020-12-31
2 942
4 348
9 113
13 669
62
50
2 988
2 480
1 665
16 770
20 547

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
247 019
246 217
-9 714
-14 790
8 197
15 592
245 502
247 019

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
247 019
246 217
-9 714
-14 790
8 197
15 592
245 502
247 019

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och för
återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EG-direktivet
1999/31 om "Deponering av avfall". Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 20-årig tidshorisont efter avslutad
sluttäckning.
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Not 26 Skulder till kreditinstitut
Not 26 Skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt:
Inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt:
Mellan två till fem år från balansdagen
Inom
ettän
år fem
från år
balansdagen
Senare
från balansdagen
Mellan två
till fem år från balansdagen
Utgående
balans
Senare än fem år från balansdagen
Utgående balans

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
83 085
82 544
383 632
83
10 085
000
383
476 632
717
10 000
476 717

446 717
82
30 544
000
446
559 717
261
30 000
559 261

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
40 000
40 000
140 000
40
10 000
000
140
190 000
000
10 000
190 000

160 000
40
30 000
000
160
230 000
000
30 000
230 000

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,9 år (3,8) och den genomsnittliga effektiva räntan
uppgår till 1,03% (1,11). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 3,1 år (4,1).
Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,9 år (3,8) och den genomsnittliga effektiva räntan
För
att uppnå
en rimlig
välgenomsnittliga
avvägd ränterisk
(genomsnittlig räntebindningstid)
i skuldportföljen
används ränteswappar. Vid årsskiftet
uppgår
till 1,03%
(1,11).och
Den
kapitalbindningstiden
uppgår till 3,1 år
(4,1).
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 360 MSEK (440).
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 360 MSEK (440).

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Upplupen ränta
Personalrelaterade
kostnader
Övriga upplupna kostnader
Upplupen
Utgående ränta
balans
Övriga upplupna kostnader
Utgående balans

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Not 28 Ställda säkerheter
Not 28 Ställda säkerheter

Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin
Summa
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin
Summa

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
33Koncernen
366
36 406
2021-12-31
2020-12-31
71
104
33
36
62 366
208
89 406
812
71
104
95 645
126 322
62 208
89 812
95 645
126 322

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
280Koncernen
000
320 000
2021-12-31
2020-12-31
280 000
320 000
280 000
320 000
280 000
320 000

Not 29 Eventualförpliktelser

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
Moderbolaget
650
650
2021-12-31
2020-12-31
650
650
650
650
650
650

Not 29 Eventualförpliktelser
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag
Summa
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag
Summa

Not 30 Derivat
Not 30 Derivat
Ränteswappar ff 2022-2025
Nominellt belopp
Ränteswappar
ff 2022-2025
Marknadsvärde
Nominellt
belopp
Valutatermin EUR köp ff 2022
Marknadsvärde
Nominellt belopp
TEUR
Valutatermin
EUR köp
ff 2022

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31
Moderbolaget
20
177
21 019
2021-12-31
2020-12-31
71
104
20
21
32 177
192
64 019
049
71
104
52 440
85 172
32 192
64 049
52 440
85 172

Koncernen
2021-12-31
Koncernen
2021-12-31
360 000

Moderbolaget
2021-12-31
Moderbolaget
2021-12-31
360 000

-7 000
579
360

-7 000
579
360

-7 579
82

-7 579
-

Marknadsvärde
Nominellt belopp TEUR
Utsläppsrättsterminer
köp ff 2022-2023
Marknadsvärde
Antal
Utsläppsrättsterminer köp ff 2022-2023
Marknadsvärde
Antal
Elterminer sälj ff 2022-2025
Marknadsvärde
Volym Mwh
Elterminer sälj ff 2022-2025
Marknadsvärde
Volym Mwh

11
434 214
188 139
434 214
188 139
295 188

434 214
188 139
434 214
188 139
149 080

-190
295 102
188

-94 179
149
080

Marknadsvärde

-190 102

-94 179

Not 31 Förslag till vinstdisposition

11
82

--

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Not 31 Förslag till vinstdisposition

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Balanserat
Summa resultat
Årets resultat
Summa
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Styrelsen
Utdelning föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs
Utdelning
I ny räkning överförs

282 934 142 kr
51 994 158 kr
282 928
934 300
142 kr
kr
334
51 994 158 kr
334 928 300 kr
11 420 000 kr
323 508 300 kr
11 928
420 300
000 kr
kr
334
323 508 300 kr
334 928 300 kr
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag Org. nr 556187-0410
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
för år 2021, som ingår från sid 18 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredo- visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns före sid 18. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och
jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra

att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.
•

utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger
en rättvisande bild.

•

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt
ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för SYSAV,
Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2021 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medels- förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2022-03-16
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt koncernen
Flerårsöversikt koncernen
2021

2020

2019

2018

2017

Ur resultaträkningen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

1 213 012
137 773
-23 571
114 201

1 064 571
23 755
-1 595
22 160

1 008 462
71 401
-14 854
56 547

955 645
39 284
-7 836
31 448

915 111
71 002
-15 866
55 136

Ur balansräkningen
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

1 403 575
802 606

1 500 331
659 730

1 526 365
568 563

1 574 259
584 755

1 631 618
600 724

2 206 181 2 160 060

2 094 928

2 159 014

2 232 342

882 121
884 784
393 155

865 615
966 602
262 711

812 213
1 073 806
272 995

785 765
1 204 091
242 486

2 206 181 2 160 060

2 094 928

2 159 014

2 232 342

(tkr om inte annat anges)

Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Balanslikviditet
Soliditet
Ur kassaflödesanalysen
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Personal
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Antal årstjänster

994 106
800 457
411 618

1,9
45%

1,7
41%

2,2
41%

2,1
38%

2,5
35%

251 679
-81 428
-84 760

192 706
-151 276
-87 665

192 709
-133 157
-84 629

159 489
-120 706
-85 962

225 552
-75 832
-70 448

85 491

-46 235

-25 077

-47 179

79 272

167 316
74 109

161 765
77 657

154 090
74 751

145 876
71 707

136 395
59 491

344

337

333

333

330
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Resultat- och balansräkning i
sammandrag för Sysav Utveckling AB

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410Org.nummer 556187-0410

Resultat- och balansräkning
Resultat-i och
sammandrag
balansräkning
för Sysav
i sammandrag
Utvecklingför
ABSysav Utveckling AB

RESULTATRÄKNING IRESULTATRÄKNING
SAMMANDRAG (tkr) I SAMMANDRAG (tkr)2021

2020

2021

2020

5 717
-5 798

5 674
-5 687

5 717
-5 798

5 674
-5 687

-81

-13

-81

-13

Resultat från finansiella Resultat
poster från finansiella poster
Ränteintäkter
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntekostnader

130
-

124
-36

130
-

124
-36

Resultat efter finansiellaResultat
poster efter finansiella poster

49

75

49

75

Resultat före skatt

Resultat före skatt

49

75

49

75

Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat

-49

-75

-49

-75

Årets resultat

Årets resultat

-

-

-

-

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Rörelseresultat

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
BALANSRÄKNING
(tkr) I SAMMANDRAG (tkr)
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar

Tillgångar

Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar

7 665
7 665

7 812
7 812

7 665
7 665

7 812
7 812

Summa tillgångar

7 665

7 812

7 665

7 812

100
100

100
100

100
100

100
100

Avsättningar
Avsättningar
Avsättningar för pensionerAvsättningar för pensioner
Summa avsättningar
Summa avsättningar

5 331
5 331

5 691
5 691

5 331
5 331

5 691
5 691

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulderÖvriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

819
1 415
2 234

194
1 827
2 021

819
1 415
2 234

194
1 827
2 021

Summa eget kapital och
Summa
skulder
eget kapital och skulder

7 665

7 812

7 665

7 812

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
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Resultat- och balansräkning i
sammandrag för Sysav Industri AB
SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410 Org.nummer 556187-0410

Resultat- och balansräkning
Resultati sammandrag
och balansräkning
för Sysav
i sammandrag
Industri AB för Sysav Industri AB
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
RESULTATRÄKNING
(tkr)
I SAMMANDRAG2021
(tkr)
Omsättning
Övriga rörelseintänkter
Rörelsens kostnader

Omsättning
Övriga rörelseintänkter
Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag
Resultat från andelar i intressebolag
Ränteintäkter
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2020

2021

2020

693 294
47 344
-530 956

596 268
31 634
-492 200

693 294
47 344
-530 956

596 268
31 634
-492 200

209 682

135 702

209 682

135 702

1 071
-130

1 210
662
-319

1 071
-130

1 210
662
-319

210 623

137 255

210 623

137 255

-163 370

-137 133

-163 370

-137 133

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Resultat före skatt

47 253

122

47 253

122

Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat

-7 592

494

-7 592

494

Årets resultat

Årets resultat

39 661

616

39 661

616

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
BALANSRÄKNING
(tkr)
I SAMMANDRAG2021-12-31
(tkr)
2020-12-31

Tillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

275 959
19 248
295 207

237 229
19 248
256 477

275 959
19 248
295 207

237 229
19 248
256 477

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Kassa, bank
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar

9 559
236 835
47 216
293 610

9 836
231 643
4 982
246 461

9 559
236 835
47 216
293 610

9 836
231 643
4 982
246 461

588 817

502 938

588 817

502 938

Summa tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder Eget kapital och skulder
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

120
273 556
273 676

120
233 894
234 015

120
273 556
273 676

120
233 894
234 015

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver

117 353

83 982

117 353

83 982

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

6 686
6 686

9 307
9 307

6 686
6 686

9 307
9 307

33 015
104 604
6
247
11 227
42 003
191 101

32 402
91 483
7
11 842
39 900
175 634

33 015
104 604
6
247
11 227
42 003
191 101

32 402
91 483
7
11 842
39 900
175 634

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skulder till moderföretag
Skulder till koncernföretag Skulder till koncernföretag
Skatteskuld
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
351
Upplupna kostn. O föröutbet. Upplupna
Intäkter kostn. O föröutbet. Intäkter
Summa kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
BALANSRÄKNING
(tkr)
I SAMMANDRAG2021-12-31
(tkr)
2020-12-31

Tillgångar

Tillgångar

2021-12-31 2020-12-31
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

275 959
19 248
295 207

237 229
19 248
256 477

275 959
19 248
295 207

237 229
19 248
256 477

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Kassa, bank
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar

9 559
236 835
47 216
293 610

9 836
231 643
4 982
246 461

9 559
236 835
47 216
293 610

9 836
231 643
4 982
246 461

588 817

502 938

588 817

502 938

Summa tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

120
273 556
273 676

120
233 894
234 015

120
273 556
273 676

120
233 894
234 015

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver

117 353

83 982

117 353

83 982

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

6 686
6 686

9 307
9 307

6 686
6 686

9 307
9 307

33 015
104 604
6
247
11 227
42 003
191 101

32 402
91 483
7
11 842
39 900
175 634

33 015
104 604
6
247
11 227
42 003
191 101

32 402
91 483
7
11 842
39 900
175 634

Summa eget kapital och skulder
Summa eget kapital och skulder 588 817

502 938

588 817

502 938

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skulder till moderföretag
Skulder till koncernföretag Skulder till koncernföretag
Skatteskuld
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostn. O föröutbet. Upplupna
Intäkter kostn. O föröutbet. Intäkter
Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder
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Adresser
Sysav

Intresseföretag

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress:
Skabersjövägen 527-0,
Skabersjö
Telefon 040-28 74 80
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD: Peter Engström

Samarbete med
Malmö stads serviceförvaltning*
Malmö Återbyggdepå
Grimsbygatan 11
211 20 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

Carl F AB (24 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD: Anders Persson

Nätverk och externa samarbeten
Sysav är med i flera olika nätverk eller andra externa samarbeten. Dessa fungerar som ett stöd till vår egen verksamhet.
Nätverken verkar inom olika områden, men ibland kan det finnas beröringspunkter mellan olika områden.
Branschorganisationer inom avfallshantering och återvinning: Avfall
Sverige, ISWA, Energiföretagen
EDV, CEWEP
Biologisk återvinning: Biogas Syd,
Energigas Sverige, Biogas Research
Center (BRC), RISE, Skånes färdplan för biogas
Brand och säkerhet: SAFIR, Brandskyddsföreningen
Forskning och utveckling: Näringslivsrådet, LTH, Advisory Board
LTH, Waste Refinery, Re:Source,
Partnerskap Alnarp, Miljöbroni
Skåne, Nyföretagarcentrum Öresund (styrelsen för), Packbridge,
LFM30, PREWIN

Förorenad mark: Renare Mark
HR och personal: Sveriges HR-
fören ing, Sobonas HR-råd
Inköp och upphandling: Handels–
kammarens upphandlingsnätverk
Juridik: Nätverk för bolagsjurister
i kommunala avfallsaktiebolag/
förbund
Marknad och kommunikation:
Sveriges kom munikatörer
Kvalitet: SIQ Institutet för kvalitetsutveckling, Network for Quality
Management

Miljö och hållbar utveckling:
Sydsvenska handelskammarens
tankes medja, Sydsvenska miljö
rättsfören ingen, NMC Nätverket
för hållbart näringsliv, TEM
Nätverk CSR Skåne, Hållbar
Utveckling Skåne (HUT Skåne) –
Förebyggande av avfall
Recipientkontroller luft och vatten:
Skånes luftvårdsförbund,
Öresunds vattenvårdsförbund,
Sydvästskånes grundvattenkommitté, Segeåns vattendragsförbund
och vattenråd, Österlens vattenråd
Ägarsamarbeten: Stiftelsen Spillepeng

För mer information om årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, vänligen kontakta info@sysav.se
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* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivningsmaterial till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.
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linkedin.com/company/sysav

facebook.com/sysav/

@sysav

@sysav_se

www.youtube.com/user/thesysavgroup

Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö
Tel: +46 (0)40-635 18 00
sysav.se – kundservice@sysav.se
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Hållbarhetsredovisning
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Om års- och hållbarhetsredovisningen 2021
Vi väljer i år att separera årsredovisningen från hållbarhetsredovisningen då vi ser en bredare användning av produkterna genom att
separera dem. Detta innebär att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels i hållbarhetsredovisningen.
Uppdelningen innebär att merparten av avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden, personal, centrala resultatindikatorer som
är relevanta för verksamheten samt upplysningar kring respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption återfinns i hållbarhetsredovisningen. Bolagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker samt företagets affärsmodell återfinns
i årsredovisningen. Bolagets policyer redovisas i båda produkterna.
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Sysav visar vägen
mot ett hållbart samhälle
2021 var ett år som bjudit på både utmaningar och överraskningar. Sysav har på ett bra
och konstruktivt sätt lyckats hantera pandemin och vårt uppdrag. Det visar sig också i vårt
resultat. Vi har under året startat upp flera framgångsrika initiativ som är avgörande steg i vår
viktiga uppgift – att visa vägen mot ett hållbart samhälle.

STARKT RESULTAT

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är 2021 ett av Sysavs bästa
år någonsin. Det beror framför allt på ett fortsatt stort inflöde
av avfall från våra kunder, god tillgänglighet i vår energiåtervinning samt höga elpriser. Under året såg vi påtagligt
högre marknadspriser för återvunna metaller, vilket också
bidrar till vårt goda resultat. Vi förväntar oss att elpriserna
kommer att vara höga även en tid framöver, samtidigt som vi
ser att kostnaderna för fossila utsläpp ökar radikalt på några
års sikt. Detta behöver vi ta med oss i vår framtida planering.
INSATSER VARJE DAG

Ofta får jag frågan vilken miljö- och samhällsnytta vi gör.
Det är lätt att glömma bort den skillnad vi gör varje dag.
Trots restriktioner och hög smittspridning har vi med stort
engagemang och ansvarstagande fortsatt ta emot all sorts
avfall varje dag under året och lyckats omhänderta det stora
inflödet på ett hållbart och säkert sätt – för både människa
och miljö.
INNOVATIONER GER AFFÄRER

Vår världsunika automatiserade textilsorteringsanläggning
Siptex är nu i full drift. Satsningen har tagit oss med på en
lärorik och spännande resa med nya affärer och samarbeten
med strategiska partners. Siptex är ett bra exempel på vikten
av att våga ta väl avvägda risker, och med stöd från våra
ägare, ta oss an saker som inte är förutsägbara men som förutsätter ett långsiktigt perspektiv. Det är så vi utvecklas och kan
ligga i framkant och visa vägen mot ett hållbarare samhälle.
Under 2021 har Sysav även satsat på att utveckla nya material,
som alternativ till jungfruliga råvaror, vilket medfört stora
klimatvinster. Slaggrus framställs ur bottenaskan från energiåtervinningen och kan användas som utfyllnadsmaterial i
stället för exempelvis bergkross. Det är därför glädjande att
det nu finns ett regionalt miljötillstånd för att använda slaggrus som konstruktionsmaterial. Beslutet är strategiskt vik-

tigt och det banar väg för oss, och inte minst för branschen,
då det öppnar upp möjligheter för fler cirkulära affärer.
OFFENSIV SATSNING PÅ KLIMATET

Att minska koldioxidutsläppen är en prioriterad utmaning
för Sysav. I december antog Sysavs styrelse en klimatambition med målet att vår verksamhet ska vara klimatpositiv
2030. Det är en offensiv och ambitiös satsning, men också helt
nödvändig. Beslutet är, både för våra medarbetare och för
omvärlden, en viktig signal om att Sysavs ägare menar allvar.
Våra ägare har tydliga förväntningar på oss. De värden vi
skapar ska investeras i framåtriktade samhällslösningar, det
är miljön ska tjäna på vårt arbete.
Redan idag bidrar vår verksamhet med klimatnytta, om
vi jämför med alternativen. Men för att göra ännu större
nytta prioriterar vi att minska våra koldioxidutsläpp från
avfallsförbränningen, där vi har vår huvudsakliga direkta
klimatpåverkan. Initialt handlar det om att minska mängden
fossilt material till energiåtervinningen genom att minska
andelen plast i avfallet. Här arbetar vi med en bred portfölj
av åtgärder som bidrar till bättre utsortering av plast, både
ute hos våra kunder och hos oss, samt minskad produktion
och konsumtion av fossil plast.
Dessutom utreder vi just nu en kraftfull klimatåtgärd för att
reducera själva koldioxidutsläppen från energiåtervinningen.
Det handlar om så kallad Carbon Capture and Storage (CCS),
koldioxidinfångning och lagring. Beräkningar visar att vi
med denna teknik kan reducera koldioxidutsläppen med upp
till 90 procent. Vi har därför inlett en förstudie med stöd av
Energimyndigheten med målet att driftsätta en egen CCSanläggning 2030. Kopplat till denna framtida investering
tittar nu Sysav tillsammans med Lunds Tekniska Högskola
och andra energiaktörer på att utveckla en mer energisnål
infångningsteknik än de befintliga, även detta med stöd från
Energimyndigheten. Samtidigt medverkar vi även i regio -
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”Sysav strävar efter att skapa insikt
för att förändra beteenden. Vi vill
göra det enklare, bättre och roligare
för alla att leva hållbart.”

nala samarbeten kring transport, lagring och användning
av koldioxid.
MÄNNISKOR OCH ENGAGEMANG

Samverkan är en nyckel till framgång och gör att Sysav, sin
storlek till trots, kan vara en tydlig kraft i omställningen till
ett hållbart samhälle. Ett exempel på detta är att vi tillsammans med en majoritet av våra ägarkommuner har tagit fram
en gemensam kretsloppsplan för 2021–2030. Planen innehåller mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället.
De bidrar till att minska avfall och miljöbelastning, öka återanvändning och återvinning och sätta beteendeförändring
i fokus.
Att vårt arbete spelar roll och berör människor märker vi
dagligen. Och här spelar vår kunskap och kreativitet stor
roll. Genom olika initiativ och kampanjer, flera av dem i
samarbete med kommunerna, vill vi inspirera till hållbara
lösningar för att hantera dagens utmaningar. Som matlagningstävlingen Resterkocken där vi vill få barn och unga
att lära sig mer om matsvinn. Eller när vi varit tvungna att
ställa in våra uppskattade studiebesök och istället fokuserat
mer på vår podd Avfallet, ett annat innovativt sätt att sprida
kunskap om hur vi alla kan bidra till ett hållbart samhälle.
Att alla medarbetare brinner för sitt arbete och att de som
arbetar på våra återvinningscentraler är riktiga miljöhjältar
- det märker besökarna rätt snabbt.

att ge vår bild av hur nya och gemensamma regelverk kan
underlätta en hållbar omställning i vår region, Sverige och
Europa och bidra med insikter baserade på vår omfattande
erfarenhet och kompetens.
Under året har avfallsbranschen uppmärksammat den illegala avfallshanteringen, där miljön får betala priset, såväl
nationellt som internationellt. Sysav tar inga genvägar. Att
kommuninvånare, politiker och samarbetspartners känner
förtroende för oss är helt avgörande för vår verksamhet och
vi känner en stor ödmjukhet inför uppdraget. Vi varken
blundar eller tvekar inför det som är svårt men nödvändigt
– det ligger i vårt uppdrag att visa vägen mot ett hållbart
samhälle.

Sysav strävar efter att skapa insikt för att förändra beteenden. Vi vill göra det enklare, bättre och roligare för alla att
leva hållbart. Här gör våra medarbetare en fin insats för
samhället och till dem vill jag rikta ett riktigt stort tack!
UTMANINGAR OCH ANSVAR

Många utmaningar återstår för att skapa ett hållbart samhälle. Vissa delar kan påverkas genom lagstiftning medan
andra kräver beteendeförändringar. Vi kommer fortsätta

Peter Engström, VD och koncernchef
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Klimatpositiva till år 2030
I Sysavs avfallskraftvärmeverk omvandlas utsorterat avfall till fjärrvärme och el.
Det innebär att avfallet som energiåtervinns kommer till stor nytta. Dessutom undviks
deponering, som annars riskerar att sprida giftiga ämnen till omgivningen samt utsläpp
av växthusgasen metan. Energiåtervinning genom förbränning orsakar dock stora
koldioxidutsläpp. Det ska vi göra något åt. Tillsammans.

I

takt med att klimatet hamnar allt högre på
agendan, ökar kraven från omvärlden att företag och verksamheter tar sitt klimatansvar. För
att tydliggöra hur vi på Sysav tar vårt klimatansvar, har vi tagit fram en klimatambition som Sysavs styrelse fattade beslut om i december 2021. För
att minska uppvärmningen av planeten, och nå 1,5
gradersmålet i Parisavtalet, måste de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt.
Idag är Sysavkoncernen en stor utsläppare av
koldioxid, utsläppen under 2021 beräknas uppgå
till 588 832 ton koldioxid vilket är en minskning
från förra årets nivåer på 608 000 ton. Av utsläppen
är 46,1 procent fossila och 53,9 procent biogena. Att
minska utsläppen från fossila källor, till största
delen bestående av plast, är något vi kontinuerligt
och systematiskt arbetar med. För att nå vår klimatambition kommer vi dessutom vara med att
utveckla ny teknik och skapa nya samarbeten.
Av Sysavs totala klimatpåverkan (direkta och
indirekta utsläpp från vår verksamhet) utgör de
direkta utsläppen cirka 80 procent. De direkta utsläppen består nästan helt av koldioxidutsläpp från
avfallsförbränningen.

VAD INNEBÄR BEGREPPET
KLIMATPOSITIV?
Med klimatpositiv menar vi ett klimatavtryck som är under
netto noll.
Sverige som land ska nå netto noll utsläpp 2045. Vår
ambition är att nå det målet 15 år tidigare. Dessutom vill vi
bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar. Utöver
netto noll utsläpp från vår egen verksamhet, ska vi agera
som en kolsänka för regionen.

Det behövs en rad åtgärder innan och efter förbränning av avfallet för att minska vår klimatpåverkan.
Därför krävs samarbete mellan olika aktörer för att
nå vår klimatambition samt att vi påverkar den politiska debatten och valen av styrmedel. Det här är
de åtgärder vi prioriterar för att nå vår ambition.
Före energiutvinning - Minska plasten i avfallet
■ Vi skapar insikt om hållbar produktion och konsumtion
samt vikten av förbättrad plastsortering.
■ Vi driver på vidareutvecklingen av fastighetsnära
insamling av avfall.
■ Vi arbetar med differentierade avgifter för
verksamhetsavfall kopplat till fossilt innehåll.
■ Vi motiverar och informerar för ökad källsortering av
icke-farligt bygg- och rivningsavfall.
■ Vi utreder en eventuell investering i en materialsorteringsanläggning för industri- och verksamhetsavfall
samt hushållens grovavfall från ÅVC.

Efter energiutvinning – Koldioxidinfångning,
Carbon Capture and Storage (CCS)
Vi arbetar med målet att ha en storskalig CCS-anläggning
på plats till 2030. Med CCS skulle vi kunna reducera våra
koldioxidutsläpp med upp till 90 procent av den fossila
såväl som den biogena koldioxiden. Det betyder mer än
200 000 ton fossil koldioxid och runt 300 000 ton biogen
koldioxid per år vilket motsvarar cirka hälften av Malmös
fossila utsläpp idag. Med en CCS-anläggning på plats kan vi
bli klimatpositiva och fungera som en kolsänka i regionen.
Vi vill på detta sätt bidra med att påskynda reduceringen
av koldioxid i atmosfären och hjälpa vår planet att komma
närmare 1,5-gradersmålet.
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Vår verksamhet ska till år 2030 nå netto noll klimatavtryck,
men vi nöjer oss inte där. Vi kommer dessutom att minska
mängden koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till att regionen kan
minska sina klimatutsläpp i linje med Parisavtalet.

CCS

står för Carbon Capture and Storage, en metod för att fånga in och lagra koldioxid. Koldioxidavskiljning
och lagring ses alltmer som en nödvändig teknik för att reducera klimatpåverkande utsläpp globalt och
för att nå Sveriges klimatmål om netto nollutsläpp till 2045, och därefter bidra till negativa utsläpp*. Sysav utreder förutsättningarna för att tillämpa denna teknik i vår verksamhet och deltar i en rad samarbeten inom området för att bidra till
förutsättningar för en positiv utvecklingen. Vår ambition är att ha fullskalig CCS på plats 2030.
* Negativa utsläpp åstadkoms genom att binda koldioxid från atmosfären ochlagra den, genom exempelvis CCS-teknik.

7

362

DETTA ÄR SYSAV

8

363

DETTA ÄR SYSAV

Ditt och mitt Sysav
I snart 50 år har Sysav arbetat med att omvandla sydskåningarnas avfall till nya resurser.
Vi tar ansvar för helheten i avfallskedjan, avgiftar kretsloppet för att skydda miljö och
människors hälsa samt skapar insikt för att förebygga att avfall uppstår. Det gör oss till
en viktig aktör i vår region. Vi vågar till och med påstå att vi är oumbärliga. Att ta hand
om sopor är att ta hand om vår planet och ta ansvar för kommande generationer.

I

dag är Sysav beviset på att en hållbar resursoch avfallshantering går hand i hand med en
cirkulär ekonomi. När vi tar hand om avfall, och
omvandlar det till något nytt, sluter vi cirkeln. Hos
oss, eller hos våra samarbetspartners, får sopor och
skräp chansen att bli värdefulla resurser som ersätter
nyproduktion. Vi är inte slutet på avfallskedjan, vi är
början på något nytt.
I vårt arbete ingår också att gå i täten, hitta nya
samarbetsformer och våga testa det oprövade för
att ytterligare förbättra för samhälle, miljö och klimat. Vi arbetar aktivt för att inspirera och upplysa
om vad vi själva kan göra, om hållbar resurshantering,
konsumtionens påverkan och vikten av sortering.
Så vad är då vårt syfte? Låt oss sammanfatta det så
här: Hållbarhet är vårt DNA och vårt hjärta slår för
en cirkulär värld där så mycket som möjligt tas tillvara
– för din, min och kommande generationers skull.

VÅR VISION

Sysav bidrar till att skapa världens
mest hållbara region, för denna och
kommande generationer.

AFFÄRSIDE

Sysav skapar värde för samhälle och
kunder genom hållbar resurs- och
avfallshantering.

VÅR VÄRDEGRUND

Tillsammans med ansvar och
engagemang

Vår resa mot en hållbar framtid
För att säkerställa att vi håller rätt kurs och hög fart
framåt arbetar vi efter en strategisk agenda som
tydligt slår fast vår riktning från avfallshanterare
till resursåterförare. Hållbarhet är fullt integrerat
i vår strategiska agenda där vårt uppdrag Hållbar
Resurshantering ligger som en bas. Uppföljning och
rapportering av vår framdrift är en självklarhet i
vårt arbete och utgör därför grunden för den här
rapporten, som innehåller de upplysningar som
behövs för att förstå Sysavs utveckling, ställning,
indikatorer, resultat och konsekvenserna av verksamheten. De policies som är tillämpliga, samt resultaten av dessa, finns i bilagan till denna hållbarhetsredovisningen. Beskrivningen av Sysavs risker
hittar du i vår årsredovisning. På nästa uppslag läser du mer om vårt hållbarhetsuppdrag och vilka
delar som ingår.

Kort om Sysav
Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region,
för denna och kommande generationer – tillsammans
med våra kunder, samarbetspartners och invånarna
i våra 14 ägarkommuner. Sysav tar emot, behandlar
och återvinner avfall från hushåll och industrier. Avfall
samlas in bland annat på återvinningscentraler, andra
mottagningsanläggningar och genom att vi hämtar hushållsavfall. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära
flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt
avfall inte uppstår.
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Uppdrag hållbar
resurshantering
Sysav omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till
samhället. Vi minskar på så sätt uttaget av jungfruliga resurser. Dessutom skapar vi insikt
kring en hållbar produktion och konsumtion för att få samhället att förflytta sig uppåt i
avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck.
Hållbar resurshantering är vårt huvuduppdrag och varje del finns presenterat
för sig i den här rapporten.
Hållbarhet i ett bredare perspektiv
Hållbar resurshantering ingår i en större helhet. På
Sysav arbetar vi med de ekologiska, ekonomiska och
sociala dimensionerna av hållbarhet. Till exempel är
det viktigt att vi mår bra på arbetsplatsen. Att kombinera samhällsansvar och nytta med ekonomisk hållbarhet är centralt. Allt annat vore ohållbart.

Sysavs hållbarhetsmål
EKOLOGISK DIMENSION
Sysav ska:

■ Minska uttaget av jungfruliga resurser och
skadliga utsläpp.

■ Minska spridningen av giftiga ämnen.
■ Skapa insikt om och verka för en hållbar
produktion och konsumtion.

Globala mål på lokal nivå
Syftet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, inom
ramen för Agenda 2030, är att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. Sysavs
vision ligger helt i linje med detta – vi vill bidra till
världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Och för att vara en hållbar region behöver alla 17 mål uppfyllas. Sysav ger ett
betydande bidrag i detta arbete i form av vårt uppdrag – Hållbar Resurshantering. Vi har med hjälp
av en intressent- och väsentlighetsanalys valt ut de
mål som är mest relevanta för vår verksamhet. Vi
har identifierat fem mål inklusive delmål där vår
verksamhet har betydande påverkan och där vi
kan göra en stor skillnad. I varje avsnitt i hållbarhetsredovisningen går det att läsa hur vi bidrar till
dessa fem globala mål.
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

EKONOMISK DIMENSION
Sysav ska:

■ Kombinera en långsiktigt hållbar ekonomi med
samhällsansvar och nytta.

■ Ta till vara och återföra värdefulla resurser till
samhället istället för att låta dem gå till spillo.

SOCIAL DIMENSION
Sysav ska:

■ Bidra till en bättre hälsa genom att avgifta
samhället

■ Utbilda kunder, allmänhet och andra intressenter
i avfallsminimering och hållbar konsumtion

■ Vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda
en hälsosam, säker och inkluderande arbetsplats
med högt engagemang och hög rekommendationsgrad.

Fler globala mål som påverkas
Sysavs kärnverksamhet har också en indirekt påverkan på flera globala mål. Målen nedan representerar ekosystemet omkring oss som bland annat
påverkas av människans aktiviteter. När vi bedriver vår verksamhet ska vi minimera vår skadliga
indirekta påverkan på ekosystemet och maximera
eventuell positiv påverkan. Ett av dessa mål är att
bekämpa klimatförändringarna och Sysavs bidrag
till detta läser du mer om i avsnittet om Sysavs klimatambition på sidan 6.
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VÅRT UPPDR AG
UPPDRAG:
HållbarVÅRT
resurshantering

Hållbar resurshantering

FÖRÄDLA

OMHÄNDERTA

Vi förädlar avfall till resurser
med effektiv teknologi
och innovativa lösningar

Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall

SKAPA INSIKT

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar
produktion och konsumtion

Vi avgiftar kretsloppet

SAMHÄLLE
Cirkeln är sluten

ÅTERFÖRA

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Insikt
Vi utbildar, ger råd
och samarbetar kring
hållbar produktion och
konsumtion.

■
■
■
■
■

Kundrådgivning
Utvecklingsprojekt
Studiebesök
Information
Utbildningar

Omhänderta
Vi omhändertar avfall
på ett effektivt och
säkert sätt genom:

■
■
■
■
■

Källsortering
Insamling
Logistik
Avfallssortering
Återvinningscentraler

Förädla
Vi förädlar avfallet till
värdefulla resurser
som vi kan återföra
till samhället istället
för att låta dessa gå
till spillo. Det gör vi
genom:

Avgifta
Vi har en viktig uppgift
att avgifta kretsloppet – vi tar bort det
som inte bör cirkuleras
tillbaka. Det gör vi
med hjälp av:

Återföra
Genom att få till
cirkulära flöden och
återföra värdefulla
resurser, minskar vi
uttaget av jungfruliga
resurser. Vi återför:

■ Återbruk
■ Materialåtervinning
■ Biologisk

■
■
■
■

■ Energiåtervinning

■ Deponering

■
■
■
■
■
■
■
■
■

behandling

Rökgasrening
Vattenrening
Destruktion
Hantering av
farligt avfall

Metaller
Textil
Mineraler
Plast
Papper
Trä
Energi
Jordprodukter
Näringsämnen
11
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En hållbar arbetsplats
Att våra medarbetare trivs och tycker att det är roligt att gå till arbetet är det
enda hållbara – både på kort och lång sikt. När man mår bra på jobbet ökar också
sannolikheten för att man bidrar till nöjda kunder och, i vårt fall, världens
mest hållbara region.

P

å Sysav formulerar vi vårt mål och vår ambition
som arbetsgivare på följande sätt:
”Sysav vill vara en attraktiv arbetsgivare med
högt engagemang och hög rekommendationsgrad. Vi har
en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö samt en tydlig
gemensam värdegrund som vi står för och följer. Jämställdhet och mångfald är andra viktiga komponenter i
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Som företag lever vi som vi lär.”
Att vara en attraktiv arbetsgivare
Ett viktigt nyckeltal för hur väl våra medarbetare
trivs är i vilken utsträckning de vill rekommendera
oss som arbetsgivare. Nyckeltalet eNPS mäts två
gånger per år och visar i hur hög grad medarbetare
vill rekommendera sin närmaste ledare och Sysav
som företag. Målvärdet för Sysavs båda mätningar
var +20 för 2021.
Vad gäller rekommendation av ledare kan vi se
en tydlig trend – vi gör en förflyttning från +17 i
april 2020 till +43 i november 2021. Här ligger Sysav
högt över målvärdet. Tillit är grunden för goda relationer, och för att få andra människor att växa har
vi sedan 2019 arbetat med satsningar på tillitsbaserat ledarskap, och de höga resultaten i undersökningen bottnar med all sannolikhet i detta. Under
2021 deltog 36 chefer och medarbetare i interna
utbildningsinternat och har därefter jobbat aktivt
med sitt ledarskap samt blivit coachade. Totalt hölls
fem utbildningsinternat under året. Ledarskapet
följs också upp i medarbetarundersökningar och
är frekvent föremål för diskussion.
På frågan i hur hög grad man rekommenderar
Sysav som arbetsgivare ligger vi på +26 i oktober
2021. Detta kan jämföras med +13 i mars 2020 när
undersökningen startade. Vi har under 2021 jobbat
aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke internt, där

ledarskapet spelar en betydande roll. Vi har bland
annat implementerat en förmånsportal med ett
mycket brett utbud av exempelvis friskvårds- och
hushållsnära tjänster. Samtidigt försöker vi leva
som vi lär vad gäller miljö- och klimatfrågor, vilket troligen också stärker oss som företag i dessa
undersökningar.

Employee Net Promoter Score (eNPS) är en
metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. Ett företags
eNPS-värde kan ligga någonstans mellan -100 och
+100. Ett värde över 20 är att räkna som ett bra värde.
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”Jag känner att vi jobbar för något bra, vi bidrar till en bättre miljö, och vi är ett härligt gäng
på jobbet. Vi har också bra förmåner, till exempel är det lätt att få tillgång till sjukvård via
sjukvårdsförsäkringen. Jag tycker att Sysav är en trygg och bra arbetsgivare som jag absolut
skulle rekommendera till andra.”
Mustafa

Sysavs återvinningscentral i Trelleborg
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Säker arbetsplats och förebyggande arbete
Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor där vi
jobbar mot en nollvision för olyckor. Därför följer
vi arbetsmiljöarbetet med hjälp av nyckeltal som
mäter olyckor, tillbud och observationer. Vi har
under året arbetat strategiskt för att öka inrapporteringsgraden av främst riskobservationer, för att
systematiskt minska riskerna i arbetsmiljön och
förebygga olyckor. I detta ligger även att på varje
arbetsplatsträff diskutera tillbud, observationer
och instruktioner för ökad medvetenhet. Under
2021 har vi inte haft några rapporterade allvarliga
olyckor, men 53 mindre olyckor, 204 tillbud och 644
riskobservationer till och med sista december. Antalet
inrapporterade riskobservationer har ökat mer än
förväntat under året, då målet var 400 riskobservationer.
Vi har även lyft ut de delar i vår HR-policy som
avser arbetsmiljö och skapat en separat arbetsmiljöpolicy för att ytterligare understryka vikten av ett
aktivt säkerhetsarbete. Implementeringen av policyn
har skett genom en aktiv dialog inom varje enhet om
betydelsen av vårt arbetsmiljöarbete, samt hur vi
själva kan utföra vårt arbete på ett säkert sätt. Samtalen har bidragit till att belysa förbättringsområden och betonar ansvaret inom såväl varje enhet
och avdelning, som för varje medarbetare.
Psykisk ohälsa och kränkande särbehandling
Att förebygga psykisk ohälsa och motverka kränkningar och diskriminering på arbetsplatsen är viktiga frågor för Sysav. Upplevd eller bevittnad kränkande särbehandling och diskriminering mäter vi
med återkommande pulsade medarbetarundersökningar samt följer upp med närmaste chef. Vi
agerar alltid vid misstanke om kränkande särbehandling, vilket under 2021 endast skett i något enstaka fall. Sysav har en nollvision för kränkningar
eller diskriminering men det krävs kontinuerliga
påminnelser samt information om vart anställda
kan vända sig. Under året bjöd vi in alla anställda
till en föreläsning där vår företagshälsovård talade
på ämnet kränkande särbehandling.

Uppförandekoderna är ett exempel på Sysavs
policies. I bilagan till hållbarhetsredovisningen finns en
beskrivning av alla Sysavs policies och hur de följs upp.
Ett riskavsnitt där arbetsmiljö- och säkerhetsrisker
samt personalrisker beskrivs återfinns i årsredovisningen.
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Vår värdegrund
För oss är det viktigt att arbeta tillsammans - med
ansvar och engagemang. Därför har vi på Sysav en
värdegrund som speglar vår verksamhet:

TILLSAMMANS
- Ingen av oss är lika smart som alla av oss.

ANSVAR
-Vi är ansvariga för det vi gör. Och för det vi inte gör.

ENGAGEMANG
– Engagemang är det som förvandlar ett löfte till verklighet.

Mångfald och jämställdhet
På Sysav har vi tagit fram en ny plan för vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete. Vi inledde bland annat
ett samarbete med organisationen MINE, som under året deltog på ett par av våra ledarforum om
mångfald och rekrytering. Vidare har vi utfört ett
flertal andra aktiviteter för att vara den samhällsbyggare vi vill vara, som bidrar till en bättre värld
där vi tillvaratar olikheter. Vi är övertygade om att
mångfald bidrar till ökad dynamik och utveckling,
vilket i förlängningen leder till nöjdare kunder och
långsiktig lönsamhet.
Uppförandekod och visselblåsarfunktion
Området respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption styrs bland annat av vår
policy för uppförandekoder. Sysav har en uppförandekod för medarbetare och en uppförandekod för
leverantörer som båda är grundläggande för verksamheten. Syftet med koderna är att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa och säkra anställ-
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Könsfördelning i koncernen
Totalt 338

111 st

227 st

Män

Kvinnor
Tjänstemän:

77st

79 st

Kollektivanställda:

34st

148 st

Friskvård
Sysav
Sysav Industri AB

321 056 kr
214 038 kr

Personalomsättning (fastanställda)
Sysav:

6,33%

Sysav Industri AB:

8,96%

Sjukfrånvaro

ningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering när
det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga etiska
standarder. Koden beskriver även nolltolerans mot
korruption och mutor. Sysav har ett ansvar mot kunder, leverantörer, medarbetare och ägare att agera
affärsetiskt korrekt. Under 2021 startades ett arbete
för att tydliggöra en strukturerad leverantörsuppföljning med implementering under 2022.
Sysavs interna uppförandekod ska tillämpas i
alla sammanhang och gäller alla som representerar Sysav. Vid misstanke om missförhållanden
och överträdelse av lagar, förordningar eller uppförandekoden har Sysav en visselblåsarfunktion
vars rutiner beskriver hur medarbetare bör agera
vid misstanke om allvarliga oegentligheter. Den
som agerar enligt visselblåsarfunktionen ska inte
drabbas av några efterverkningar till följd av anmälan. Vi strävar efter att upprätthålla ett transparent klimat och hög affärsetik. Information om
visselblåsarfunktionen finns på Sysavs intranät.
Under 2021 inrapporterades inga ärenden.

Sysav:

3,83%

Sysav Industri AB:

5,07%
344

Antal anställda i medeltal:

11

Antal visstidsanställda/vikariat:
Antal heltidstjänster:

307

Antal deltidstjänster:

31

Åldersfördelning samtliga
Totalt 338

29 ÅR OCH UNDER

24 st

173 st

141 st

50 ÅR OCH ÖVER

Könsfördelning
Koncernledningsgruppen:

372

30–49 ÅR

Kvinnor

44%

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Sysav har en HR-policy som är fastställd av Sysavs styrelse
och finns att läsa på sysav.se.

Män

56%
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Följ med på
en hållbar resa
Så här ser vårt hållbarhetsuppdrag ut. I följande kapitel kan du ta del av hur vi
jobbar med varje steg i vårt uppdrag. Från steget Samhälle, där vi samlar in avfall
för hantering, för att sedan gå hela vägen till Återföra avfallet som nya resurser.
I mitten av cirkeln finns området Skapa insikt, vilket beskriver hur vi arbetar med
att skapa beteendeförändring i samhället.

VÅRT UPPDR AG
VÅRT UPPDRAG:

Hållbar
Hållbarresurshantering
resurshantering

FÖRÄDLA

OMHÄNDERTA

Vi förädlar avfall till resurser
med effektiv teknologi
och innovativa lösningar

Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall

SKAPA INSIKT

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar
produktion och konsumtion

SAMHÄLLE
Cirkeln är sluten

ÅTERFÖRA

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

18

373

Vi avgiftar kretsloppet

K APITELRUBRIK

I varje avsnitt beskrivs våra viktigaste hållbarhetsfrågor
kopplat till just det steget i vårt uppdrag, viktiga händelser
under 2021 och vilka Globala mål med delmål vi bidrar till.
Bilden nedan ger dig en överblick.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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I miljöns och
samhällets tjänst
Sysav är en del av samhället och har en viktig samhällsfunktion. Vårt uppdrag är att ta
emot det avfall som samhället skapar men också att göra vad vi kan för att så mycket
som möjligt kan cirkuleras och återföras som en resurs.

F

ör Sysav är det viktigt att kombinera en långsiktigt hållbar ekonomi med samhällsansvar
och nytta. Det är ett stort uppdrag som vi är
stolta över. I vårt uppdrag Hållbar Resurshantering
är samhället både början och slutet på kretsloppet
och vår cirkulära affär. Vi måste därför anpassa oss
till samhällets varierande utbud och efterfrågan, men
också vara en del av det. Vi är en viktig pusselbit i
den för oss alla gemensamma strävan att hushålla
med värdefulla resurser samt att minska negativ
miljöpåverkan.

Dialog och behov
Samhället består av olika sorters avfallskunder
med olika behov. Hushåll, företag och verksamheter såsom sjukhus, äldreboenden och skolor. Vi har
kopplingar till alla dessa målgrupper på olika sätt,
dels genom att vi tar emot deras avfall, dels när de
tar emot återvunna resurser. Det kan vara i form
av fjärrvärme, el eller bränsle men också jord, metall, fyllnadsmaterial eller textil.
Vilken typ av avfall som samhällets medborgare
genererar varierar över tid. Det är ett resultat av
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SAMHÄLLE

hur vårt produktions- och konsumtionssamhälle
ser ut och i vilken mån den enskilde kan återvinna
själv. Det är också beroende på hur lagar och regler
ser ut, hur stor kunskap vi har om innehållet i det
vi producerar och konsumerar och dess långsiktiga konsekvenser för människa och miljö. Dessutom är vissa resurser mer begränsade nu än förr
och det ställer större krav på oss alla.
Strategiskt instrument med tydliga mål
Sysav och tio ägarkommuner har beslutat om en
gemensam kretsloppsplan, ett strategiskt instrument för att minska avfallsmängderna och förbättra hanteringen.

Planen har tre mål till 2030
1. Inflödet av materiel och produkter till kretsloppet ska
ha minskat
2. Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats
3. Spillet från kretsloppet har minskat
Tillsammans kommer vi att kunna göra skillnad
eftersom vi representerar olika delar av den cirkulära värdekedjan. Resultatet påverkar inte bara oss
i närområdet utan bidrar även till de globala målen.
Läs mer om hur arbetet med kretsloppsplanen
går till på: www.kretsloppsplanen.se

Inflödet av
material och
produkter till
kretsloppet har
minskat år 2030

Resursanvändningen
i kretsloppet har
effektiviserats år 2030

a

Använda

skAn
Inför affvaänd

Avyttra

Spillet från
kretsloppet har
minskat år 2030

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
11.6 – minska städers miljöpåverkan
Sysav bidrar så här:

■ Vi förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.
■ Vi driver arbetet med regionens Kretsloppsplan.
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
Sysav bidrar så här:

■ Vi avgiftar kretsloppet med hjälp av information, Samlaren, återvinningscentraler, Farligt Avfall-bilen
och i vår verksamhet där vi med olika metoder tar bort det som inte ska cirkuleras tillbaka.
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Med kampanjen mot nedskräpning ”Det påverkar väl inte dig?” vill vi, med hjälpa av tillskruvade situationer, göra skillnad.

Skapa insikt kring
hållbar produktion
och konsumtion
Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Genom att skapa insikt om hållbar produktion
och konsumtion får vi samhället att flytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära
flöden och ett minskat klimatavtryck.

V

i strävar efter att minska mängden avfall
som vi behöver omhänderta och dessutom
få in renare fraktioner för att lättare cirkulera material. Förutom kontinuerlig rådgivning i
kontakt med våra kunder skapar vi insikt genom
allt från utvecklingsprojekt och studiebesök till information, kampanjer och utbildningar.

Inspirera till
förändrat beteende
Tillsammans med våra ägarkommuner har vi tagit fram kampanjer för att skapa insikt om hållbar
konsumtion och produktion. På nästa sida ser du
några exempel detta.
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Årets bidrag består av många spännande
resträtter med stor spännvidd. Det är femte
året i rad som vi arrangerar Resterkocken och
jag blir lika glad varje år över all kreativitet.
Minska matsvinnet
Matsvinnstävlingen Resterkocken hölls under hösten 2021. Tävlingen syftar till att sprida kunskap
om matsvinn, att inspirera till att ta tillvara maten
och därigenom minska matsvinnet. I år kom hela
325 bidrag in.
– Årets bidrag består av många spännande resträtter med stor spännvidd. Det är femte året i rad
som vi arrangerar Resterkocken och jag blir lika
glad varje år över all kreativitet, säger Ann Thorén,
projektledare Kommunrelationer.
Tävlingen fick under
året stor medial uppmärksamhet med bland
annat tre radioinslag i
P4, varav ett nationellt,
vilket gav en räckvidd
miljoner lyssnare.
på totalt cirka 3,3 milSå stor var räckvidden på tre
joner lyssnare, samt bra
radioinslag i P4
synlighet i dagspress
där vi nådde cirka 170
000 läsare. Den har även fått genomslag i sociala medier, bland annat via Resterkockens eget Instagramkonto.
3,3 miljoner lyssnare har nåtts av radioinslagen
om Resterkocken.

3,3

presentera en konkret lösning på hur vi blir en viktig del i att öka textilåtervinningen. Under året har
Sysav på olika sätt lyft textilfrågan, bland annat
genom redesigntävlingen Upcycle challenge – ett
projekt från Sysav Utveckling. Här fick de cirka 30
deltagarna i åldrarna 8–65 år utsorterat denimmaterial från Siptex att skapa nya produkter av under tre
veckor. Allmänheten kunde rösta via Instagram
och tävlingen fick fin respons. Finalisterna valdes
ut av en jury som också korade vinnarna. Vinnarna
presenterades i en filmad modevisning, under det
digitala eventet Sysavdagen i våras, som också
hade temat textil.

Undvik onödig konsumtion
Kampanjen Nej till onödig grej har Sysav, tillsammans med sina ägarkommuner, tagit fram för att
inspirera och informera om hur vi kan tänka nytt
och mer hållbart kring presenter. Detta för att
minska avfallet enligt avfallshierarkin, undvika
onödig konsumtion, öka återbruket och återvinningen. I år fick kampanjen en uppdatering i form
av nya presenttips inom teknik, då tillverkning
av ny elektronik har stor miljöpåverkan. Även det
populära presenttipset ätbar bukett togs fram i
jultappning. Pressmeddelandet plockades upp av
TT och återpublicerades i en rad tidningar, vilket
nådde 338 000 läsare.
Tävling för ökat återbruk av textil
Textilfrågan engagerar alltid och med den världsunika textilsorteringsmaskinen Siptex kan Sysav

Presenttipset ätbar bukett nådde 338 000 läsare i en rad olika tidningar.
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Samverkan som
leder till utveckling
I Sysavs arbete för att bidra till att skapa världens mest hållbara region är samarbeten
och kunskapsutbyten av stor vikt. Vi jobbar ständigt med att stödja forskning, utveckla
nya metoder och projekt.

M

ånga idéer och projekt fångas upp och utförs
i samverkan med Sysavs egen verksamhet,
andra sker tillsammans med externa parter. Ett exempel på ett internationellt samarbete är
Sysavs medlemskap i ISWA, en världsomfattande
organisation för hållbar resurs- och avfallshantering. Sysav innehar också en styrelsepost.
Sysav Utveckling medverkar i ett samverkansforum som drivs av branschnätverket Packbridge
och Svenska Miljöinstitutet IVL. Forumet är ett
samarbete mellan industri, akademi och samhälle
för att öka materialåtervinningen av förpackningar.

Sysav Utveckling är också med i STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) som är ett
MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet.
STEPS har som mål att genom forskning och innovation hitta en process för hållbar produktion och
återvinning/återanvändning av plast.
Sysav deltar dessutom i forskningsprojektet Värmemarknad Sverige och har under året varit engagerat i ett delprojekt som handlar om att minska
plast till energiåtervinning. En handbok främst för
värmemarknadens aktörer (energibolag, kommuner och fastighetsägare) kommer till våren 2022.
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Olika tillvägagångssätt för att nå ut
Sysav använder flera kanaler och medier för att nå ut med information.
Exempelvis publiceras kampanj-, informations- och studiebesöksfilmer på Youtube,
webbplats och i sociala medier.

S

ysavpodden Avfallet – en riktigt sopig podd
- och Sysavs egna filmer har en räckvidd på
drygt 12 000 visningar/lyssningar vilket är
en dubblering från förra året. Sociala medier är en
viktig kanal för att nå ut med budskapen. Närvaron i sociala medier har ökat och budskapen har
nått fler människor än tidigare år. Engagemangsnivån i Sysavs sociala mediekanaler är stark och
ligger på 5,17 procent, vilket är ett högt värde jämfört med branschen.
Sysavs miljöpedagoger tar emot studiebesök och
ger guidade visningar av avfallsanläggningarna
samt målgruppsanpassade föreläsningar eller
workshops. Sysav välkomnar kunder, organisationer, studenter och allmänheten. Under besöket
belyser miljöpedagogerna hur en hållbar resursoch avfallshantering hänger ihop med miljö- och
klimatfrågan. Men också hur alla kan bidra och
påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning.

Sysavs miljöpedagoger Rustan Nilsson och Ann Nerlund.

Förutom studiebesöken är Sysavs miljöpedagoger ofta anlitade som föreläsare, moderatorer och
workshopsledare. Trots pandemi, har drygt 3200
personer nåtts av fysiska och digitala studiebesök
och föreläsningar under året.

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.
Sysav bidrar så här:

■ Vi deltar i FoU-samarbeten kring hållbar produktion och konsumtion och resurseffektivitet.
12.3 Halvera matsvinnet i världen.
12.5 Minska mängden avfall markant.
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.
Sysav bidrar så här:

■ Vi skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.
■ Vi skapar insikt och påverkar kring matsvinn.
■ Vi arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar produktion och konsumtion.
17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
Sysav bidrar så här:

■ Vi deltar i samarbetsprojekt med privata och offentliga aktörer, ideella föreningar med fokus på hållbar produktion och konsumtion, minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare avfallshantering etc.
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”Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle
koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka
1 200 bensindrivna bilar varje år eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.”
Källa: Undersökning gjord av Profu, på uppdrag av FTI.
Klimatvinster - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)
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Vi tar hand om avfallet
på ett ansvarsfullt sätt
De senaste hundra åren har konsumtionen, och därigenom avfallsmängderna, ökat
lavinartat. Vårt ansvar är att på bästa möjliga sätt ta hand om det som blir till avfall.
Genom att skapa insikt om hållbar konsumtion och produktion vill vi dessutom
vara med och bidra till att avfall inte uppstår.

S

ysav tar emot avfall från privatpersoner, företag och industrier, verksamheter och föreningar. Vi tar emot och samlar in all sorts
avfall på ett ansvarsfullt sätt. Därefter förädlar och
återför vi så mycket resurser som möjligt, och avgiftar kretsloppet från det som inte ska cirkuleras
vidare. Avfall samlas in på återvinningscentraler
och andra mottagningsanläggningar samt genom
att vi hämtar hushållsavfall i Lomma, Svedala och
Kävlinge kommun. Sysav tar även in restavfall
från kunder i Europa för energiåtervinning. Under
2021 tog Sysav hand om totalt 877 028 ton avfall,
vilket är en ökning med 52 362 ton. Ökningen beror främst på att vi tagit emot en större mängd utsorterade avfallsrester från kunder i Europa.

sikter kring vikten av sortering, politisk påverkan
på styrmedel, prisdifferentiering och andra ekonomiska incitament. Vår samverkan med ägarkommunerna är en viktig bas i det arbetet.
Restavfall per person och år de senaste 5 åren (kg)
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Tillsammans minskar vi restavfallet
Restavfall är det avfall som blir över när allt som
går att återvinna har sorterats ut. Under de senaste
åren ser vi ett tydligt minskat restavfall i Sysavregionen och under 2021 ser vi en minskning med
3 kilo restavfall per person, till 169 kg per person.
Det gemensamma målet i den antagna Kretsloppsplanen (läs mer om Kretsloppsplanen i avsnittet
Samhälle) är att senast 2030 uppnå max 100 kg restavfall per person och år. Och potential finns. Sysavs senaste plockanalys, som genomfördes 2020, av
restavfall från villor och flerfamiljshus i våra ägarkommuner, visar att mycket av avfallet felsorteras.
Endast cirka 34 procent av det som slängs i restavfallet är rätt sorterat. Innehållet i restavfallspåsen
består av cirka 23 procent matavfall och 33 procent
tidningar och förpackningar som ska sorteras ut
separat och återvinnas. För att nå det högt ställda
restavfallsmålet krävs ett omfattande och långsiktigt arbete som inkluderar fortsatt utbyggnad av
fastighetsnära insamling, beteendepåverkan, in27
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Återvinningscentraler i ständig utveckling
För att våra invånare ska kunna bidra till ett ansvarsfullt
omhändertagande gör vi det lätt att göra rätt.
100 procent av invånarna når en återvinningscentral inom
30 minuter, 85 procent inom 15 minuter.

På återvinningscentralerna märktes pandemin av även under
2021. Vi hade fler besökare på
vardagarna jämfört med tidigare
år vilket kan bero på att fler personer arbetade hemma. Däremot
minskade antalet besökare totalt
sett med tre procent.
Vi har sett en ökning av både
byggavfall och inerta material
under pandemin, exempelvis
jord, grus och betong då renovering och markarbeten i trädgårdar var en fortsatt tydlig trend.
Sysav ansvarar för 15 återvinningscentraler i regionen. Totalt
samlades 189 213 ton avfall in under 2021 vilket är en minskning
från förra året med 4,3 procent .
Mängden avfall per invånare, inlämnat till återvinningscentral,
minskade med 10 kg under 2021
till 233 kg.

Exempel på utveckling och
förbättring för återvinning och
insamling under 2021 på våra
återvinningscentraler:

■ På tre av våra återvinningscen-

■
■

■

■

traler samlar vi in textil i Sysavs
egen regi, en ny fraktion sedan
juni 2021. Totalt samlades 260 ton
trasig och hel textil in i våra egna
behållare. På övriga återvinningscentraler samarbetar vi med olika
frivilligorganisationer.
18 200 EU-pallar samlades in för
återbruk och vidareförsäljning.
3 000 begagnade vitvaror har fått
nytt liv via samarbetspartnern
”Begagnade vitvaror”. Cirka 60
procent återbrukades och återanvändes, resterande användes som
reservdelar.
På Bunkeflo återvinningscentral, i
samarbete med Stena Recycling,
pågår ett försök med insamling
av hemelektronik och produkter
som innehåller batterier.
En ny fraktion för utsortering av
tryckimpregnerat trä infördes på
grund av nya lagkrav.
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Tabellen visar insamlat material på
våra återvinningscentraler från hushåll,
inlämnat från företag är exkluderat
Brännbart (ton)
2020

30 887

2021

29 519

Inerta material (ton)
2020

53 732

2021

50 897

Trädgårdsavfall (ton)
2020

35 499

2021

32 575

Hårdplast (ton)
2020

753

2021

895

Återbruk (ton)
2020

625

2021

1 055

Elektronik/vitvaror (ton)
2020

6 607

2021

6 170

Wellpapp (ton)
2020

3 376

2021

4 123

Trä (ton)
2020

33 006

2021

32 797

OMHÄNDERTA

Införsel av avfall – en klimatvinst
Sysav tar emot och omhändertar utsorterat
brännbart avfall från KUNDER I andra länder
i Europa, till exempel Polen, Storbritannien,
Tyskland, Norge och Italien.

Avfallet utgör drygt 10 procent av det avfall
som Sysav energiåtervinner. Det utländska
avfallet har genomgått sortering och kvalitetssäkrats för att passa att förbränna i ett avfallskraftvärmeverk. Tack vare ett stort fjärrvärmenät
och energieffektivt avfallskraftvärmeverk, har vi
ovanligt goda förutsättningar att utvinna energi
ur avfallet till fjärrvärme och el.

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
11.6 – minska städers miljöpåverkan
Sysav bidrar så här:

■ Vi förbättrar avfallshantering genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.

12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
Sysav bidrar så här:

■ Vi avgiftar kretsloppet med hjälp av information, Samlaren, återvinningscentraler, Farligt Avfall-bilen
och i vår verksamhet där vi med olika metoder tar bort det som inte ska cirkuleras tillbaka.
■ Vi arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar produktion och konsumtion.
■ Vi skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.
■ Vi skapar insikt och påverkar kring matsvinn.
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Sysav tog 2021 emot 67 600 ton matavfall från företag och
hushåll i våra 14 ägarkommuner – och av detta blev det biogas
motsvarande cirka 3,6 miljoner liter bensin.
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Sysavs förädlingsprocesser
ger avfall nytt liv
Sysav förädlar avfall själva, genom olika processer, eller skickar vidare till samarbetspartners
för förädling och återvinning. Det är ett effektivt sätt att ta vara på värdefulla resurser
för att sedan cirkulera dem i samhället igen.

H

os Sysav blir trädgårdsavfallet grönkompost,
matavfall omvandlas till en tjockflytande
produkt som kallas slurry, som sedan blir
biogas och biogödsel. Förbränningsrester från energiåtervinningen blir till slaggrus. Textilavfall
sorteras i vår storskaliga sorteringsprocess Siptex
för att sedan gå vidare till förädling hos externa
parter. Vi strävar ständigt efter att förbättra dessa
processer och på så sätt bli ännu mer cirkulära.

Matavfall blir slurry,
basen i biogas och biogödsel

Grönkompost och plantjord
Det trädgårdsavfall som återvinningscentralerna
tar emot, och det som våra kunder sorterat i sina
avfallskärl, komposteras på våra avfallsanläggningar i Malmö, Ystad och St Olof och omvandlas
till grönkompost. Komposten siktas och blandas
därefter med torv och näring till plantjord eller
används som jordförbättringsmedel som den är.
Sysavs grönkompost och plantjord är två populära
produkter som vi säljer till privatpersoner och företag. Grönkomposten är certifierad enligt SPCR
152, vilket bland annat innebär en noggrann kvalitetsdokumentation.

■ Biogasen är ett fossilfritt bränsle till fordon och vår års-

Under 2021 såldes närmare 170 000 säckar plantjord på våra återvinningscentraler.
Plantjorden tillverkas av komposterat trädgårdsavfall.

Hämtning av den slurry som skickas vidare för rötning och slutligen blir till
biogas och biogödsel.

■ Sysav tar hand om matavfall från företag och hushåll i

våra 14 ägarkommuner. På våra återvinningscentraler
har vi varje höst en särskild insamling av fallfrukt från
skånska trädgårdar. I vår egen förbehandlingsanläggning framställer vi sedan slurry, som skickas vidare för
rötning och blir slutligen till biogas och biogödsel. Under
2021 producerade Sysav drygt 49 000 ton slurry av
cirka 67 600 ton matavfall.
produktion av slurry som blir biogas motsvarande cirka
3,6 miljoner liter bensin.

■ Biogödseln används främst som gödsel för jordbruket i

södra Sverige. Den färdiga biogödseln innehåller fosfor
och kväve som cirkulerats. Alternativet till biogödsel är
antingen spillning från djur eller konstgödsel, en kemiskt
framställd produkt som innehåller tillsatt kväve och
fosfor. Att tillverka konstgödsel kräver stora mängder
energi. Fosfor är en ändlig resurs, som det dessutom
råder brist på, därför är biogödsel ett mer hållbart
alternativ.
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Slaggen, en cirkulär resurs
från avfallsförbränningen
Slagg, eller bottenaska som det också kallas, är det
som återstår efter avfallsförbränningen och den
innehåller rester av grus, porslin, glas och olika
typer av metaller. Ur slaggen återvinner vi metal�ler men även slaggrus. Slaggrus är ett material som
lämpar sig som fyllnadsmassa vid infrastrukturprojekt och kan vara ett alternativ till bergkross.

Bergkross är en jungfrulig resurs som dessutom är
en bristvara i Skåne. Att krossa sten är en bullrig
och dammig process som kräver transporter i flera
led, något som undviks vid användning av slaggrus.
Med hjälp av vår nya sorteringsanläggning, som
togs i bruk under 2020, kan vi återvinna allt mer
av slaggen och sortera ut magnetiskt skrot, icke
magnetiskt skrot, slaggrus, och en brännbar rest.
Den största delen av slaggen, cirka 90 procent, blir
slaggrus. När anläggningen är i full drift kommer
cirka 20 400 ton koldioxidutsläpp att kunna undvikas, enligt Sysav Utvecklings beräkningar.

Slaggrus är ett klimatpositivt alternativ till jungfruliga material som framställs ur den rest som uppkommer vid förbränning av avfall vid Sysavs avfallskraftvärmeverk.

Sysav banar väg med en
cirkulär affär inom slaggrus
Under 2021 skrevs ett historiskt avtal mellan Sysav
och Trelleborgs Hamn för användning av slaggrus
som konstruktionsmaterial i samband med utbyggnaden av hamnen. En livscykelanalys, utförd av RISE,
visar att utsläppen av koldioxid minskar med 6 000
ton för detta projekt, då slaggrus används istället för
bergkross. Det beror främst på färre transporter

men även på slaggrusets förmåga att binda koldioxid
innan det används som anläggningsmaterial
Slaggrus klassas idag som ett icke farligt avfall, men
det krävs ändå ett godkännande från myndigheter
om man vill använda det som exempelvis konstruktionsmaterial. Handläggningstiden är lång vilket både
Sysav och branschorganisationen Avfall Sverige arbetar för att förändra. Därför är det glädjande att
Länsstyrelsen godkänt användningen av slaggrus
som konstruktionsmaterial i samband med utbyggnaden av uppställningsytor i Trelleborgs Hamn.
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Textil får nytt liv med Renewable Fabulous Fabric
Världens två vanligaste textilfibrer är bomull och
polyester. Bomullsodling kräver enorma mängder
vatten, och sker i delar av världen där vatten är en
väldigt begränsad resurs. Lägg till kemikalier och
transport och vi får ett kostsamt tyg ur ett hållbarhetsperspektiv. Polyester och många andra syntetiska fibrer är av fossilt ursprung och tillverkas
av råolja. Därför är det mycket vunnet om vi kan
cirkulera textil, antingen i befintlig form, omsydd
eller återvunnen som nytt material.
Sysav bidrar till att minska textilens klimatpåverkan, då vår världsunika anläggning Siptex sorterar textilfiber med stor precision, för att sedan gå
vidare i det textila kretsloppet, för förädling hos
extern part. Vi har initialt fokuserat på sortering av
bomull, polyester, akryl och ull, men fler produkter
kommer att adderas efter hand. Målet med Siptex
är att så mycket textil som möjligt ska gå till högkvalitativ återvinning, det vill säga bli nytt tyg igen.
Under 2021 har vi arbetat med att kalibrera den
nya anläggningen och ett tiotal provleveranser av
utsorterat material har gått vidare till våra part-

ners. Den nya produkten heter ReFab® – Renewable
Fabulous Fabric. Bland mottagarna av textilråvaran
finns stora aktörer både inom modebransch och
materialåtervinning. Sportmodekedjan Stadium
ska låta uttjänt polyester återuppstå som nya träningskläder, och det svenska sustain-techbolaget
Renewcell tar emot bomull för att återvinna till
viskosfiber.

”Vi vet att omställningen till mer cirkulära
processer kommer att vara en avgörande
del för en framtida bransch. Tillsammans
med Siptex och Sysav ser vi fram emot nya
möjligheter och materialutvecklingar till
våra kommande sortiment för träning och
funktionsmaterial”
Catrine Marchall
Sustainability Manager på Stadium

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.
Sysav bidrar så här:

■ Vi arbetar med våra kunder för att stödja dem i att minska mängden spill/avfall och förbättra sortering av restprodukter/avfall.
■ Vi deltar i FoU-samarbeten kring hållbar produktion o konsumtion och resurseffektivitet.
12.5 Minska mängden avfall markant
Sysav bidrar så här:

■ Vi förbättrar avfallshantering genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.

33

388

AVGIFTA

34

389

AVGIFTA

Sysav avgiftar kretsloppet
Sysav har en viktig uppgift att avgifta kretsloppet, vilket innebär att vi tar bort farliga ämnen som
inte ska cirkuleras då de kan skada natur, miljö och människors hälsa. Sysav har avgiftat kretsloppet
i mer än 20 år och vi blir ofta anlitade som experter vid fynd av farliga kemikalier.

F

arligt avfall hanteras på olika sätt, genom
en bedömning avgör våra experter om vi
kan behandla avfallet själva eller om det ska
skickas vidare till andra anläggningar. De vanligaste metoderna för behandling av farligt avfall är
förbränning med energiutvinning (destruktion),
återvinning, neutralisation, deponi och en separationsmetod som kallas kryo-malning.
Mängden insamlat farligt avfall för Sysav ökade
med drygt 20 000 ton jämfört med föregående år
och uppgick till 70 354 ton. Ökningen beror på
en större mängd infört avfall klassat som farligt
avfall samt en förändrad rapportering av tryckimpregnerat trä.
Insamling av farligt avfall i butik
Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av batterier, lampor och småelektronik i
matbutiker. Samlaren gör det enkelt att samla in
sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, till
exempel glödlampor och lågenergilampor.
Samhällsnyttan blir dubbel - dels avgiftas kretsloppet från farliga ämnen, dels återvinns värdefulla
metaller som istället kan återanvändas vid produktion av nya varor. Under 2021 samlades cirka 22,5
ton in via Samlaren vilket är en liten minskning
från förra året, troligen som en följd av pandemin.

Exempel på farligt avfall
i hushållen
■ Nagellack
■ Elektronik
■ Lampor / ljuskällor
■ Leksaker med inbyggda

■
■
■
■

batterier

Eltandborstar
Färgrester
Bekämpningsmedel
Rengöringsmedel

inom industrin
■ Färgrester
■ Lim
■ Lösningsmedel
■ Spillolja
■ Syror / baser
■ Småbatterier
■ Bilbatterier
■ Oljefilter
■ Elavfall
■ Förorenat vatten
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Val av behandlingsmetod
kräver kunskap

ningen med rökgasrening en viktig avgiftningsuppgift. Så kommer det sannolikt vara under lång
tid framöver eftersom ohälsosamma ämnen fortfarande finns i olika produkter i samhället idag.

Destruktion
Destruktion är den vanligaste behandlingsmetoden vid avgiftning och är speciellt lämpad för farligt avfall med högt energiinnehåll. Förbränning
sker vid 1 200°C, så kallad högtemperaturförbränning. Den höga temperaturen förstör de organiska
molekylerna i det farliga materialet.

Vattenrening
Sysav har möjlighet att själva behandla oljeförorenat vatten och vattenhaltigt avfall som till exempel
skurvatten från verkstadsindustrier. Detta tas om
hand i vår vattenreningsanläggning. Under året
som gått har Sysav uppgraderat vattenreningsprocessen med ett nytt reningssteg. Det nya steget
minskar markant belastningen för efterkommande reningssteg och ger därmed positiva följer ur
både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Rökgasrening
Vid förbränning av avfall uppstår rökgas. Rökgaser
som bildas vid förbränning i Sysavs avfallskraftvärmeverk renas. Det effektiva rökgasreningssystemet gör att utsläppsvärdena ligger långt under
de tillåtna gränsvärdena. Via förbränning med
rökgasrening avgiftar vi kretsloppet från skadliga
ämnen som kan finnas i det utsorterade brännbara
restavfallet, till exempel i gamla plastgolv. Dessa
ämnen vill vi inte cirkulera och därför har förbrän-

Deponering
Det finns förorenade massor där föroreningen inte
går att ta bort på något bra sätt på grund av att
föroreningen inte går att bryta ner eller förbränna,
eller för att det skulle bli alltför kostsamt. För den
typen av material kan en miljösäker slutförvaring,
så kallad deponi, vara det bästa alternativet.
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Sysav tog emot stora
mängder vatten från
båtbrand
Under juni 2021 tog Sysav emot stora
mängder släckvatten från räddningsinsatsen vid en båtbrand i Landskrona.
”Det var ett gott samarbete mellan Sysavs
personal och externa parter som gjorde att
vi kunde ta emot det förorenade vattnet från
båtbranden i Landskrona, dygnet runt, utan att
påverka driften.”

De förorenade vattenmassorna förvarades i
cisterner som ägs av Safir, en ekonomisk förening med olika medlemmar inom industrin.
Föreningen har tillgång till flera cisterner där
det finns beredskap för att kunna ta emot
släckvatten och brandfarliga ämnen. Sysav är
ansvariga för drift och underhåll av Safirs cisterner samt för beredskapen att direkt kunna
göra insatser för att lagra avfall vid en kris.

Niklas Linnarsson
Driftchef på Farligt Avfall Sysav i Malmö.

År 2020 införde regeringen nya krav
i Avfallsförordningen om vilka anteckningar
som ska föras kring farligt avfall. Kraven gäller från avfallsproducent fram till mottagning
och behandling av avfall. Anteckningarna ska
rapporteras in för att säkra en korrekt hantering. Därför har vi vidareutvecklat vårt affärssystem och lanserat en app för att effektivisera flöden inom bedömning, hämtning
och mottaganden av avfall, samtidigt som vi
rapporterar till Naturvårdsverket.

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
11.6 – minska städers miljöpåverkan
Sysav bidrar så här:

■ Vi förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande,
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.

■ Vi har en resurseffektiv produktion av el och värme med avancerad rökgasrening.
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
Sysav bidrar så här:

■ Vi avgiftar kretsloppet med hjälp av exempelvis Samlaren, återvinningscentraler och Farligt Avfall-

bilen. Vi lägger också stor vikt vid att informera så att våra kunder har kunskap om avfallshantering.
I vår verksamhet använder vi olika metoder som tar bort sådant som inte ska cirkuleras tillbaka.
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Cirkulära flöden för att
återföra värdefulla resurser
Sysavs syfte är att bidra till en cirkulär och hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara
och återförs som värdefulla resurser. Då minskar vi uttaget av jungfruliga råvaror och bidrar
med både klimat- och miljönytta.

A

tt återföra avfall som resurser, och att hela
tiden bli bättre på detta sista steg i vårt
hållbarhetsuppdrag, är det mest centrala
i vår strategiska inriktning. Ibland är det vi själva
som förädlar och återför resurserna, ibland är vi ett
steg på vägen och sluter cirkeln tillsammans med
andra aktörer. Det som inte ska tillbaka in i kretsloppet tar vi hand om på ett säkert sätt.
Med vår hjälp blir trädgårdsavfall till plantjord,
matrester till biogas eller biogödsel till bondens

åkrar, spillolja från bilverkstadens gamla motorer
och växellådor blir nya basoljor till maskiner, gamla gipsväggar blir nya gipsskivor i någon annans
hem. Och så fortsätter det. Trä blir flis, metall blir
ny metall, plast blir ny plast och kläder får nytt liv
i form av nya textilier efter vår sortering. När vi
har tagit vara på allt som kan återanvändas eller
återvinnas, gör vi energi av resterna som blir till el
eller värmer upp över hundra tusen hushåll. Men inte
ens där är det slut. Till och med i askan ser vi resurser.
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Exempel
på vad Sysav
återfört 2021

METALLER
6 234 ton järn sorterades ut ur bottensaskan från förbränningen - nästan en
fördubbling jämfört med året innan. Det
kan sedan återanvändas vid produktion
av till exempel järnvägsräls eller stål.

ENERGI
Sysav levererade 1 473 GWh återvunnen värme till Malmös och Burlövs
fjärrvärmenät och 199 GWh el till det
allmänna elnätet i Skåne.

TRÄ
37 916 ton färgat trä och 1 231 ton ofärgat trä, från exempelvis ombyggnationer
i de skånska hemmen, cirkulerades åter
ut i samhället

PLANTJORD
166 657 säckar egentillverkad plantjord
såldes på våra återvinningscentraler.

SLAGGRUS
Vi utvann 115 000 ton slaggrus ur askan,
vilket är en ökning med 20 procent
jämfört med året innan. En klimatpositiv
restprodukt som förtjänstfullt kan
ersätta bergkross som bärlager vid till
exempel vägbyggen.

ÅTERBRUK
1 055 ton, bestående av 712 ton loppisprylar och 358 ton lastpallar till återbruk,
gick vidare från Sysav för att kunna
användas igen.

TEXTIL
Från vår nya sorteringsanläggning har vi
skickat vidare 10 testomgångar utsorterad textil, innehållande 95 procent
bomull. Miljövinsten är stor när bomull
kan återvinnas, då den som jungfrulig
råvara är mycket resurskrävande.

PLAST
648 ton blandad plast återvanns. Ju
mer plast som kan sorteras ut före
förbränning, desto lägre utsläpp av fossil
koldioxid.

PAPPER
4 703 ton papper återvanns - en blandning av wellpapp, kontorspapper och
tidningar. Wellpapp kan återvinnas 7-8
gånger.

SKROT
11 946 ton blandat skrot har lämnat våra
anläggningar för att sorteras vidare hos
extern part. Ett bra exempel på samarbeten med andra aktörer i värdekedjan.
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Energiåtervinning en viktig metod
i en hållbar resurs- och avfallshantering
I Sysavs avfallskraftvärmeverk energiåtervinns avfall som av olika anledningar inte
går att materialåtervinna, utan skulle ha deponerats om vår anläggning inte fanns.
Avfallet som förbränns utgörs primärt av utsorterade avfallsrester, rejekt från återvinningsprocesser, samt material som inte får eller kan återvinnas, eller återanvändas på annat sätt.
Sjukhusavfall är ett sådant exempel.

S

om tidigare beskrivits medför avfallsförbränning fossila koldioxidutsläpp då det
som förbränns till viss del har ett fossilt
innehåll, så som plast. Detta gör att EU inte klassificerar energiåtervinning av avfall som hållbara
investeringar i sin taxonomi i dagsläget. Sysav ser
återvunnen energi som en naturlig del i en hållbar resurs- och avfallshantering precis som materialåtervinning är en naturlig del av en cirkulär
ekonomi. I Sverige är deponering av organiskt och
brännbart avfall förbjudet då det är avfall som
går att materialåtervinna, och som dessutom bildar metangas vid nedbrytning. Metangas är en 24
gånger mer aggressiv växthusgas än vad koldioxid
är. Genom avfallsförbränningen kan vi också leverera både fjärrvärme och el till samhället. Genom
att Sysav tar emot avfall till förbränning från kunder i Europa minskar vi klimatpåverkan, då avfallet hade behandlats på ett sämre sätt i ursprungslandet till exempel genom deponering.
Sysav släppte år 2020 ut 608 000 ton koldioxid
från avfallsförbränningen och i den prognos som
tagits fram för 2021 är siffran cirka 589 000 ton
koldioxid. Minskningen beror på en något mindre mängd förbränt avfall under 2021 jämfört med
2020. Variation över tid av koldioxidutsläpp från
anläggningen beror även på mängden plast i avfallet. Av den totala mängden koldioxid för 2021 är
drygt 46 procent fossila koldioxidutsläpp och resterande biogena. Majoriteten av de fossila utsläppen kommer från plast i verksamhets- eller restavfallet och därför strävar vi särskilt efter att minska
den andelen. Mer om våra mål för detta finns att
läsa om i vår Klimatambition på sidan 6.

man kan optimera driften efter tillgång och efterfrågan. I oktober, som var ovanligt varm, sjönk efterfrågan och vi minskade därmed vår produktion.
För att kontinuerligt kunna anpassa produktionen
sparar vi avfall på tillfälligt lager för perioder med
större efterfrågan av värme.
Vi förser regionen med el
Sysav är en lokal elproducent och har ställt om till
att producera mer el för att möta den höga efterfrågan i södra Sverige. Priset på elen sätts på den
öppna marknaden, på elbörsen Nordpol Modity.
Sverige står inför stora energiutmaningar, därför
är det bra att energiinnehållet i utsorterat brännbart restavfall tas tillvara och återförs som bland
annat el.

Värme från förbränning av avfall
2021 stod Sysav för cirka 62,5 procent av fjärrvärmen i Burlöv och Malmö. En av styrkorna med
fjärrvärme är att många olika anläggningar och
kunder är sammankopplade i stora flexibla nät där

41

396

ÅTERFÖR A

Total elproduktion (MWh)

Externt levererat 2021 (MWh)

500 000

Värme:
El:

250 000

0
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287 255

288 844
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2021

1 473 129
199 237

Internt levererat * 2021 (MWh)

6 709

Värme:

Såld el (MWh)

89 607

El:

500 000

*användning av egenproducerad energi inom Sysav.
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Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton)
1 000 000
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500 000

1 000 000

887 100

824 666

877 028

2019

2020

2021

0
500 000

0

564 300

598 717

589 013

2019

2020

2021

Andel återvunnet material och energi

Total värmeproduktion (MWh)
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Andel deponerat avfall
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Tunga argument
för metallåtervinning
I bottenaskan, som återstår från energiåtervinningen, sorterar
vi ut metaller för återvinning. Ett viktigt sätt att minska uttaget
av jungfruliga råvaror samtidigt som vi skyddar miljön från
farliga tungmetaller.
Tack vare Sysavs nya och mer effektiva slaggsorteringsanläggning kunde cirka 6 000 ton järn sorteras ut ur slaggen, eller bottenaskan, som vi också
kallar det. Det är nästan en fördubbling jämfört
med året innan. Järnet vi sorterar ut säljer vi till
företag som använder det i sin produktion. Under
2020 sålde vi 3 400 ton järn och motsvarande siffra
för 2021 är 6 200 ton järn. Övriga metaller skickas
till sorteringsanläggningar och sedan till smältverk dä de olika metallerna smälts till tackor för
att sedan återanvändas i produktion. Ur 2 000 ton
metallkoncentrat per år utvinner vi och återför 60
procent rena metaller.

Hållbarhetsaspekter med metallåtervinning
Det finns stora hälsovinster med att omhänderta
och återvinna metaller. Mer om detta under rubriken Avgifta. Återvinning leder dessutom till ett
minskat uttag av jungfruliga resurser och färre
transporter. För att ta fram jungfruligt material
krävs gruvdrift vilket ofta är förknippat med
slagghögar, ingrepp i naturen, läckage av gifter
och i många länder också inhumana arbetsvillkor.
Därför är återvinning en bra idé ur alla de tre aspekterna av hållbarhet; ekonomiskt, ekologiskt och
socialt.
Mängd metaller som utvinns ur
bottenaskan efter förbränning av avfall (ton)

Metaller som utsorteras ur
bottenaskan efter förbränning av avfall
■ Järn
■ Koppar
■ Rostfritt (nickellegeringar)
■ Aluminium
■ Guld
■ Silver

8 000

4 000

1 253
0

3 783

2 082

2019
Icke magnetiskt

2 965

2250

2020

6 000

2021

Järn

Så bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

7.2 – öka andelen förnybar energi i världen
Sysav bidrar så här:

■ Vi försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme. Vi strävar efter att kontinuerligt öka andelen
energi som har ett förnybart ursprung.
■ Vi deltar i LFM30, ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och
anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030.
■ Vi har en resurseffektiv produktion av el och värme med avancerad rökgasrening.
12.5 Minska mängden avfall markant
Sysav bidrar så här:

■ Vi förbättrar avfallshantering genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.
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Sysavs policyer
Genom en tydlig styrning av verksamheten och kontinuerlig uppföljning säkerställer Sysav att
de olika aktiviteter genomförs på rätt sätt. Läs mer om våra externa policyer på sysav.se

POLICY

SYFTE

UPPFÖLJNING/KONSEKVENS

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet på Sysav strävar efter att
uppnå en skadefri och hälsosam arbetsplats och
ett öppet och tillitsfullt samarbetsklimat. Vi har
en hög riskmedvetenhet och tar inte genvägar
i vårt arbete som innebär risker för oss själva
eller andra och vi agerar om vi ser någon ta en
risk som kan få negativa konsekvenser.

Sysavs skyddsorganisation arbetar systematiskt för att
ständigt utveckla vårt skydds- och arbetsmiljöarbete
så att olyckor och ohälsa förebyggs. Detta görs genom
att undersöka arbetsmiljön på olika sätt, genomföra
åtgärder och följa upp arbetet.

Dataskyddspolicy

Att skydda insamlade personuppgifter.

Sysav ser till att skydda personuppgifterna och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna
rutiner. Ett dataskyddsombud granskar att dessa regler
följs. Klagomål kan anmälas skriftligen till dataskyddsombudet.

Ekonomi
och inköp

Finansiell riskpolicy

Att skapa en koncerngemensam plattform för att
identifiera, analysera, bedöma, mäta och kontrollera de finansiella risker Sysav är exponerad mot.

Det åligger respektive avdelningschef och operativt
ansvarig att ha kännedom om och anpassa sitt finansiella
risktagande efter det av styrelsen och vd satta riskmadatet.
Vd är dock ytterst ansvarig för att det satta riskmandatet
efterlevs.

Ekonomi
och inköp

HR-policy

Att tydliggöra förväntningar och ansvar inom
väsentliga områden för ledning och medarbetare
inom Sysav.

Sysav arbetar målmedvetet och strukturerat för att
ständigt följa upp och utveckla arbetet, i samarbete mellan
ledare och medarbetare. Sysav erbjuder möjligheten att
agera whistleblower. Detta granskas och följs upp i vår
intern- och externrevision.

HR

IT-policy

Att skydda Sysavs verksamhet, kunder, partners,
medarbetare och andra intressenter genom att
reglera hur IT-resurserna används för företagets
verksamhet.

Användaren rapporterar omgående upptäckta fel eller
andra störningar i IT-resurserna till IT-enheten för lämplig
åtgärd. Kontinuerlig övervakning och loggning görs på
Sysavs IT-resurser.

Verksamhetsutveckling

Kommunikationspolicy

Att skapa förutsättningarna för ett öppet kommunikationsklimat där ledare och medarbetare
känner ansvar för att kommunicera - ofta och
gärna.

Inom Sysavkoncernen finns en tydlig ansvarsfördelning för
vem som får och kan uttala sig inom olika verksamhetsområden. En plan för kriskommunikation är framtagen och
testas samt utbildas i årligen, enligt rutin.

Kommunikation

Kvalitetspolicy

Sysav är hela tiden öppna för nya sätt att göra vår
verksamhet bättre för våra kunder, intressenter
och för varandra internt.

Sysav sätter mål som är relevanta för kunder och intressenter och hjälper till att förstå vad som krävs för att
bli ännu bättre. Detta görs bland annat genom att mäta,
följa, lära av erfarenheter samt omsätta denna kunskap i
arbetssätten. Detta granskas och följs upp i vår intern- och
externrevision.

Verksamhetsutveckling

Miljöpolicy

Att erbjuda en säker och trygg avfallshantering,
där återanvändning, återvinning av material och
energiutvinning maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö- och resurshushållning i fokus.

Sysav utvecklar regelbundet sitt sätt att arbeta för att
ligga i framkant och uppnå ständiga förbättringar. Arbetet
präglas av öppenhet och transparens och miljöfrågorna är
integrerade i alla delar av verksamheten. I Sysavs verksamhet tillämpas försiktighetsprincipen och i verksamheten tas
det hänsyn till bästa möjliga teknik för att minska påverkan
på omgivningen. Detta granskas och följs upp i vår internoch externrevision.

Verksamhetsutveckling

Policy för samhällsengagemang

Sysavs verksamhet utgör en viktig samhällsfunktion. Därför har vi valt att utöver vår dagliga
verksamhet även engagera oss genom att stötta
andra och dela med oss av vår kunskap.

Sysavs samhällsengagemang redovisas för styrelsen en gång
per år, fördelat på områdena Sponsring och samarbetspartners, Gåvor och donationer samt Kunskapsdelning.

Kommunikation

Policy för Styrning
och Intern kontroll

Är en övergripande och sammankopplande policy
som möjliggör för en tydligare förståelse över det
interna kontrollarbetet inom Sysav

Det finns ett ökat krav på att offentliga företag ska ha en
god förståelse för sina risker och interna kontroller från
ett stort antal intressenter. Denna policy skapar struktur
mellan andra policyer.

VD

Säkerhetspolicy

Att hantera risker med syftet att förebygga
skador, ohälsa, intrång och skador på den yttre
miljön.

För Sysav är det en självklarhet att följa lagar och andra
krav som ställs på oss och vi underlättar för alla som vistas
på våra arbetsplatser att förstå och följa våra regler.

Verksamhetsutveckling

Intern
uppförandekod

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa,
motverka mutor och korruption och säkra
verksamhetsutveckling samt upprätthålla höga
etiska standarder.

Uppförandekoden gäller alla som representerar Sysav, från
styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och
andra som har tillfälliga uppdrag. Varje medarbetare har
ett ansvar att ha kunskap om vad uppförandekoden innebär
och att tillämpa den i sitt arbete.

HR

Uppförandekod
för leverantörer

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa,
motverka mutor och korruption och säkra anställningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering
när det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga
etiska standarder

Uppförandekoden gäller alla leverantörer och dess
underleverantörer, och innehållet i koden ska respekteras
och följas. Leverantörer och dess underleverantörer är
skyldiga att känna till vad uppförandekoden innebär och
tillämpa den i utförande av samtliga uppdrag och/eller
leveranser till Sysav. Detta granskas och följs upp i vår
leverantörsuppföljning.

Ekonomi
och inköp

Upphandlings- och
inköpspolicy

Att staka ut den riktning som Sysav eftersträvar
– för att hushålla med Sysavs finansiella medel
och vara en föregångare på vägen mot ett hållbart
samhälle.

Policyn omfattar alla Sysavs inköp av varor, tjänster och
entreprenader.

Ekonomi
och inköp
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Verksamhetsutveckling

OM R APPORTEN
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ADRESSER

Sysav

Intresseföretag

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress:
Skabersjövägen 527-0,
Skabersjö
Telefon 040-28 74 80
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD: Peter Engström

Samarbete med
Malmö stads serviceförvaltning*
Malmö Återbyggdepå
Grimsbygatan 11
211 20 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

Carl F AB (24 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD: Anders Persson

Nätverk och externa samarbeten
Sysav är med i flera olika nätverk eller andra externa samarbeten. Dessa fungerar som ett stöd till vår egen verksamhet.
Nätverken verkar inom olika områden, men ibland kan det finnas beröringspunkter mellan olika områden.
Branschorganisationer inom avfallshantering och återvinning: Avfall
Sverige, ISWA, Energiföretagen
EDV, CEWEP
Biologisk återvinning: Biogas Syd,
Energigas Sverige, Biogas Research
Center (BRC), RISE, Skånes färdplan för biogas
Brand och säkerhet: SAFIR, Brandskyddsföreningen
Forskning och utveckling: Näringslivsrådet, LTH, Advisory Board
LTH, Waste Refinery, Re:Source,
Partnerskap Alnarp, Miljöbroni
Skåne, Nyföretagarcentrum Öresund (styrelsen för), Packbridge,
LFM30, PREWIN

Förorenad mark: Renare Mark
HR och personal: Sveriges HR-
fören ing, Sobonas HR-råd
Inköp och upphandling: Handels–
kammarens upphandlingsnätverk
Juridik: Nätverk för bolagsjurister
i kommunala avfallsaktiebolag/
förbund
Marknad och kommunikation:
Sveriges kom munikatörer
Kvalitet: SIQ Institutet för kvalitetsutveckling, Network for Quality
Management

Miljö och hållbar utveckling:
Sydsvenska handelskammarens
tankes medja, Sydsvenska miljö
rättsfören ingen, NMC Nätverket
för hållbart näringsliv, TEM
Nätverk CSR Skåne, Hållbar
Utveckling Skåne (HUT Skåne) –
Förebyggande av avfall
Recipientkontroller luft och vatten:
Skånes luftvårdsförbund,
Öresunds vattenvårdsförbund,
Sydvästskånes grundvattenkommitté, Segeåns vattendragsförbund
och vattenråd, Österlens vattenråd
Ägarsamarbeten: Stiftelsen Spillepeng

För mer information om årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen, vänligen kontakta info@sysav.se
* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivningsmaterial till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org. nr 556187-0410
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Helsingborg, 2022-03-16
Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
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OMSLAGSFOTO: ANDREAS OFFESSON

Tillsammans skapar vi världens mest hållbara region
linkedin.com/company/sysav |

facebook.com/sysav |

@sysav |
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@sysav_se |

www.youtube.com/user/thesysavgroup

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 49

Dnr KS 2022/40

Årsredovisning 2021 - Österlen VA AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlen VA AB har avgett årsredovisning för 2021. Årets resultat
uppgår till 18 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årets
resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021, Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.830.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlen VA AB, handlingsid:
Ks 2022.649.
Revisionsberättelse Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.648.
Kf § 102/2021 Årsredovisning 2020 - Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3388.
_________

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

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.

Signature reference: fcc8d0b3-ca02-410e-82af-6af8ac122929

Simrishamn 2022-03-14

Ulla-Christina Lindberg
Lekmannarevisor

Maria Karlsson
Lekmannarevisor
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Signature reference: fcc8d0b3-ca02-410e-82af-6af8ac122929

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2022-03-14 12:40:44
BankID refno: 8dfb2161-bb61-4eb3-b359-5be3d34dc559

Signed by: MARIA KARLSSON
Date: 2022-03-14 10:25:05
BankID refno: b3a94c88-91d2-4875-9dcc-5b2df423bb9a

Lekmannarevisor: Ulla-Christina Lindberg

Lekmannarevisor: Maria Karlsson

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 50

Dnr KS 2022/51

Årsredovisning 2021 - Kommunassurans
Syd Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att godkänna årsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och
granskningsrapport för år 2021.
Årets resultat blev drygt 8 mnkr.
Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, handlingsid: Ks
2022.1180.
Kf § 41/2021 Årsredovisning 2020 - Kommunassurans Syd Försäkrings AB,
handlingsid: Ks 2021.1771.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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ÅRET I KORTHET 2021
Årets resultat blev 11,6 Mkr före dispositioner och skatt, efter ett år med många frekvensskador. Under året har
dock inga större skador (över bolagets självbehåll) inträﬀat.
Styrelsen föreslår även för 2021 att inte lämna aktieutdelning, utan att resultatet ska behållas för allokering till
respektive kommuns planerade kostnadsställe vid den pågående utvecklingen inom bolaget (under förutsättning
att delägarkommunerna väljer denna väg för riskhantering framöver).
Avsättningen till säkerhetsreserven föreslås till 0,5 Mkr vilket utgör maximal tillåten avsättning.
Premier för egen räkning uppgår till 42,8 Mkr, vilket är 3,6 Mkr mindre än förra året efter att premierna för
återförsäkring ökat med 9,2 Mkr. Premierna har reducerats med 7,7 Mkr för premieåterbäring till kunder som
har valt internupphandling. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 10,0 % för
dessa kommuner. Premieåterbäringen har tvingats sänkas för de höga ökningarna av återförsäkringspremier.
Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 33,2 Mkr vilket är 6,0 Mkr högre än förra året då bolaget erhöll
ersättning från återförsäkring för ett flertal skadefall.
Bolaget har försäkrat 65 kommuner samt 1 bolag och kommunalförbund av totalt 71 ägare. En ny delägare, Åtvidabergs kommun, börjar försäkra fr o m 2022 samt att Halmstads kommun blir ny delägare.
En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt internupphandling enligt bestämmelserna i 3 kap. LOU.
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VD HAR ORDET

Försäkring är ett sätt av flera att hantera en riskexponering.
De senaste åren har dock andra kriser än de som typiskt sett
leder till försäkringsskador varit i fokus för både bolaget och
bolagets delägarkommuner, i form av covid-19 och krigstillstånd i vårt närområde. Analyser av pandemin och senvinterns krig kan bättre göras på annan plats, så jag nöjer
mig med att här konstatera att bolaget ur ett företagsekonomiskt perspektiv har hanterat konsekvenserna av de internationella kriserna väl.

Under ett antal år har det blivit allt mer tydligt att kostnaderna för återförsäkring är i kraftig ökning. Kostnadsökningarna är delvis föranledda av generella förändringar på
den internationella återförsäkringsmarknaden, men det
finns även ett strukturellt problem för svenska kommuner
i form av negativ skadeutveckling över lång tid (framför allt
vad gäller bränder och vattenskador) som direkt drabbar
vår sektor. Situationen för försäkringsbolag som köpare av
återförsäkring för svenska kommuners verksamhet börjar
närma sig den som rådde för svenska kommuner för cirka
20 år sedan, dvs det är betydligt svårare och dyrare att köpa
återförsäkring för svenska kommuner än vad det var för
några år sedan.
De svenska traditionella försäkringsbolagen arbetar nästan
inte alls längre med kommuners egendomsförsäkring och
inte alls när det gäller återförsäkring av vår sektors egendomsskador. Som ägarkommerna tidigare har fått information om så arbetar Kommunassurans aktivt för att möta
utvecklingen, genom att erbjuda ägarkommunerna möjlighet att med hjälp av det egna försäkringsbolagets administrativa resurser minska sitt behov av försäkring och
ägargruppens behov av att gemensamt köpa återförsäkring,
vilket över tid kommer att minska kostnaden för risk och
riskhantering för kommunerna. Sett ur ett strikt risk management-perspektiv kommer kommunernas betydande
risktolernas att kunna nyttjas aktivt genom ett egenandelsprogram och delägarkommunerna i Kommunassurans behöver inte längre köpa försäkring på det sätt som mindre
företag normalt gör, utan kan övergå till att hantera sina
risker betydligt mer rationellt. Samtidigt kommer kommunernas förvaltningar inte att uppleva någon försämring av
servicenivån mot i dag, utan tvärtom kommer möjligheten
att nyttja Kommunassurans resurser att öka för kommunerna. Fördelen med att äga ett eget försäkringsbolag är att
man både kan äta kakan och spara den för framtida behov.

Anders Ramäng, VD

hela sina koncerners risker i en gemensam process. Inte
minst för kommunala bostadsbolag har det blivit tydligt att
det föreligger ett behov av en annan hantering av risk- och
försäkringsfrågor än i dag. Många kommuner efterlyser
också möjlighet att hantera försäkring för elevolycksfall internt och i samverkan inom kommunsektorn.
Bolagets verksamhetsår 2021 får ur ett skadeperspektiv
sägas vara i linje med det s.k. normalåret, dvs skadeutvecklingen har varken varit bättre eller sämre än förväntat.
Under året har en hel del kommuner börjat nyttja bolagets
tjänster mer aktivt även i lite bredare mening än strikta försäkringsfrågor, t ex deltagande i kommuners information
till medborgarna, vägledning i risk- och upphandlingsfrågor. De nya samarbetsformerna verkar vara uppskattade i
kommunerna och bolagets personal uppskattar att kunna
vara behjälpliga för ägarnas behov. Bolagets organisation
har även anpassats för att möta de ökade förväntningarna
på service.
Trots de oroliga tiderna har Kommunassurans en stark position. Den starka situationen har vi nyttjat till att ställa oss
i startblocken för att kunna bistå kommunerna i ännu
högre grad än tidigare.

Egenandelsprogrammet kommer förutom att minska kommunernas kostnader för risk och öka kommunernas möjlighet till service inom riskområdet även under kommande
år ge möjlighet för kommunerna att i större grad hantera

Anders Ramäng, Verkställande direktör
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STYRELSENS
ORDFÖRANDE

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

Knappt lämnat pandemins begränsningar går vi in i en ny
kris med krig nära oss där Ryssland invaderar Ukraina.
Detta påverkar oss alla men framför allt är det en katastrof
för de boende i Ukraina. Även om det är den humanitära
katastrofen som våra tankar upptas av måste vi analysera
vad detta får för påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi.

Som jag skrev förra årsredovisningen så har våra umgängesformer inom bolaget fått ta hjälp av digital teknik. Det
har gällt även för detta år och det har nog kommit för att
stanna som ett alternativ till fysiska möten i vissa fall. Det
har gett möjlighet att nå fler i vårt långa land och som rätt
använt skapar möjligheter att få fler att delta i vid de möten
som bolaget arrangerar.

Men nu är det året som gått som vi ska fokusera på. Det
har varit ett intressant år där vi har börjat diskutera en inriktning för bolaget för att möta de ökade kostnaderna för
återförsäkring av våra risker och behovet av ett utvecklat
risk-management för våra delägare. Allt syftar till att skadorna ska minska och kostnadsökningen för återförsäkringen ska minska. En utvecklad modell ger också möjlighet
att lägga till fler försäkringsområden till delägarnas försäkringsportfölj.

Bolagets ekonomi är stark. Vi har ett starkt system för premieåterbäring för de kommuner med gynnsam skadestatistik. Vi klarar många år med storskador. Men kostnaden
för återförsäkring börjar ta en allt för stor del av premieintäkterna och detta behöver vi förändra på olika sätt och det
är det som de strategiska valen för de närmsta åren handlar
om. Vi behöver flytta risker närmre kommunerna där riskerna kan hanteras.

Pandemin börjar släppa greppet om vår tillvaro och vår
möjlighet att röra oss och umgås normaliseras. Den har påverkat bolaget även detta år.

Jan-Åke Troedsson
Styrelseordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans

Syd Försäkrings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under
året varav ett tvådagars strategimöte samt två beslut per capsulam.

Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.
Bolagets bildande samt ägarna
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Syftet med bolaget är:
•
att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
•
att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
•
att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.
Bolaget ägs av 71 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i Götaland. Ägarna har
tillsammans satt in 73 124 tkr (72 568 tkr) i aktiekapital.
Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya ägare
är kommuner i Götaland.
Ägarsamråd med representanter från de 71 delägarna hölls
digitalt den 18 november. Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner.
Verksamhetens omfattning
Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till sina ägare och deras
kommunala bolag meddela direktförsäkring i följande
grupper och klasser av skadeförsäkring.
•

Försäkring mot brand och annan skada på
egendom (grupp e).
•
Fartyg (klass 6)
•
Allmän ansvarighet (klass 13).
•
Annan förmögenhetsskada (klass 16).
Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även
bedömas efter andra kriterier, som exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos
ägarna.
Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 65 (64)
kommuner samt 1 (1) bolag/kommunalförbund. Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner och deras
hel- eller delägda organisationer. Internupphandling enligt
3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att Kommunassurans
vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i
LOU. Under 2021 har 64 kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 66 försäkringskunder, kom-

Per-Olof Derborn, Vice VD

muner och bolag.
Sedan många år är möjligheten för ägarkommunerna att
internupphandla sin försäkring i Kommunassurans lagreglerad i LOU. Kommunerna har genom möjligheten till
internupphandling kunnat få attraktiva premieerbjudanden
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när
kommunerna haft ett positivt skadeutfall.
De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och internationella återförsäkringsmarknaden.
Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under
året varit inriktat dels på informationsåtgärder gentemot
kommunerna och dels på det självkontrollprogram som har
utvecklats i samarbete med vår riskkonsult. Självkontrollprogrammet har under 2021 inte tagit i bruk i önskad utsträckning hos kommunerna, främst på grund av att
kommunerna har tvingats prioritera åtgärder relaterade till
covid-19.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång
Skaderesultatet har för året motsvarat ett normalår, i linje
med en budget avseende den totala skademängden. Vad gäller större skador, överstigande 5 Mkr för egendomsskador,
har bolaget varit helt förskonat från dessa under 2021. Trots
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till
totalt 7,7 Mkr (10,1 Mkr).
Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil vilket är mera märkbart i ett mindre bolag. Trots en
viss volymökning till 2021 har skadekostnaderna sjunkit
till mera normala nivåer sett till premiemassan. Med normala menas här att bolaget täcker den kostnadsnivån över
tid.
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Bolagets fakturerade premier till kund ökade med
5 % mellan åren. Bolagets totala kostnader för återförsäkring ökade samtidigt med 31 %. Premieintäkterna för egen
räkning minskade därför med 3,6 Mkr från 2020. Priserna
för återförsäkring har ökat väsentligt på återförsäkringsmarknaden de senaste åren, vilket brukar beskrivas som att
det råder en hårdnande marknad. Förutom den hårdnande
marknaden har i prissättningen av Kommunassurans återförsäkring för 2021 beaktats att bolaget under 2020 noterades för hela sex stycken egendomsskador samt en
ansvarsskada överstigande den nivå per skada där bolagets
självbehåll passeras och återförsäkringen träder in, vilket
sker vid 5 Mkr för egendomsskador respektive vid 2 Mkr
vid ansvarsskador. Dessutom uppnåddes då även bolagets
nivå för totala kostnaden för egendomssskador innan återförsäkrarna träder in, s.k. stop-loss, som då var 25 Mkr.
Även under 2021 har covid-19 påverkat verksamheten
hos bolaget, liksom hos alla andra. Pandemin har inte medfört eﬀekter på ekonomin som på något sätt kan jämföras
med det synnerligen stora fallet i mars 2020, även om
marknaden även under 2021 vid tillfällen varit något volatil. Värdet på bolagets placeringar har under 2021 stärkts.
Under året blev Åtvidabergs kommun ny delägare i
bolaget och är ny försäkringskund från 2022. Dessutom
fattades beslut att Halmstads kommun blir ny delägare vid
början av 2022.
Det kan konstateras att befintliga kunder generellt väljer att förnya sitt försäkringsskydd i bolaget. Dessutom väljer fler av de fåtal ägarkommuner som inte har varit internt
försäkrade att flytta sitt försäkringsskydd till bolaget. Det
är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner
som har valt att söka försäkringsskydd utanför den egna
sektorns försäkringsmöjlighet. Det tillkommer även nya delägare som i samtliga fall har anslutit för att direkt kunna
försäkra med stöd av internupphandlingsbestämmelserna.
Årets resultat och skadeutfall
Årets resultat uppgår till 11 557 tkr (11 614 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning till säkerhetsreserven med -544 tkr (-3 169 tkr). Efter skatt slutar
resultatet på 8 082 tkr (6 565 tkr).
Premieintäkterna för egen räkning uppgår till 42 840
tkr (46 448 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgår
till 33 223 tkr (27 269 tkr) sedan beräkningen av IBNR
ökat bolagets skadereserv med -7 580 tkr (3 150 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 6,0 Mkr
mellan åren.
Under 2021 har bolagets finansiella placeringar ökat i
värde med 506 tkr (-3 033 tkr) och dessutom har vinster
vid försäljningar realiserats med 3 672 tkr (-4 139 tkr), dvs
en total påverkan på resultatet med 4 178 tkr (-7 172 tkr).
Ekonomisk ställning
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god
ekonomisk ställning. Under många år har betydande värden
kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver)
som kunnat användas för år som medfört större skador och
sämre resultat.

Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2021
till 353 % (313 %). Under 2021 har bolaget haft ett positivt rörelseresultat som i kombination med att premieintäkter för egen räkning sjunkit genom de ökade premierna
för återförsäkring, gör att kvoten förbättras. Över tid har
bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt, från 182 % år
2009 vilket beror på fler delägare/mer aktiekapital och goda
vinster.
Under 2021 har bolaget inte gett några kostnader för
inrapporterade skador över självbehåll eller stop-loss för
återförsäkrarna, varken för egendom eller ansvar.
Bolagets placeringsverksamhet har under 2021 gett en
avkastning med 7,8 Mkr trots det låga ränteläget på marknaden. Dessutom har värdepapper kunnat realiseras med
en vinst på 3,7 Mkr, bl a fonder som inte gett avkastning
men ökat i värde. Efter realisationen av dessa papper har
återstående innehav ej förändrats i värde. Rörelserna är
mera måttliga efter de stora rörelserna i samband med pandemins utbrott 2020. Den direkta avkastningen har under
2021 uppgått till 2,96 % (3,04 %). Även om marknaden
kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på drygt 5 Mkr/år och de senste åren över 7
Mkr/år.
Risker i verksamheten
Bolaget köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker.
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för egendomsskador som ersätts av bolagets aggregat, var maximerad till 30
Mkr. För ansvarsskador var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 6 Mkr per år. I ett särskilt program för Malmö stad uppgick den totala risken för bolaget
till 1 Mkr. Dessutom har en mindre egen exponering för
bolaget om 0,1 Mkr per skada förelegat avseende återförsäkringsskydd för terrorism. Sammanlagt begränsades bolagets totala risk till avrundat 37 Mkr (30+6+1) per år.
Återförsäkring tecknades hos svenska och internationella
återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt lagen om
oﬀentlig upphandling, LOU.
Vid utgången av året var bolagets solvenskvot 320 %
(288 %) vilket i branschen anses som en synnerligen god
nivå. På en mindre verksamhet kan förändringar få snabbare genomslag på tillämpade nyckeltal.
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet
med bolagets placeringspolicy.
Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tillläggsupplysningar”.
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Verksamheten 2022
Premienivåerna på försäkringsmarknaden generellt är kraftigt stigande under år 2022, bland annat som en konsekvens av direktförsäkringsmarknadens behov av att
kompensera sig för de ökande premierna för återförsäkring.
Bolaget har dock valt att även under år 2022 bibehålla
samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § justeras
premien enbart i linje med index, vilket är bolagets målsättning med den placeringstekniken. Som nämnts ovan
ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket indikerar
en hårdnande marknad.
För 2022 har bolagets nya delägare Åtvidabergs kommun sitt huvudsakliga försäkringsskydd i bolaget. Dessutom blir Halmstads kommun delägare och har uttryckt
avsikt att internupphandla sitt huvudsakliga försäkringsskydd i bolaget fr o m 1 juli 2022.
De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring, utan istället valt att genomföra upphandling enligt
LOU kommer att erbjudas möjlighet att framöver istället
internupphandla sitt försäkringsskydd. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre villkor
vid en internupphandling än vid en upphandling enligt
annan upphandlingsform. Internupphandlande kommuner
deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett internupphandlande kommer återbäring om totalt
58,0 Mkr.
Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin
försäkring i bolaget idag, de får en förnyad kontakt med erbjudande om internupphandling.

risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad riskaptit kräver ett ökat ansvarstagande per kommun, vilket
också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Arbetet
fortgår även under år 2022.
Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom utbildningar,
seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning
på området kommer att genomföras under 2022. Bolaget
genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.
Covid-19 innebär inte längre det hot som förelåg bara
för ett antal månader sedan, efter att många personer har
vaccinerats. Sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig i Sverige och restriktionerna har släppts.
När det gäller kriget i Ukraina har bolaget inga engagemang med några av de stridande länderna. Det allmänna
världsmarknadsläget med ökad osäkerhet påverkar dock
värdet på bolagets placeringar av värdepapper.
På återförsäkringsmarknaden har den kraftiga prisökningen fortsatt även inför 2022. Även bolagets skadeutfall
år 2020 har påverkat återförsäkrarnas beräkning av bolagets
återförsäkringspremie för 2022. Rateökningen för egendomsåterförsäkringsprogrammen uppgår till totalt 17 %
Medarbetare och ersättning
Bolaget har fem anställda, varav tre kvinnor (senior
underwriter, skadechef samt ekonomi- och försäkringshandläggare) och två män (VD och ekonomichef/vice VD).

Även under 2022 föreligger möjlighet att välkomna
nya delägare.

Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män
och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avtalades i samband med
anställningsprocessen och har därefter endast justerats årligen.

Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla mer egen

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda.
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VINSTDISPOSITION
Disposition av resultat
Men hänsyn till den pågående utvecklingen där ägarkommunerna föreslås ha en möjlighet att behålla kapital inom Kommunassurans föreslås att ingen utdelning görs. Istället behålls resultatet från år 2021 i bolaget för allokering till respektive
kommuns planerade kostnadställen.

Förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)
Från tidigare år balanserat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

2021
41 230 413
5 152 351
8 081 901
54 464 665

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
att i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.

Malmö den 25 mars 2022
Jan Åke Troedsson
Ordförande

Lars Niklasson
Vice ordförande

Jan Willgård

Anders Nählstedt

Iréne Robertsson

Kjell Rosenlöf

Catarina Willman

Anders Ramäng
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2022
Carl Fogelberg
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Viktoria Persson
Medpåskrivande revisor
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 28 mars 2022
Per Lilja
Lekannarevisor

Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor
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FEMÅRSÖVERSIKT

Resultatet
2021
Premieinkomst för egen räkning, (f e r)
43 001 731
Premieintäkt f e r
42 839 671
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 737 887
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r
-33 223 125
Driftkostnader f e r
-10 515 975
Övriga intäkter/kostnader
0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen
838 458

2020
45 435 641
46 448 419
-23 379
-27 269 306
-9 451 169
1 432 269
11 136 834

2019
40 754 132
40 822 404
3 552 898
-23 734 806
-9 015 950
0
11 624 546

2018
40 079 411
39 843 887
-1 086 455
-13 593 361
-9 011 218
0
16 152 853

2017
30 208 977
30 094 100
1 727 429
-26 073 292
-7 926 283
0
-2 178 046

Finansrörelsens resultat
Övriga intäkter/kostnader
Avsättn (-) disp (+) säkerhetsreserv
Skatt
Årets resultat

10 078 893
640 000
-543 694
-2 931 756
8 081 901

-148 146
625 000
-3 168 576
-1 880 050
6 565 062

19 724 194
525 000
5 733 341
-7 331 850
30 275 231

-3 829 633
500 000
-6 862 364
-1 605 930
4 354 926

4 923 304
500 000
0
-640 500
2 604 758

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar
örsäkringstekniska avsättningar f e r
Konsolideringskapital *1)
Konsolideringsgrad
Primärkapital
Minimikapitalkrav
Solvenskapitalkrav
Solvenskvot

213 557 192
-47 112 491
151 613 644
353%
152 275 056
37 954 415
51 559 951
320%

198 770 057
-35 210 094
142 153 674
313%
124 174 054
39 418 320
43 181 320
288%

183 439 803
-34 445 029
133 417 627
327%
134 244 855
38 807 727
34 193 725
402%

171 468 486
-48 762 314
111 081 773
277%
124 580 693
36 654 050
42 407 245
297%

165 290 225
-59 894 189
96 791 991
320%
94 998 939
36 043 550
57 743 556
165%

77,6%
24,5%
102,1%

58,7%
20,3%
79,1%

58,1%
22,1%
80,2%

34,1%
22,6%
56,7%

86,6%
26,3%
113,0%

2,96%
4,51%

3,04%
-0,07%

3,64%
9,40%

3,07%
-2,35%

3,46%
3,46%

Nyckeltal
Skadeprocent
Driftkostnadsprocent
Totalkostnadsprocent
Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o
orealiserad vinst

*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

Definitioner
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den
del av utbetalda försäkringsersättningar som bilaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2021. Den kan också till delar avse 2022.
I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2021.
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent
av premieintäkten.
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.
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RESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Not

2021

2020

1

83 590 662
-40 588 931

76 852 132
-31 416 490

-162 060
42 839 671

1 012 778
46 448 420

1 737 887
1 737 887

-23 379
-23 379

0
0

1 432 269
1 432 269

-18 820 710
-3 360 874
698 796

-38 691 916
-3 587 131
21 955 579

-21 293 085
9 552 748
-33 223 125

-30 317 841
23 372 003
-27 269 306

-10 515 975
10 515 975

-9 451 169
-9 451 169

838 458

11 136 835

838 458
7 766 692
3 671 970
-128 808
-1 737 887
506 926
640 000
11 557 351

11 136 835
7 048 636
-4 139 305
-47 672
23 379
-3 033 185
625 000
11 613 688

-543 694
11 013 657
-2 931 756
8 081 901

-3 168 576
8 445 112
-1 880 050
6 565 062

2

Diverse intäkter
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Driftkostnader för skadereglering
Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

Driftkostnader f e r

3

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter
Realiserade vinster/förluster
Kapitalavkastning, kostnader
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
Orealiserade vinster/förluster
Övriga intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat

4
4

5
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RESULTATANALYS
Resultatanalys (kronor)

Not

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f e r
Driftkostnader f e r

RA 1
RA 2

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto
Återförsäkrares andel

RA 3

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för oreglerade skador

Företag & fastighet 1)

42 839 671
1 737 887
-33 223 125
-10 515 975
838 458

12 334 927
-3 956 204
8 378 723
-2 925 206
-100 921 366
-103 846 572

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

56 734 081
56 734 081

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

NOTER TILL RESULTATANALYSEN
Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring

83 590 662
-40 588 931
-162 060
42 839 671

Not RA 2 Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Skadereglering

-18 820 710
698 796
-3 360 874
-21 482 788

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

-21 293 085
9 552 748
-11 740 337

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring

-33 223 125

Not RA 3 Avecklingsresultat
Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador som
fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än reserven för
skadan förekommer.

12
436

-4 413 103

B

BALANSRÄKNING
.

TILLGÅNGAR (kronor)

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not

2021-12-31

2020-12-31

6

213 557 192
213 557 192

198 770 057
198 770 057

51 599 081
51 599 081

42 046 333
42 046 333

29 979 018
5 135 000
3 487 466
5 499 583
44 101 067

17 924 200
14 250 000
27 000
4 323 593
36 524 793

79 953 246
459 739
80 412 985

57 424 281
57 424 281

3 123 151
3 123 151

3 016 896
3 016 896

392 793 476

337 782 360

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska
avsättning för oreglerade skador

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
Skattefordringar

7

Andra tillgångar
Kassa och bank
Materiella tillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (kronor)
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Not

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

Försäkringstekniska avsättningar före
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador

8
9

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
Skulder avseende återförsäkring
Övriga skulder
Skatteskuld

10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

14
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2021-12-31

2020-12-31

73 124 000
0
688
73 124 688

72 568 000
466 391
688
73 035 079

5 152 351
41 230 413
8 081 901
54 464 665

4 711 575
34 665 351
6 565 062
45 941 988

127 589 353

118 977 067

30 257 293
30 257 293

29 713 599
29 713 599

2 925 206
100 921 366
103 846 572

2 763 146
88 743 281
91 506 427

0
0

0
0

0
0
20 619 476
3 186 492
23 805 968

0
0
19 926 573
7 528 355
27 454 928

107 294 290
107 294 290

70 130 339
70 130 339

392 793 476

337 782 360

E

EGET KAPITAL
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

Ingående balans per 2021-01-01

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital
73 034 391

Övrigt
tillskjutet kapital
688

Summa
73 035 079

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

89 609

89 609

Transaktion med aktieägare

0

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-12-31

89 609

0

89 609

73 124 000

688

73 124 688

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs fond

Ingående balans per 2021-01-01

Balanserad
vinst och årets
resultat

Summa

4 711 575

41 230 413
8 081 901

8 081 901

4 711 575

49 312 314

54 023 889

440 776

0

0

Årets resultat

45 941 988

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission
Transaktion med aktieägare

0

0

Utdelning

0

0

440 776

0

440 776

5 152 351

49 312 314

54 464 665

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-12-31
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Not 2

(belopp i tkr)

Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst
Utbetald och reserverad premieåterbäring
Summa premieinkomst

2021

2020

91 311
-7 721
83 590

86 988
-10 135
76 853

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till
försäkringsverksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.
Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga summan av kapital i
försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 4,51 % (-0,07 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador
88 743
52 775
Utgående avsättning för oreglerade skador
100 921
88 743
189 664
141 518
Genomsnittlig avsättning för året
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året
Summa beräkningsunderlag
Avkastning

Not 3

Driftkostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Styrelsekostnader
Revisionsarvoden
Övriga kostnader
Avskrivningar

94 832
-56 515
38 317
1 738

70 759
-39 201
31 558
-23

6 110
342
462
106
3 445
51
10 516

5 512
359
451
388
2 741
0
9 451

Personal och löner
Bolaget har haft 5 (4) anställda, 2 (2) män och 3 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön totalt
1 373 tkr (1 412 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått 770 tkr
(764 tkr). Styrelsearvoden uppgår till 328 tkr (337 tkr). Sociala avgifter och löneskatter 1 457 tkr (1 188 tkr) och
pensionsförsäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och vVD till 654 tkr (651 tkr).
Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2
kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna).
Ersättning för revision
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 290 tkr.
Styrelsearvoden
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:
Jan-Åke Troedsson, ordförande
Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig
Anders Björnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig, t o m maj
Jan Willgård, ledamot o försäkringssakkunnig, fr o m maj
Anders Nählstedt, ledamot
Irene Robertsson, ledamot
Kjell Rosenlöf, ledamot
Catarina Willman, ledamot
Ann-Christin Walméus, suppleant
Stefan Tengberg, suppleant
Lars-Erik Rönnlund, suppleant

16
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Belopp tkr
0
84
37
65
21
23
23
22
17
14
11

Riktlinjer
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.
Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. Ersättning till verkställande
direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen rörlig ersättning förekommer.
Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den
totala ersättningen. Övriga förmåner avser tjänstebil
Avgångsvederlag
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.
Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget avgångsvederlag.
Not 4

Kapitalavkastning, intäkter
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm
Realiserad vinst/förlust vid försäljning
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde

Not 5

Skatter
Årets skatt
Resultat före skatt
Orealiserat resultat värdepapper
Schablonintäkt
Underlag för beskattning
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 %
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt på grund av ändrad taxering
Redovisad eﬀektiv skatt

Not 6

Placeringstillgångar
Nominellt
värde
Kommunobligationer
13 000
Företagsobligationer och räntebevis
174 254
Strukturerade produkter och fonder
25 000
212 254

Not 7

2021
Anskaﬀ- Verkligt
ningsvärde
värde
13 244
13 058
175 216 176 793
24 850
23 706
213 310 213 557

Fordringar avseende direkt försäkring
Fakturerade ej betalda premier for 2021

2021
7 639
3 672
506

2020
7 001
-4 139
-3 033

-2 539
11 557
-506
1 815
12 866
-2 539
-393
-2 932

-1 846
8 445
8 445
-1 845
-38
-38
-1 880

2020
Nominellt AnskaﬀVerkligt
värde
ningsvärde
värde
9 000
9 238
9 232
136 747
137 082 141 051
34 100
34 769
35 371
179 847
181 089 185 654
2021
29 979

2020
17 924

17
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Not 8

Not 9

Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början
Förändring under året
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut
Avsättning för oreglerade skador
Inträﬀade och rapporterade skador vidårets början
Inträﬀade och rapporterade skador förändring under året
Inträﬀade men ej rapporterade skador (IBNR) årets början
Inträﬀade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året
Utgående balans för oreglerade skador

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Fakturerade premier för 2022
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
Registerförda tillgångar
Aktier
Obligationer
Kassatillgångar
Övriga placeringar
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Att disponera

41 230 413
5 152 351
8 081 901
54 464 665

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
att i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.
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2021

2020

2 763
162
2 925

3 776
-1 013
2 763

68 743
13 713
20 000
-1 535
100 921

52 775
15 698
17 500
2 500
88 743

1 198
24 529
25 727

409
19 518
19927

89 509
12 675
102 184

68 934
1 196
70 130

43 581
9 108
2 423
Inga
Inga

286
40 173
2 220
1 763
Inga
Inga

T

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt
med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
FFFS 2008:26 o 2011:28, ”lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards”. Bolaget tillämpar
genom FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och
tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 2008:26.
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS
17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och
med den 1 januari 2023. Bolaget förbereder införandet av
det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag
ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. IASB:s mål
med IFRS 17 är att öka transparensen och jämförbarheten
i redovisningen av försäkringskontrakt. Den blir tillämplig
för onoterade företag så Kommunassurans behöver inte
längre tillämpa full IFRS gällande koncernredovisning.
Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet
med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden
är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses
över regelbundet.
Valuta
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som
även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte aﬀärer i
annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda
i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget
inte tar någon valutarisk.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaﬀningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det
redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas
bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller
då inga ekonomiska fördelar väntas av användandet.
Finansiella tillgångar och skulder
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från
1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. Bolaget har inte förtidstilllämpat IFRS 9 under tidigare perioder.
Klassificering
Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets aﬀärsmodell för förvaltningen av finansiella

tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus,
i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionskostnader direkt hänförliga till
köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella
tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.
Tillgångar värderade till upplupet anskaﬀningsvärde
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som
tillgångar som redovisas till upplupet anskaﬀningsvärde då
följande krav är uppfyllda:
•

tillgången ingår i en aﬀärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och
•
avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov
till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp
och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaﬀningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa
och Bank, Övriga fordringar. Dessa tillgångar redovisades
till upplupet anskaﬀningsvärde även enligt tidigare principer
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde
över resultaträkningen på grund av att de finansiella tillgångarna innehas i en aﬀärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde
över totalresultat.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde
via resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga
skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.
Skulderna värderas till upplupet anskaﬀningsvärde. Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaﬀningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av eﬀektivitetsräntemetoden i de fall
den är väsentlig.
Derivatinstrument
Bolaget har endast derivatinstrument vid valutasäkring för
att eliminera valutaexponering.
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet
anskaﬀningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida
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förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i
skuldinstrument redovisade till upplupet anskaﬀningsvärde
resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen
baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i
kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven
för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken för hela fordrans löptid och redovisas första gången.
Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en
aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för
handel och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras på
noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget
handlas på en aktiv eller observerbar marknad
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när
samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
Försäkringstekniska avsättningar
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador. Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den
förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I
beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträﬀade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av skador som har
inträﬀat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not
reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets
aktuarie.
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall. De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med
fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer.
Bolaget har inte diskonterat sina skadereserver.
Premier och försäkringsersättningar
Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för
direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst redovisas exklusive skatter
och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är
intjänad. Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej
intjänade premier.

Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den
innebär bl a att kommuner som har positivt skadeutfall kan
få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget
i resultaträkningen
Utbetalada försäkringsersättningar
Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund
av försäkringsavtal eller inträﬀade försäkringsskador, oberoende av när skadan inträﬀat.
Obeskattade reserver
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven
regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS
2015:23. Den tillämpade regeln för bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2021 totalt
möjliggör en avsättning upp till 30,3
Pensionskostnader
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det
innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift
till en separat juridisk enhet dit bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.
Kapital överförd från finansrörelse
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning
över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning efter
avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som
motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkastning intäkter.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med
tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden. I 2021 års årsredovisning har aktuell skattesats, 20,6
%, tillämpats.
Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och
antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan.
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Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder
som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del
av avsättningarna som avser inträﬀade men ej rapporterade
skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i
avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.
RISKER
Allmänt om risker
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i
försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och
hantera risker blir allt viktigare för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya
möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är
förknippade med organisationen och dess verksamhet i
både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget
rapporterar till Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i värdepapper
och hur de fördelas i olika slag. Därvid utförs kontroll av
bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt
lekmannarevisorer som granskar bolaget. Vidare har bolaget
en funktion för internrevision, riskhantering, regelefterlevnad och aktuarie.
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll
av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges
information om bolagets risker. Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad.
Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen.
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande
genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk,
kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.
Försäkringsrisk
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive reservsättningsrisk. Med teckningsrisk menas risken för
förlust på grund av att otillräcklig premie har tagits ut av
kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de
framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika skador hanteras på skilda
sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser
kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig
från den historiska. Ansvars- och personskador tar lång tid
att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. Egendomsskador har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora
skadehändelser kan dock försvåra värderingen av skadan.

Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom
återförsäkring.
När skador inträﬀar registeras de och därefter görs en
bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för
respektive skada. Förutom reservsättning för de skador som
är inträﬀade, gör bolaget avsättning för skador som är inträﬀade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador
som ännu inte är kända men kan ha inträﬀat.
2021
11 500
8 500

2020
9 500
8 000

-11 500
-2 750

-5 400
-3 200

IBNR förändring under året, egendom -2 230
IBNR förändring under året, ansvar
695

2 000
500

IBNR vid årets början, egendom
IBNR vid årets början, ansvar
Återförsäkrares andel av IBNR vid
årets början,
egendom
ansvar

Återförsäkrares andel av IBNR,
förändring under året,
egendom
ansvar

11 190
-2 075

-6 100
450

Utgående IBNR för egen räkning

13 330

5 750

Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa
riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas
och att specificera vilka försäkringsbelopp och definiera
vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av
självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen
återförsäkringskapacitet. Den återförsäkringskapacitet för
avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall
också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och
transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle
vara anpassat till bolagets solvens, likviditet, och tillgänglig
återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget
skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att
detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument.
Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med firma P&B
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2021 (kr)
<2016
Avsättning oreglerade skador IB
4 550 077
Förändring i avsättning med utbetald ersättning
-608 877
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -1 225 986
Förändring i avsättning
-1 050 000
Nya avsättningar
0
Summa förändring
-2 884 863
Avsättning oreglerade skador UB
1 665 214

2017
2 121 628
-1 477 200
0
-655 000
0
-2 132 200
-10 572

2018
1 824 963
-704 289
0
-329 000
0
-1 033 289
791 674

2019
9 534 263
-2 290 384
0
-3 673 116
0
-5 963 500
3 570 763

2020
2021
70 712 349
0 88 743 280
-17 049 737 -3 837 963 -25 968 450
0
0 -1 225 986
4 887 858
0
-819 258
-2 380 000 42 571 779 40 191 779
-14 541 879 38 733 816 12 178 085
56 170 470 38 733 816 100 921 365

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB
0
Förändring i fordran pga utbetald ersättning
0
Förändring i fordran utan efterföljande ersättning
0
Förändring i fordran
0
Nya fordringar
0
Summa förändringar
0
”Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”
0
Återförsäkrarens andel av utbetalning
0
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
0
Utbetalda försäkringsersättningar
-753 877
Förändring i avsättning
2 884 863
Avvecklingsresultat
2 130 986

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 150 162
2 132 200
982 038

1 084 174
0
-300 000
0
0
-300 000
784 174
0
0
-589 005
733 289
144 284

1 514 167 53 697 992
0
0
0
0
-1 500 000
0
0
0 -8 272 252
0
0
0 10 510 000
-1 500 000 -8 272 252 10 510 000
14 167 45 425 740 10 510 000
0
-698 796
0
0
0
0
-1 037 080 -11 870 836 -3 438 080
4 463 500 14 264 627 -36 223 816
3 426 420 1 694 995
0

2020 (kr)
Avsättning oreglerade skador IB
Förändring i avsättning med utbetald ersättning
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
Förändring i avsättning
Nya avsättningar
Summa förändring
Avsättning oreglerade skador UB

<2015
1 487 133
0
-397 200
-545 979
0
-943 179
543 954

2016
4 361 975
0
-201 140
-154 712
0
-355 852
4 006 123

2017
2 559 716
0
-87 800
-350 288
0
-438 088
2 121 628

2018
2019
2020
6 244 711 38 121 905
0 52 775 440
-1 147 000 -18 779 698
0 -19 926 698
-671 161 -1 459 578
0 -2 816 879
-2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000
0
-258 563 56 469 980 56 211 417
-4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840
1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB
0
Förändring i fordran pga utbetald ersättning
0
Förändring i fordran utan efterföljande ersättning
0
Förändring i fordran
0
Nya fordringar
Summa förändringar
0
”Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”
0
Återförsäkrarens andel av utbetalning
0
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
0
Utbetalda försäkringsersättningar
-127 000
Förändring i avsättning
943 179
Avvecklingsresultat
816 179

0
0
0
0

10 131 380
-10 038 835
0
-92 545

0
0
0
0
0
355 852
355 852

-10 131 380
0
10 481 971
-10 481 971
0
345 543
345 543

979 248 10 995 707
0 22 106 335
0 -3 467 500
0 -13 506 335
0
0
0
0
104 926 -6 014 040
0 -6 001 659
0 53 697 992 53 697 992
104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998
1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
0
353 331
0 -10 128 640
-704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309
3 820 543
-234 445
5 103 672

56 296 333
0
-1 800 000
-8 272 252
10 510 000
437 748
56 734 081
-698 796
0
-18 839 040
-11 745 337
8 378 723

Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren samt att
täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där
bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för
ansvar respektive egendom.
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr. För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för
försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering mot skada till följd av terrorism där bolagets egen andel har
varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 Mkr.
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Återförsäkringsrisk
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot
större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i aﬀärsresultatet mellan åren samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan
överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal
tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation
för inträﬀade skador över nivå för självbehåll. Premier för
avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i
bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per
skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av
bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr. För ansvarsskada var
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat,
6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för försäkringslösningen åt Malmö stad som
är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering
mot skada till följd av terrorism där bolagets egen andel har
varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador
under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 Mkr.
Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma
utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga aﬀärer i utländsk valuta. I de fall bolaget
köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras
dessa till svenska kronor i samband med köpet.
Kreditrisk
Är den risk en motpart orsakar bolaget genom att inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk
gäller:
•
•

Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring
Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i
värdepapper utgör huvuddelen

Återförsäkring och försäkringsrisk
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträﬀade
skador över nivå för självbehåll. Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget.
Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella
bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt återförsäkringsavtalet.

tion, vilka är klassificerade enligt tillgängliga för försäljning,
innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt
totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser
som är noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de
har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella
instrument värderade inom nivå 1 och 2.
(kr)
AAA
AA+
AAA+
A
A-

2021
4 005 520
9 052 520
8 692 500
10 794 871
0
7 144 942

BBB+ 4 100 800
BBB
33 014 586
BBB- 52 114 201

39 690 353

2020
4 013 360
5 218 400
15 216 480
18 644 873
0
7 249 256

50 342 369

86 610 423

89 229 587

4 040 200
44 012 933
38 557 290

40 197 233
18 925 012
9 016 258

68 138 503

35 030 256
24 212 009
0

59 242 265

Oratade 16 498 749

16 498 749

2 575 000

2 575 000

BB+
BB
BB-

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har
några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av
förutbetalda premier och avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till
likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena
är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.
2021
2020
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020
2021
116 986 002
2022 14 071 270 145 227 296
24 090 903 14 043 653
2023 27 232 043 20 087 101
44 761 916 28 060 360
2024 52 947 020 15 987 399
50 380 196 16 026 632
2025 67 479 286
9 616 800
60 608 612
9 381 480
2026 27 394 234
5 997 395
2027 24 433 339 16 641 201
18 928 430 14 271 930
Total 213 557 192 213 557 192 198 770 057 198 770 057

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för
egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 47,1
Mkr (35,2 Mkr), kan av dessa skador beräknas utfalla med
38,4 Mkr (51,3 Mkr) inom ett år och ytterligare 19,2 Mkr
(13,8 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.

Finansiella risker
Bolagets placeringspolicy reglerar vilka värdepapper som
bolaget ska placera i och vid utgången av 2021 var fördelningen enligt följande:
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer informa-

23
447

Koncentrationsrisk
avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller
skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga
koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning.
Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora enhandsengagemang hålls
låg.

Matchningsrisk
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder
minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte
motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig i flera riskkategorier.

31 december 2021
Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
värderade till
anskaﬀningsvärde
verkligt värde
Summa

(tkr)

Tillgångar i balansräkningen
Obligationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar
exkl interimsfordringar
Likvida medel
Summa

92 213
79 953
172 166

213 557

213 557

213 557

92 213
79 953
385 723

31 december 2020
Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
värderade till
anskaﬀningsvärde
verkligt värde
Summa

(tkr)

Tillgångar i balansräkningen
Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar
exkl interimsfordringar
Likvida medel
Summa

78 544
57 424
135 968

198 770

198 770

198 770

78 544
57 424
334 738

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts.
De olika nivåerna definieras enligt följande:

*
*
*

Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)
Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1,
antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).
På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet
anskaﬀningsvärde i allt väsentligt överensstämma med bokfört värde.
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GRANSKNINGSRAPPORT 2021
Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd
Försäkrings AB:s (org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag
och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställda
ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, Sölvesborg.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogenheter som gäller för
bolaget.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö 2022-03-28

Per Lilja, Malmö
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer

Sylve Qvillberg, Skurup
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DELÄGARE
Aktieägare

Antal

Andel

Aktieägare

Antal

Andel

Alvesta kommun

897

1,23%

Ronneby kommun

1 360

1,86%

Bjuvs kommun

662

0,91%

Simrishamns kommun

937

1,28%

Borgholms kommun

271

0,37%

Sjöbo kommun

826

1,13%

214

0,29%

676

0,92%

Bromölla kommun

574

0,78%

Skinnskattebergs kommun

Burlövs kommun

732

1,00%

Skurups kommun

Båstad kommun

676

0,92%

Smedjebackens kommun

521

0,71%

Eda kommun

411

0,56%

Staffanstorps kommun

970

1,33%

1 386

1,90%

Surahammars kommun

481

0,66%

270

0,37%

Svalövs kommun

605

0,83%

Eslövs kommun
Essugna kommun
Grästorp kommun

275

0,38%

Svedala kommun

877

1,20%

Hultsfreds kommun

339

0,46%

Sävsjö kommun

533

0,73%

2 341

3,20%

Sölvesborgs kommun

807

1,10%

Högsby kommun

143

0,20%

Tingsryds kommun

614

0,84%

Hörby kommun

676

0,92%

Tomelilla kommun

602

0,82%

Höörs kommun

682

0,93%

Tranemo Kommun

563

0,77%

Jokkmokk kommun

244

0,33%

Trelleborgs kommun

1 875

2,56%

Karlshamns kommun

1 490

2,04%

Uddevalla kommun

1 336

1,83%

Karlskrona kommun

2 992

4,09%

Uppvidinge kommun

454

0,62%

Hässleholms kommun

761

1,04%

Vadstena kommun

352

0,48%

Kristianstads kommun

3 615

4,94%

Valdemarsvik kommun

377

0,52%

Kävlinge kommun

1 220

1,67%

Vansbro kommun

329

0,45%

Laholms kommun

1 111

1,52%

Varbergs kommun

1 510

2,06%

Landskrona kommun

1 846

2,52%

Vellinge kommun

1 494

2,04%

368

0,50%

Vetlanda kommun

1 259

1,72%

Klippans kommun

Lekeberg kommun
Lessebo kommun

390

0,53%

Vänersborgs kommun

945

1,29%

Ljungby kommun

1 300

1,78%

Ydre kommun

177

0,24%

Lomma kommun

872

1,19%

Ystads kommun

1 278

1,75%

Åstorps kommun

639

0,87%

Åtvidabergs kommun

285

0,39%

Lunds kommun

4 846

6,63%

12 588

17,21%

Malung/Sälen kommun

485

0,66%

Älmhults kommun

732

1,00%

Markaryds kommun

459

0,63%

Älvdalens kommun

338

0,47%

Mönsterås kommun

327

0,45%

Älvsbyns kommun

395

0,54%

Olofströms kommun

633

0,87%

Ödeshögs kommun

257

0,35%

Osby kommun

611

0,84%

Örkelljunga kommun

457

0,62%

Ovanåker kommun

558

0,76%

Östra Göinge kommun

672

0,92%

Perstorps kommun

326

0,45%

73 124

100,0%

Malmö stad
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FÖRSÄKRINGSSKYDD
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans kan genom samarbete med återförsäkrare
erbjuda våra delägande kommuner samt deras bolag och
andra organisationer ett välanpassat försäkringsskydd för
försäkringsområdena:

t
t
t
t

Egendomsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Fartygförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:
t Brandförsäkring
t Vattenskadeförsäkring
t Inbrottsförsäkring
t Rånförsäkring
t Glasförsäkring
t Maskinförsäkring
t Allriskförsäkring
t Hyresförlustförsäkring
t Extrakostnadsförsäkring
t Entreprenadförsäkring
t Konstutställningar
t Skogsförsäkring

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
t Allmänt ansvar
t Produktansvar
t Förmögenhetsskada såsom:
Myndighetsupplysning och -utövning
Personuppgiftslagen
t
t
t
t

Konsultansvar
Ansvar Miljöskada
Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
t Kasko (Fartygsförsäkring)
t P&I (Fartygsansvar)
Förmögenhetsbrottsförsäkring
t Försäkringen gäller för brottslig handling
mot den försäkrade.
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Kommunassurans Syd AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
040-611 22 00
Telefon:
infok@ksfab.se
E-post:
Hemsida: www.ksfab.se

Adress:
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 51

Dnr KS 2021/168

Årsredovisning 2021 - ÖKRAB
Kommunstyrelsens beslut och förslag till
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat årsredovisning för
2021. Årets resultat uppgår till drygt 152 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att ägarkommunernas
fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsen
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.408.
Revisorernas bedömning av årsredovisningen 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks
2022.410.
Revisionsberättelse 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.409.
Kf § 38/2021 Årsredovisning 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB
(ÖKRAB), handlingsid: Ks 2021.1768.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 51 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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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.

Signature reference: 2c3acbf7-67a6-4e0d-8277-d71a2f36d292

S:t Olof den dag som framgår av min elektroniska signatur

Ulla-Christina Lindberg
Lekmannarevisor

Steen Stavnshøj
Lekmannarevisor

Av kommunfullmäktige i Tomelilla respektive Simrishamn kommun utsedda lekmannarevisorer.
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Signature reference: 2c3acbf7-67a6-4e0d-8277-d71a2f36d292

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2022-02-22 17:24:33
BankID refno: a31c755a-ead7-4750-9c3e-4c66105311c6

Signed by: STEEN STAVNSHÖJ
Date: 2022-02-22 14:35:46
BankID refno: c740057a-a4e0-4372-86c1-bec1a3033938

Lekmannarevisor: Ulla-Christina Lindberg

Lekmannarevisor: Steen Stavnshøj
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Österlens Kommunala
Renhållnings AB
Avrapportering
räkenskapsåret 2021

2022-02-22
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Vår sammanfattning och slutsats
Vad ni behöver veta
●

Vi bifogar vår rapport till styrelsen angående vår revision av
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

●

Vi har inte några väsentliga noteringar från vår granskning av
årsredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Vi kommer
därför att upprätta och utforma revisionsberättelser enligt standard.

●

I vår revision har vi identifierat ett antal områden som vi bedömer är av
intresse för styrelsen, vilka vi har sammanfattat i vår presentation.

Ann Rickard Nilsson
Auktoriserad revisor
Email: ann.rickard@pwc.com
Telephone: +46 (0) 10 212 97 27
Camilla Westdahl
Senior Associate
Email: camilla.westdahl@pwc.com
Telefon: +46 (0) 72 - 880 95 22

Med vänliga hälsningar
Ann och Camilla med team
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Vad ni
hittar
inuti...

Resultatanalys

Vår inriktning
och iakttagelser
i revisionen

1
Bilagor
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1

Resultatanalys
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Resultatanalys
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Vår inriktning
och iakttagelser
i revisionen
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Vår inriktning och iakttagelser

Revisionens syfte
Vårt uppdrag innebär att vi avger en revisionsberättelse och kontrollerar er
finansiella information. Vi ger er även förbättringsförslag vad gäller
processer och rutiner. Vår revisionsgranskning är baserad på risk och
väsentlighet.
I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VD:s förvaltning
av bolaget vilket sker genom vår förvaltningsrevision. Obligatorisk
rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar
och andra författningar eller stadgar som identifierats under revisionen samt
rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.
Risk- och fokusområden
Vi har identifierat följande områden med förhöjd risk inom er verksamhet:
•

Intäkter och kundfordringar

Väsentlighetsgräns
Vi planerar och genomför revisionen för att undvika väsentliga fel i
årsredovisningen, vilket baseras på vårt professionella omdöme och vår
kännedom om er verksamhet.
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll
Vi har bedömt er nivå av mognadsgrad i era kontrollen i förhållande till vår modell.
Den interna kontrollens mognadsgrad
OPÅLITLIG
Oförutsägbar
miljö där
kontroller inte
existerar eller
inte fungerar.

INFORMELL

FORMALISERAD

Kontroller
existerar och
fungerar
ad-hoc, men
är inte
formaliserade
.

Kontroller är utformade och
dokumenterade
i olika delar av
organisatIonen.
Ingen sammanhållen översikt.

Bra rutiner och kontroller finns avseende:
SYSTEMATISERAD

Systematisk,
organisationsövergripande
utformning och
dokumentation
av iintern

kontroll.

ÖVERVAKAD
Återkommande
uppföljning
gentemot
kontrollkrav.
Periodisk
rapportering till
styrande organ.

-

Resultatanalys och avstämningar

-

Attestrutin

Där ni är
idag

Intern kontroll
Vår bedömning är att bolagets interna kontroll med hänsyn till bolagets verksamhet och
storlek är tillräckligt god (fåtal personer skapar sårbarhet).
Det föreligger god ordning och reda och dokumenterade underlag.
Vi har inga väsentliga iakttagelser avseende den interna kontrollen.
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll
Område

Utförd granskning

Vår kommentar

Intäktsrutin

Vi har granskat bolagets intäktsrutin
genom intervjuer med berörd
personal. Syftet med granskningen
är att säkerställa att de intäkter som
bokförts i bolaget är upptagna till
rätt belopp och i rätt tid.

Granskningen har inte föranlett
några noteringar och vår bedömning
är att bolagets intäktsrutin fungerar
tillfredsställande.

Inköpsrutin

Vi har granskat bolagets inköpsrutin
genom intervjuer med berörd
personal samt stickprovsvis
avstämning av attester enligt
gällande attestordning.

Vår bedömning är att bolagets
inköpsrutin fungerar
tillfredsställande.
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll
Område

Utförd granskning

Vår kommentar

Skatter och avgifter

Vi har granskat bolagens skatter
och avgifter enligt ABL* 9 kap 34 §.
Granskningen har inriktats på att
skatter och avgifter betalats i rätt tid
och med rätt belopp samt att
bolaget anmält sig för registrering
enligt skattebetalningslagens 3 kap
2 §.
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Vår bedömning är att bolagets rutiner
avseende detta område är
tillfredsställande.

10

Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll
Område

Löpande bokföring

Utförd granskning

Vår kommentar

Vi har granskat att bolagens bokföring
uppfyller bokföringslagens krav, att
bokföringen presenteras i
registreringsordning (grundbokföring) och i
systematisk ordning (huvudbokföring).
Vidare har vi granskat att räkenskaperna är
á-jourförda och att väsentliga poster
regelbundet stäms av mot sidoordnad
redovisning (ex reskontror). Vi har även
kontrollerat att bokföringslagens krav på
verifikation är uppfyllda samt att bolaget har
upprättat beskrivningar över
bokföringssystemets organisation och
uppbyggnad (systemdokumentation) samt
beskrivning över genomförda bearbetningar
inom systemet (behandlingshistorik).
Granskningen har utförts genom intervjuer
med berörd personal samt stickprovskontroll
av bolagets verifikationer.
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Granskningen har inte föranlett
några noteringar och vår bedömning
är att bolagens rutin avseende detta
område är tillfredsställande.
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Noteringar från revisionen
Bokslut - inklusive uppföljningspunkter från föregående år
Område

Utförd granskning

Vår kommentar

Anläggningstillgångar

Vi har noterat att det föreligger
inventarier i anläggningsregistret
som är skrotade.

483

Genomgång har gjorts och en
uppskattning av skrotade poster har
gjorts med ca 50% av värdena. Då
posterna är helt avskrivna får
justeringen ingen resultateffekt. Vi
rekommenderar fortsatt årligt
genomgång och utrangering
efterhand som skrotning sker.
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Noteringar från revisionen
Bokslut - inklusive uppföljningspunkter från föregående år
Område

Utförd granskning

Vår kommentar

Kundfordringar/
förskott från kund/
skuld avflyttade kunder

Vi har noterat att generell reserv för
osäkra kundfordringar tillämpas.
Reserven uppgår till 75 tkr (fg år 50
tkr) och årets kostnadsförda
kundförluster till 83 tkr.

Vi rekommenderar bolaget att öppet
yrka avdrag för den generella
reserven av osäkra kundfordringar
med motivering att individuell
prövning inte är hanterbart på grund
av mängden fakturor, varje faktura
utgör ett mindre belopp och att
lagstiftningen inte tillåter utebliven
hämtning av hushållsavfall vid
utebliven betalning.

Vi har noterat att det föreligger
outnyttjade kreditnotor i
kundreskontran. Kreditposter har i
likhet med fg år bokats om till
förskott från kund, 182 tkr, fg år 157
tkr (avseende kreditnotor som
kommer att nyttjas till nästa
fakturering) samt övriga skulder,
415 tkr, fg år 335 tkr (poster > 4 år
samt avflyttade kunder).

Kvarstående belopp redovisas som
skuld i enlighet med en försiktig
hantering. Vi rekommenderar
kontinuerlig uppföljning och
uppdatering baserat på utfall därav.
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Bilagor
1.

Ordförklaring

485

Bilaga 1: Ordförklaring

Ord

Förklaring

Risk

Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara
särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bolagets bransch, storlek
och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del
poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet

Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera kvalitativa som
kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter.
Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så
medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet
att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning.
Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från
standardutformningen. I vår revision av styrelsens och VD:s förvaltning
(”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I
förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna
kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag.

ABL

Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § xx

Dnr KS 2022/63

Årsredovisning 2021 - Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommuninvest har avlämnat årsredovisning inklusive revisionsberättelse och
granskningsrapport för år 2021. Årets resultat uppgår till drygt 472 mnkr.
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommuninvest årsredovisning 2021, hanndlingsid: Ks 2022.1095.
Kf § 81/2021 Årsredovisning 2020 – Kommuninvest, handlingsid: Ks 2021.2550.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Tillsammans för
bättre villkor
Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv
finansiering till sina medlemmar och kunder
– svenska kommuner, regioner, kommunala bolag
och andra kommunala aktörer.

280
+ 14

Kommuninvest ägs av 280 kommuner
och 14 regioner.

Organisation
med tydlig
rollfördelning
Kommuninvest består av två delar.
Kommuninvest Ekonomisk förening
(Föreningen) och kreditmarknadsbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget).

Vår vision
Kommuninvest ska vara världens bästa
organisation för kommunal finansförvaltning.
Vi finansierar de svenska lokala och regionala
sektorernas utveckling och investeringar för
ett gott och hållbart samhälle.

Gröna lån
Gröna lån
introducerades 2015
för finansiering av miljöoch klimatrelaterade
investeringar. Sedan
lanseringen har volymen
Gröna lån ökat till
84 miljarder kronor.

AAA

Kommuninvest Ekonomisk förening
Administrerar medlemskap
och solidarisk borgen.
Styrelsen består av politiker från
kommuner och regioner.
Kommuninvest i Sverige AB
Bedriver den finansiella verksamheten
med upplåning, likviditetsförvaltning
och utlåning.
Styrelsen består av personer med
kompetens inom bland annat offentlig
förvaltning, kapitalmarknad och
affärsutveckling.

Aaa
Kommuninvest har
högsta möjliga
kreditbetyg, AAA/Aaa,
och stabila utsikter.

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och
regioner tryggare och billigare än var och en
för sig. Tillsammans kan kommunsektorn också
öka sin kompetens inom finansförvaltning.

Start 1986
Sedan starten 1986 har Kommuninvest 
bidragit till att sänka kommunsektorns
upplåningskostnader med mångmiljardbelopp.
Det har i slutänden gynnat medborgarna som
fått ta del av en förbättrad samhällsservice
på både lokal och regional nivå.

461
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till
461 mdkr vid utgången av 2021.

Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074
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Händelserikt
pandemiår
Kommuninvest har under 2021 fortsatt att hantera pandemin och dess
återverkningar på ett effektivt sätt. Digitala och hybrida format har i hög
grad använts för möten och event. Såväl utlåningen som upplåningen har
haft en stabil utveckling. Viktiga framsteg har gjorts på hållbarhets
området, inte minst genom lanseringen av Lån för Social Hållbarhet.
På den regulatoriska sidan har mycket kraft lagts på påverkans-, analys-,
förberedelsarbete kopplat till den så kallade riskskatten. Kommuninvest
kommer att fullt ut omfattas av skatten för 2022. Därefter är det riks
dagens tydliga mening att Kommuninvest ska undantas.

Coronapandemin
Pandemin har under 2021 fortsatt att prägla samhälls
utvecklingen. Året inleddes med hög smittspridning och
långtgående restriktioner i Sverige och runtom i världen.
Under våren och sommaren fick vaccineringen allt större
genomslag. Restriktioner lättades och samhällen öpp
nades upp. För svensk del återgick samhällslivet till ett
slags normalitet. Under hösten tilltog smittspridningen
på många håll, med återinförda restriktioner som följd.
I Sverige blev detta en realitet i november–december.
Tack vare vaccineringen har effekterna, i termer av
belastning på vården och dödstal, blivit mindre vid
denna nya våg än tidigare under pandemin.
Den ekonomiska återhämtningen har under året varit
stark och mestadels stabil. Tillväxtsiffrorna har i Sverige
och över nästan hela världen varit höga. Världsekono
min har i återhämtningsfasen påverkats av flaskhalsar,
bristsituationer och produktionsstörningar. Detta har
bland annat bidragit till ökad inflation och stigande
inflationsförväntningar. Som en följd har ett flertal
centralbanker påbörjat en uppstraming av penning
politiken. Minskade tillgångsköp och höjda styrräntor
ligger numera i planeringen på många håll. På finans
marknaden har merparten av världens börser noterat
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betydande uppgångar. Det har funnits en viss oro kring
hur en stramare penningpolitik skulle kunna påverka
marknadsdynamiken. Men vid årets slut hade detta
ännu inte i någon högre grad lett till korrigeringar eller
turbulens.
Inom ramen för sitt QE-program har Riksbanken
under året fortsatt att köpa kommunobligationer i stor
skala. Agerandet har, av allt att döma, pressat ränte
nivåerna nedåt samt minskat räntedifferenserna mellan
Kommuninvest och andra kommunala emittenter. Detta
har i viss mån skärpt konkurrenssituationen, men har
inte gjort någon mer fundamental skillnad för Kommun
invests del.
Kommuninvests utlåning har under året vuxit i något
lägre takt än vad som initialt prognostiserades. De
omfattande statsbidragen i samband med pandemin har,
i kombination med den snabba återhämtningen, skapat
en situation där många kommuner och regioner har
uppvisat starka resultat och dämpade lånebehov.
Kommuninvests upplåning anpassas till utlånings
trenden. Efter att utlåningsprognosen till att börja med
fastställts till 120–140 mdkr blev den totala upplånings
volymen för året drygt 120 mdkr. Förutsättningarna för
upplåningen har på det stora hela taget varit gynn
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samma. Sett till Kommuninvests strategiska marknader
har transaktioner skett i SEK och USD, där priserna varit
ungefär likvärdiga, men inte i EUR, där priserna genom
gående varit sämre. De veckovisa auktionerna i det
svenska obligationsprogrammet, enligt den rutin som
startade våren 2020, har fortsatt att ge goda resultat.
I september genomfördes för första gången en nyemis
sion inom ramen för detta auktionsförfarande.
Kommuninvest har under 2021 tagit viktiga steg
framåt i hållbarhetsarbetet. Den gröna finansieringen
har fortsatt att växa stadigt. Andelen Gröna lån i för
hållande till den totala utlåningen, på basis av utbetald
volym, har ökat och var vid årsskiftet ca 13 procent.
I maj vann Kommuninvest Miljömålspriset 2021, som
delas ut av Naturvårdsverket, för sitt bidrag till att nå
miljömålet begränsad klimatpåverkan. Detta blev ett
viktigt erkännande av de goda resultat som det gröna
finansieringsprogrammet levererat.
Efter grundliga förberedelser och en framgångsrik
pilotfas lanserades Lån för Social Hållbarhet till alla
medlemmar i mars. Denna innovativa låneprodukt är till
för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som
vill stärka och synliggöra sina satsningar på social håll
barhet. Ett aktivt arbete, som bland annat handlat om

dialog och kunskapsutbyte, har bedrivits för att skapa
kännedom om produkten och dess möjligheter. Vid
slutet av året hade sju kunder, inklusive de fem pilot
kunderna, beviljats lån för totalt 614 mnkr.
Kommuninvest har under året utvecklat det stöd i
finansiella beslut som erbjuds kunder/medlemmar. Detta
har skett i nära dialog med kunder/medlemmar och rele
vanta organisationer. Materialet, i form av bland annat
rapporter och analysverktyg, och rådgivningen har
stärkts på fyra områden. Det gäller äga eller hyra verk
samhetslokaler, borgensavgifter, styrning i finansiell
balans och likviditetsplanering.
Välfärdsekonomerna – den oberoende expertgrupp
som etablerats av Kommuninvest för att analysera kom
munsektorns ekonomi i pandemins spår – publicerade
under våren två nya rapporter. Gruppen har särskilt
betonat vikten av att med hjälp av systematiska effekti
viseringar, genom bland annat digitalisering och nya
arbetssätt, bygga en långsiktig hållbarhet i kommuners
och regioners ekonomi.
Kommuninvests verksamhet har kontinuerligt anpas
sats till de varierande förutsättningar som pandemin och
restriktionerna har skapat. Förutom en period i oktober
och november, då närvaron på kontoret var hög, har
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medarbetarna i ganska stor utsträckning jobbat hem
ifrån. Möjligheterna till hybrida möten, med deltagare
i både fysiskt och digitalt format, har förstärkts. Samt
liga större event – inklusive ordinarie medlemssamråd
i januari, föreningsstämman i april, Finansforum i sep
tember–oktober och extra medlemssamråd om risk
skatten i oktober – har genomförts i digitala format.
Generellt sett har detta flexibla och något komplexa
arbetssätt, trots sina utmaningar, fungerat bra. Verk
samheten har drivits framåt på full kapacitet.
Riskskatten
Regeringen presenterade i september 2020 ett förslag
om en så kallad riskskatt för banker och andra kredit
institut. Det uppdaterades i slutet av maj 2021. Upp
lägget innebär att Kommuninvet beskattas fullt ut.
Kommuninvest har i ett aktivt påverkansarbete – som
inkluderat gemensamma remissvar med Sveriges Kom
muner och Regioner (SKR), många andra insatser samt
viktiga initiativ från enskilda medlemmar – motsatt sig
att skatten skulle omfatta kommunal samverkan. Efter
som Kommuninvest garanteras av medlemmarna, med
utlåning endast till medlemmarna och deras bolag, finns
det i verksamheten inte den typ av risk för det omgi
vande samhället som regeringen angett som motiv för
skatten.
Riksdagen fattade 14 december beslut om bifalla
regeringens proposition. Riskskatten införs därmed från
1 januari 2022. Kommuninvest räknar med att för 2022
behöva betala ca 257 miljoner kronor i riskskatt. Det
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blir en tung belastning. Eftersom Kommuninvest drivs
utan vinstsyfte kommer kostnaden för skatten i slutän
dan att belasta ägarna – 294 kommuner och regioner.
Riksdagens bifall kombinerades dock med tre tillkänna
givanden. Det första av dessa rörde kommunal samver
kan. Riksdagen ansåg att regeringen senast 1 oktober
2022 ska återkomma med ett förslag som innebär att
Kommuninvest inte längre omfattas av skatten från 1
januari 2023. Riksdagen ansåg även att regeringen sna
rast ska återkomma med ett förslag om att kompensera
kommunsektorn för de extrakostnader som en tillfällig
beskattning av kommunal samverkan genom Kommun
invest för med sig.
Kommuninvest har gjort ett omfattande analys- och
förberedelsearbete i syfte att säkerställa att riskskatten,
i den utsträckning det krävs, kan hanteras i verksam
heten. Medlemmarnas synpunkter inhämtades vid de
extra medlemssamråd i frågan som arrangerades i okto
ber. En viktig del i helhetslösningen för 2022 är stramare
villkor inom ramen för den ekonomiska föreningen. En
annan del är omställningsprogram, för både Bolaget och
Föreningen, med inriktning på att genom effektivise
ringar och besparingar sänka kostnadsnivån (exklusive
riskskatten) i koncernen. En grundprincip i utform
ningen var att programmen i huvudsak skulle bestå av
åtgärder som vore viktiga eller nödvändiga att genom
föra även om Kommuninvest inte skulle drabbas av risk
skatten. Implementeringen av dessa program påbörjades
i november.
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MARKNADSANDELAR,
KOMMUNAL LÅNEFINANSIERING1

UTLÅNINGSPORTFÖLJ
PER LÅNTAGARKATEGORI
Regioner
3 (3) %

Upplåning via
Kommuninvest
58 (58) %
Upplåning via
egna marknadsprogram
30 (29) %

Kommuner2
43 (43) %

Kommunala
energiföretag
5 (5) %

Övriga
kommunala
företag
22 (22) %
Kommunala
bostadsföretag
27 (27) %

Bankupplåning
12 (13) %
1) Prognos avseende utestående upplåning (siﬀ ror inom parentes avser faktisk
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar
per 2020-12-31)

2) Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till
kommunala bolag via kommunala internbanker.

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ
PER PROGRAM
Banklån – (0) %
Svenskt certifikatprogram 0 (1) %
Svenskt
obligationsprogram
57 (53) %

Uridashi 1 (2) %
Private Placement 2 (2) %
Euro-commercial paper 3 (8) %
Gröna obligationer 11 (9) %

Benchmarkupplåning,
övriga valutor
26 (25) %

Alla grafer avser 2021-12-31. Siff ror inom parentes avser 2020-12-31.

Flerårsöversikt Kommuninvest-koncernen
2021

2020

2019

524,3

527,4

471,3

Utlåning (redovisat värde), mdkr

460,7

445,8

408,2

355,7

310,1

Årets resultat, mnkr

461,1

201,7

353,8

718,1

1 075,9

Medlemmar, totalt

294

292

290

288

288

varav kommuner

280

278

278

277

277

14

14

12

11

11

Kärnprimärkapitalrelation, %

403,7

357,4

128,2

187,7

218,0

Primärkapitalrelation, %

403,7

357,4

128,2

187,7

218,0

Total kapitalrelation, %

403,7

357,4

128,2

192,8

231,4

Bruttosoliditetsgrad, %

15,37

12,30

1,59

1,74

1,82

Balansomslutning, mdkr

varav regioner

2018

417,2
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Samarbete
lönar sig
Kommuninvest är ett mycket framgångsrikt samarbete inom svensk
kommunsektor. Kommunsektorn sparar varje år stora belopp genom att
finansieringen av sektorns investeringar görs i samverkan. Allt fler kommunala
enheter upptäcker dessa fördelar och söker därmed också medlemskap hos
Kommuninvest. Under 2021 har Täby och Danderyds kommuner blivit
medlemmar, och vi hälsar dem hjärtligt välkomna till Kommuninvest.
genomföra om riskskatten träffade Kommun
invest. Det är med glädje jag nu kan informera
er om att vi inte kommer att höja kostnaderna
för er upplåning hos oss. Vi utgår från att risk
skatten blir ettårig och därmed kan vi möta den
ökade kostnaden med effektiviseringar av verk
samheten utan att det drabbar er som kunder.

Vid utgången av 2021 har Kommuninvest
därmed 294 medlemmar, vilket motsvarar
97 procent av alla kommuner och 67 procent
av alla regioner.
Riskskatt – trots allt
Under året har Kommuninvest lagt ner ett
omfattande arbete efter regeringens förslag om
en riskskatt för banker och kreditinstitut. Sär
skilt stolt är jag som ordförande över att så
många medlemmar, enskilt och tillsammans
med andra kommuner, tog kraftfulla initiativ
i frågan för att påtala för regeringen att kom
munsektorn står enig i uppfattningen att den
finansiella samverkan genom Kommuninvest
inte borde omfattas av riskskatten, eftersom
skatten slår mot välfärdsinvesteringarna i sek
torn. Vårt påverkansarbete gav viss utdelning,
men beslutet i december innebar ändå att vi
omfattas och kommer att behöva betala risk
skatten under 2022. Det positiva var att riks
dagen även framförde att Kommuninvest bör
undantas från riskskatten från 1 januari 2023
och att kommunsektorn under 2022 ska kom
penseras för den ökade kostnad som skatten
innebär.
Trots våra gemensamma ansträngningar
nådde vi således inte ända fram, men vår för
hoppning och tro är att regeringen nu levererar
utifrån riksdagens beställning, så att skatten
bara blir ettårig. Att driva på i den riktningen
kommer att bli vår främsta prioritet 2022.
Vi träffade er medlemmar i oktober 2021 för
att diskutera vilka åtgärder vi skulle behöva
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Stark kommunsektor
För stora delar av sektorn har 2020 och 2021
varit en stor utmaning genom den pandemi som
drabbade Sverige i början av 2020. Trots pande
min har kommunsektorn en stark finansiell
ställning, vilket till stor del förklaras av ökade
statsbidrag. Men det finns skäl att vara upp
märksam på utvecklingen framöver. Många av
de utmaningar som fanns före pandemin kom
mer att finnas kvar de närmsta åren, och vissa
har till och med förstärkts. Vi har under 2020
och 2021 sett ganska stora förändringar i
demografi och flyttmönster – befolkningen ökar
inte lika snabbt som tidigare prognoser angav
och det sker viss utflyttning från storstäder till
regionala och lokala centra.
Trots och till viss del beroende på detta kom
mer behovet av investeringar i välfärden fram
över fortsatt vara stort och där möter Kommun
invests affärsmodell medlemmarnas behov på
bästa möjliga sätt.
Breddat hållbarhetsarbete
Kommuninvests gröna obligationer och gröna
lån är framgångsrika. Vi har idag beviljat gröna
lån till mer än 500 projekt som motsvarar ca

13 procent av vår totala utlåning, drygt 60 mil
jarder kronor. Över 180 av våra medlemmar
har minst ett grönt lån. Vi är också mycket stolta
över att Kommuninvest var en av de aktörer
som fick Naturvårdsverkets Miljömålspris i
kategorin ”Mod och tempo” för arbetet med
det gröna finansieringsprogrammet.
Det är också glädjande att vi under 2021 har
kunnat lansera en ny hållbarhetsprodukt – Lån
för Social Hållbarhet - som fortsättning på vårt
hållbarhetsarbete. I relation till det gröna är det
fortfarande en produkt under utveckling, men
vi rör oss i rätt riktning. Hittills är sju projekt
och ca 600 miljoner kronor beviljat. Vi ser oss
som en viktig pionjär i den fortsatta utveck
lingen av en svensk marknad för finansiering

av socialt inriktade investeringar och hoppas att
responsen för denna produkt på sikt blir lika
god som för våra gröna produkter.
Slutligen, ett varmt tack till er medlemmar för
året som gott och med förhoppning om lika gott
samarbete de kommande åren.

Kommuninvest Ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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Stadig och hållbar tillväxt
Under ett pandemiår där kommunsektorns ekonomi uppvisade en
tydlig styrka fortsatte Kommuninvests utlåning att växa stabilt, men i en
lägre takt än tidigare. Stora framsteg gjordes på hållbarhetsområdet, särskilt
genom lanseringen av Lån för Social Hållbarhet. Omfattande förberedelser,
bland annat med fokus på framåtblickande effektiviseringar, genomfördes
för att kunna hantera den nya riskskatten.

Ännu ett pandemiår
2021 blev ännu ett pandemiår. Trots tuffa
påfrestningar fanns det en påtaglig styrka
i kommunsektorns ekonomi. En anledning
var omfattande statsbidrag i samband med
pandemin. En annan var den robusta makro
ekonomiska återhämtningen i världen.
I den kontexten fortsatte Kommuninvests
utlåning att växa, men inte i samma höga takt
som vi varit vana vid på senare år. Den ekono
miska styrkan, med bland annat höjd likviditet,
hade en dämpande effekt på medlemmarnas
lånebehov. Riksbankens köp av kommunobli
gationer inom QEprogrammet spelade också
viss roll. Räntedifferenserna mellan olika till
gångsslag fortsatte att pressas ihop, vilket inne
bar en minskad fördel för kommunal samver
kan via Kommuninvest jämfört med enskilda
kommunala emittenter. Detta har ingen fun
damental inverkan på Kommuninvests affärs
modell, men är i längden inte optimalt.
Kommuninvests verksamhet påverkades
i begränsad utsträckning av pandemin. Även
med stora inslag av digitala och hybrida arbets
sätt jobbade organisationen på full kapacitet.
Långsiktigt kan kreativitet och företagskultur
påverkas negativt av färre fysiska möten och
kontakter. Men på kort sikt går sådana ut
maningar att hantera.

Samtidigt fortsatte den gröna finansieringen
att växa. I april fick vi Miljömålspriset 2021 för
vårt bidrag till att nå miljömålet begränsad
klimatpåverkan. Det var ett viktigt erkännande
för kommunsektorns imponerande insatser
i den gröna omställningen.
Ett annat positivt utvecklingsspår var för
stärkningen av det stöd i finansiella beslut –
i form av bland annat rapporter, beräknings
verktyg och rådgivning – som vi erbjuder våra
kunder/medlemmar.

I april fick vi Miljö
målspriset 2021
för vårt bidrag till
att nå miljömålet
begränsad
klimatpåverkan.
Det var ett viktigt
erkännande för
kommunsektorns
imponerande
insatser
i den gröna
omställningen.

God framdrift
En tydlig indikation på att verksamheten hade
god framdrift är lanseringen av Lån för Social
Hållbarhet. Denna nya låneprodukt, som ger en
breddning av hållbarhetsarbetet, har utformats
i tät dialog med ett antal särskilt intresserade
kunder/medlemmar.
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Hantering av riskskatten
Vi gjorde under året ett omfattande arbete kring
regeringens förslag om en så kallad riskskatt för
banker och andra kreditinstitut. Dels drev vi,
i ett brett samarbete inom kommunsektorn, en
påverkansprocess för att försöka få till stånd ett
undantag för kommunal samverkan genom
Kommuninvest. Dels tog vi genom analys,
beredning och dialog fram ett åtgärdspaket för
hantering av skatten inom organisationen.
Det var en motgång att riksdagen i december
biföll regeringens förslag och att riskskatten
därmed blev verklighet utan att vi undantogs.
Detta blir en tung belastning för kommunal
samverkan under 2022. Men det var å andra
sidan en framgång att riksdagen också fram
förde, som sin åsikt, att kommunal samverkan
inte längre ska omfattas av skatten från 1 janu
ari 2023 och att kommunsektorn under 2022
ska kompenseras för extrakostnaderna. Vi för
väntar oss att regeringen levererar på detta till
kännagivande.
I perspektivet att riskskatten, enligt riks
dagens linje, blir ettårig för Kommuninvest
planerar vi en balanserad mix av åtgärder.

Ett viktigt fokus ligger på effektiviseringar
som är angelägna även oberoende av skatten.
Vi intensifierar nu arbetet med att bygga en
ännu vassare organisation.
Årets resultat
Årets rörelseresultat, 476 mnkr, blev högre än
förväntat. Det beror bland annat på att de orea
liserade marknadsvärdesförändringarna blev
positiva, 44 mnkr, samt på en högre avkastning
på förvaltningen av vår likviditetsreserv. Det
operativa resultatet, på 426 mnkr, är dock lägre
än tidigare år. Detta följer de beslut som togs vid
stämmorna 2018 och är i linje med vad vi lång
siktigt strävar efter. I enlighet med dessa beslut
ska en minskad marginal mellan upp och
utlåning ge sänkta priser och minskade
operativa resultat.

Medarbetare i högsta klass
Personalen har under årets ställts inför dubbla
utmaningar: pandemin och riskskatten. Det har
de klarat med bravur. Jag är mycket tacksam för
utmärkta prestationer och för ett fantastiskt
engagemang. Det är detta som gjort att vi kan
lägga ett bra år bakom oss.

Kommuninvest i Sverige AB

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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VÅRT UPPDRAG

Så bidrar Kommuninvest
till välfärdsbygget
Kommuninvest finansierar merparten av den svenska
kommunsektorns investeringar i bland annat bostäder, skolor,
äldreboenden, simhallar och infrastruktur.
Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på ett
kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen 2008–2009 har
Kommuninvests andel av kommunsektorns upplåning ökat
kraftigt. I dag står vi för mer än hälften av den totala
låneskulden. Förklaringen är att alltfler kommuner och
regioner anslutit sig som medlemmar samt att våra växande
skalfördelar och den regulatoriska utvecklingen gjort det allt
svårare för banker och andra finansinstitut att konkurrera
med våra förmånliga kreditvillkor.
1. Upplåning
Kommuninvest lånar kontinuerligt upp pengar såväl
i Sverige som på den internationella kapitalmarknaden.
Kommunsektorns inneboende stabilitet, i kombination
med att våra medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera
Kommuninvests förpliktelser, gör att vår upplåning betraktas
som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv betraktas
Kommuninvests upplåning som likvärdig med svenska
statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans med
Kommuninvests historik och goda rykte på kapitalmarkna
den innebär att vi har tillgång till finansiärer som i allmänhet
lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna tillmötesgå
våra medlemmars kreditönskemål även vid osäkerhet på
marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.
2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommuninvests kunder beslutar att låna upp
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen
eller regionen Kommuninvest för att genomföra låneansökan.
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska
principen om kommunalt självstyre, inte redovisa vad
pengarna ska användas till.
Eftersom vi känner våra medlemmar väl har vi i allmänhet
god kunskap om deras ekonomiska situation. Vår kreditgiv
ning utgår ifrån utlåningsramar och kreditbeslut. Utlånings
ramarna är begränsningar för hur mycket vi kan låna ut till
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den aktuella kommun-/regionkoncernen innan en fördjupad
analys behöver utföras. De ska inte ses som långsiktigt fast
låsta tak, utan ingår i en kontinuerlig och aktiv analys
process. Kreditbesluten måste rymmas inom ramarna.
3. Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet
Kommuninvest driver två hållbara finansieringsprogram. De
är utformade för att främja lokalt och regionalt hållbarhets
arbete. För miljö- och klimatsatsningar finns Gröna lån och
för sociala satsningar Lån för Social Hållbarhet. För att
kommuner och regioner ska beviljas lån inom dessa program
krävs att det aktuella investeringsprojektet motsvarar förut
bestämda kriterier och ingår i någon av de definierade kate
gorierna. Ansökningar om lån prövas av Miljökommittén
respektive Kommittén för Social Hållbarhet. Kommun
invests hållbara utlåning finansieras i sin tur genom utgiv
ning av särskilda obligationer, vilka köps av svenska och
internationella investerare. Så långt har ett stort antal gröna
obligationer emitterats. Sociala obligationer ska emitteras
när volymen i programmet blir tillräckligt stor.
4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl, samt har en
effektiv och i hög grad digitaliserad kreditprocess, är tiden
från kundens initiativ till dess att lånet kan betalas ut kort.
Om det är ett Grönt lån eller ett Lån för Social Hållbarhet
hanterar vi den särskilda administration och dokumentation
som krävs för att driva hållbara finansieringsprogram, till
exempel för den externa granskningen och för effekt
rapporteringen till investerare.
5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt
med finansrådgivare hos oss och tillgång till hela Kommun
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomitjänste
personer tillgång till transaktionshantering, analys och
rapportering av skulder och tillgångar.
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Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden
har Kommuninvest alltid möjlighet att låna ut pengar
till kommuner och regioner. När en kommun eller
region har uppskattat kostnaden för investeringen/
investeringarna görs en ansökan om lån från
Kommuninvest. Om ett investeringsprojekt bidrar till
positiva hållbarhetseffekter kan det vara aktuellt med
ett Grönt lån eller ett Lån för Social Hållbarhet.

1.
Upplåning.

2–3.

6.

Dialog med
finansrådgivare om
låneansökan och
möjlighet att låna
hållbart.

Kontinuerlig
skuldförvaltning
i KI Finans.

3.
Grönt lån eller
Lån för social
hållbarhet
godkänns av
respektive
kommitté.

5.
Rådgivning.
KI Finans.

4.
Utbetalning
av lån.
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Hållbar finansiering
är vårt uppdrag
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundidé
och vision. De hållbara finansieringslösningar som Kommuninvest erbjuder främjar
effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete
med Agenda 2030. Den samverkan som Kommuninvest representerar omfattar 97 procent
av de svenska kommunerna.

Kommunerna och regionerna är grunden i det svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest centrala
välfärdsstjänsterna, som vård, skola och omsorg, möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll för grundläggande samhällsinfrastruktur, i form av bostäder, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten- och avloppshantering
m.m. Kommunala aktörer är drivande i det svenska arbetet
i riktning mot Agenda 2030, både vad gäller miljömässig
omställning och sociala frågor.
Så skapar vi hållbara värden
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest förutsättningar för utbyggnaden av den svenska
välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och
bidrar till ett mer hållbart Sverige. Genom att samla de kommunala lånebehoven och kanalisera dem genom en organi
sation kan skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader
hållas på en låg nivå. Därmed uppfyller Kommuninvest en
liknande roll för kommunsektorn som Riksgälden för staten
och dess myndigheter.
Som den i särklass största kreditgivaren till sektorn bidrar
Kommuninvest till att skapa både direkta och indirekta värden.
Viktigast är att de finansieringslösningar, den kunskap och de
skuldförvaltningsverktyg som vi tillhandahåller gagnar ekonomisk stabilitet i kommuner och regioner och bidrar till att
utveckla medlemmarnas förmågor inom skuldförvaltning.
Därmed kan nödvändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar genomföras på ett mer ändamålsenligt sätt och till
lägre kostnad för skattebetalarna. Det stärker välfärdssamhället i form av nya eller upprustade äldreboenden, skolor,
bostäder och vårdinrättningar, eller olika former av infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp.
Samverkan stärkt under pandemin
De senaste årens Coronapandemi har inneburit en extra
ordinär belastning på kommunala och regionala verksam
heter, och det har varit särskilt angeläget för Kommuninvest
att stödja sektorn i de utmaningar man stått inför. Framför
allt har Kommuninvest kontinuerligt haft tillgång till kapital
marknaden och har kunnat finansiera kommuners och regioners upplåningsbehov till goda villkor. Vi har även
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intensifierat det kunskapsstöd som vi erbjuder i form av
forsknings- och fokusrapporter som på olika sätt främjar
effektiv styrning och långsiktighet i förvaltning. Expert
gruppen Välfärdsekonomerna, som startades 2020, står
t.ex. bakom fyra rapporter, bland annat en handbok
i effektivisering.
Mot bakgrund av att det kommunala välfärdsuppdraget
och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten utmanas av en
demografisk utveckling, med en ökad andel äldre, samt fortsatt stora investeringsbehov är det för sektorn fortfarande
viktigt med tillgång till förmånlig finansiering och stöd för
effektiv skuldförvaltning. Under året blev Täby och
Danderyds kommuner medlemmar i Föreningen, vilket gör
att 280 av Sveriges 290 kommuner nu är medlemmar.
Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé där verksamheten ska kännetecknas av ett lågt risktagande. Risker
ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld och övriga risker ska elimineras. Upparbetade
resultat återförs till medlemmarna i Föreningen i form av
ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym. 2021
överfördes 197,8 (355,4) mnkr. Resultaten har de senaste
åren minskat, efter medlemsbeslut 2018 om en förändrad
modell för prissättning som innebär att Kommuninvests
offererade priser har sänkts.
Mot mer komplett integration av hållbarhet
Att finansmarknaden har möjlighet att påverka omställningen till mer hållbara samhällen blir allt tydligare. Under
2021 har regelverkskonsekvenserna av den handlingsplan för
finansiering av hållbar tillväxt som EU sjösatte 2018 börjat ta
form på allvar. Handlingsplanen syftar till att styra kapital till
hållbara investeringar, att hantera finansiella risker orsakade
av klimatförändringar, miljöförstöring och social utsatthet
samt att främja transparens och långsiktighet i finansiell och
ekonomisk verksamhet. Bolaget har under året påbörjat ett
arbete för att kunna möta de tvingande och frivilliga regelverk som planeras, inklusive nytt direktiv för hållbarhets
rapportering, nya krav på myndighetsrapportering samt en
frivillig europeisk standard för gröna obligationer.
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Skapar stabil
ekonomi
i kommuner och
regioner.

Bidrar till det
allmänna välfärds
bygget i Sverige.

461
Utlåning

mdkr

Varav 13 procent Gröna lån

197,8

Bidrar till att hela
Sverige lever.

Mnkr i total
överskottsutdelning1

2 375

Bidrar till att
uppfylla Sveriges
hållbarhetsmål.

användare
i KI Finans

1) Utbetalt belopp 2021, avseende verksamhetsåret 2020.
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Sammanställningen avser Kommuninvests andel av upplåning hos samtliga Sveriges kommuner, dvs. både hos medlemmar och icke-medlemmar.
Huvuddelen av de kommuner som saknar upplåning hos Kommuninvest är
icke-medlemmar, dvs. saknar rätt att ta upp lån hos Kommuninvest. Av de
13 kommuner som 2020 inte hade någon upplåning hos Kommuninvest var
10 icke-medlemmar. Data för 2021 var ej tillgängligt vid publicering.
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Hållbarhetsarbetet
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling
och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med
kommunallag och annan lagstiftning. Den överensstämmer
därför med internationella ramverk som ILO:s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s
ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt FN-
initiativet Global Compact.
Finansiering, kunskap, ansvar
Vi bidrar genom effektiv finansiering av investeringar för
Sveriges kommuner och regioner till en långsiktigt hållbar
välfärd. En stark ägarstruktur och solidarisk borgen gör att
vi kostnadseffektivt och stabilt kan anskaffa kapital på
finansmarknaden. Medlemmarnas stora investeringsbehov
och Kommuninvests position med en hög andel av medlemmarnas upplåning ger skalfördelar.
Genom finansieringsprodukter som är tydligt inriktade
mot miljömässig och social hållbarhet stöder vi våra medlemmars hållbarhetsarbete. Kommuninvests gröna finansieringsprogram har sedan starten 2015 växt till att bli ett av
Nordens största. Sedan 2021 erbjuds en ny produkt, Lån för
Social Hållbarhet, som tar särskilt sikte på att främja systematiskt arbete kring sociala satsningar.
Vi verkar också för att kunskap ska byggas i sektorn avseende skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushållning. I förlängningen bör detta ge förtroendevalda bästa
handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborgarna. T.ex. har vi gjort särskilda insatser för att öka kunskap
kopplat till om kommuner och regioner ska äga eller hyra
sina verksamhetslokaler. Vidare är det centralt att Kommuninvest i sin samhällsbärande roll tydligt styrs för att säkra att
verksamheten bedrivs ansvarsfullt.
Intressentdialog
Vi för en kontinuerlig dialog med de intressenter som på
olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet, för att
identifiera vilka hållbarhetsfrågor som Koncernen bör arbeta
med. Intressentdialogen sker bland annat genom möten med
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare
för departement och myndigheter. Dessutom genomför vi
löpande undersökningar bland nyckelintressenter som medlemmar, kunder, medarbetare och investerare, såväl mer
traditionella nöjdhetsundersökningar som utpräglade hållbarhetsundersökningar.
Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp.
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är
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också våra kunder när de väljer att låna av oss. Dialogen med
kommuner och regioner i deras roll som medlemmar förs i
huvudsak med förtroendevalda politiker. Dialogen med
kommuner och regioner i deras roll som kunder förs främst
med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom ekonomi och finans.
Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansvarar för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en hållbarhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras
i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter,
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och representation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet avrapporteras årligen till styrelsen, och kompletteras av genomgångar på aktuella temaområden.
Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Åtgärderna för att hantera
hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella och internationella regelverk och riktlinjer tillsammans med Föreningens ägardirektiv och interna instruktioner och policyer.
En av de mest väsentliga hållbarhetsriskerna är hänförlig förtroenderisk på grund av bristande kontroll och kravställning
kopplat till ESG hos låntagare och motparter. Bolaget har
som ett första steg börjat införa hållbarhetsrisker (ESG) som
del av bedömningen av kommuner under särskild uppföljning och i samband med prövning av utlåningsram. Arbetet,
som är komplext givet kommunsektorns breda samhällsuppdrag, förväntas intensifieras under kommande år.
Givet Koncernens organisationsstruktur och grundkonstruktion, inklusive medlemmarnas solidariska borgens
åtagande för Koncernens skulder, att samtlig utlåning är
nollriskviktad samt att primär- och sekundärkommuner ej
kan försättas i konkurs, är den finansiella exponeringen för
hållbarhetsrelaterad risk högst begränsad.
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Våra hållbarhetsperspektiv
Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv

Hållbar
finansiering

Hållbar finansiering
Understödja kommuners och regioners arbete
med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet
samt främja stabilitet.
Ansvarsfull verksamhet
Säkra att Kommuninvest lever upp till sin uppförandekod, intressentförväntningar samt lagar,
bestämmelser och föreskrifter.

Ansvarsfull
verksamhet

Hållbar organisation
Värna en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa,
gott ledarskap, medarbetarskap samt en agil
organisation.

Hållbar
organisation

Vilka globala mål har tydligast koppling?

Hållbar finansiering

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

Vår påverkan är både direkt (inom verksamhetens beslutsmandat)
och indirekt (vid utlåning och upplåning samt övrig balansräkning). En
mappning genomförd 2019 visar att Koncernen har en direkt eller indirekt
påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål. De mål
som har tydligast koppling presenteras här.
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Hållbar finansiering
Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners och
regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling. Det ger
förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka stabiliteten
i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete.
Vårt bidrag inom hållbar finansiering handlar både om kostnadseffektiv och stabil finansiering av offentliga investeringar, om produkter som kan främja hållbar omställning
samt om långsiktig analys för hållbara kommunala finanser.
Arbetet inriktas även på att skickliggöra medlemmar och
kunder i hållbar finansförvaltning, och att erbjuda verktyg
som förbättrar interna beslutsprocesser.

18

är en av Nordens största emittenter av gröna obligationer
och har som ambition att emittera en första social obligation
så snart underliggande lånevolym är tillräckligt stor.
Under året passerades för de Gröna lånen milstolpen 500
beviljade projekt och Kommuninvest erhöll också Naturvårdsverkets Miljömålspris för sitt arbete med programmet.
Vidare antogs nya policyer för de båda programmen, med
innebörd att beslut om tillsättning av ledamöter i de expertkommittéer som är knutna till programmen, samt kommittéernas arbetsinstruktioner, fattas av Bolagets styrelse. För att
säkerställa hög integritet och kompetens i kommittéerna,
finns utöver lokal och regional expertis även representation
från akademin och statliga forskningsinstitut.

Genomgripande digitalisering
Utlåningen är grunden i verksamheten. För att kunna
erbjuda stabil finansiering till rätt pris krävs att den kontinuerligt effektiviseras i samklang med kund- och medlemsbehov. Sedan 2020 är utlåningsprocessen KI Låna i princip helt
fri från pappershantering, även hos kund tack vare digital
signering. Det ökar flexibiliteten och minskar administrationen för kunderna samtidigt som resurser i Bolaget frigörs för
mer kvalificerat kundstöd och strategiska samtal.
Samtidigt har kund- och investerarmöten som en effekt
av pandemin digitaliserats i allt högre utsträckning, och
utgångspunkten är nu att fysiska möten genomförs endast
vid särskilda skäl. Den mer offensiva digitaliseringen omfattar även de evenemang och seminarier som Kommuninvest
arrangerar, och som helt eller delvis kan komma att permanentas efter pandemin.
Det finns tydliga fördelar för en medlemsorganisation med
spridning över hela landet att i relativt hög grad sköta interaktion och dialog i digitala format. Många medlemmar upplever det som en fördel att inte behöva resa. Under året har
Bolaget fortsatt att investera i teknologi för att möjliggöra
smidiga digitala och hybridmöten.
Vidare erbjuder Kommuninvest genom KI Finans en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering,
analys och rapportering av finansiella skulder och tillgångar.
Samtliga medlemmar i Föreningen har tillgång till tjänsten,
som vid slutet av 2021 hade 2 375 (2 246) användare.

Katalysator för utvecklad effektmätning
Gemensamt för både det gröna och det sociala finansieringsprogrammet är främjandet av ökad effektmätning i samhället, dvs. att följa upp och utvärdera investeringarnas bidrag
ur ett hållbarhetsperspektiv. Finansieringen är villkorad av
såväl krav på transparens som återrapportering. För Gröna
lån handlar effekt i allmänhet om minskade eller undvikta
CO2-utsläpp, anpassning till klimatförändringar eller annan
miljönytta. För Lån för Social Hållbarhet kan det handla om
ökad trygghet, ökad delaktighet, bättre skolresultat eller
ökad sysselsättning. Att bidra i en utveckling som leder till
bättre styrning, uppföljning och utvärdering samt ett ökat
fokus på hållbara investeringar ligger nära Kommuninvests
grundidé.
Den förväntade årliga minskningen av CO2-utsläpp och
andra miljönyttor från investeringsprojekt finansierade med
Gröna lån offentliggörs i en särskild rapport, Kommuninvest
Green Bonds Impact Report. Principerna för rapportering
bygger på det av Kommuninvest initierade nordiska sam
arbetet på området, Nordic Position Paper on Green Bonds
Impact Reporting, som i tre omgångar publicerats.

Hållbara finansieringsprogram
Kommuninvest driver sedan 2015 respektive 2020 två hållbara finansieringsprogram, som båda är utformade för att
främja lokalt och regionalt hållbarhetsarbete. Miljö- och
klimat respektive sociala satsningar finansieras genom
antingen Gröna lån eller Lån för Social Hållbarhet, lån
som sedan refinansieras via obligationsutgivning med t.ex.
pensionsbolag och fondbolag som köpare. Kommuninvest

Standard för effektmätning av sociala insatser
Effektmätning av sociala insatser, dvs. en analys av sådana
insatsers betydelse för att nå fördefinierade sociala mål, är ett
område där gemensam terminologi och mer harmoniserade
förhållningsätt efterfrågas. Kommuninvest deltar därför
i den tekniska kommittén för det standardiseringsarbete
om effektmätning av insatser som under 2021 inleddes
via Svenska institutet för standarder, SIS.

Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

Årsredovisning 2021

505

HÅLLBARHETSRAPPORT

RAPPORT | UTSLÄPP TILL YTVATTEN FRÅN GRUVVERKSAMHET – EN HANDBOK

Satsning på mer klimatsmart byggande
Från 2022 införs lagkrav, som innebär att alla
nybyggda fastigheter ska klimatdeklareras, det vill
säga, att den klimatpåverkan en ny byggnad har
ska redovisas.
För att stimulera en utveckling där kommunala
beställare går före har Kommuninvest, i samverkan
med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljö
institutet, tagit fram en vägledning för att ställa
klimatkrav vid upphandling av byggprojekt.
Samverkan drivs inom ramen för initiativet
”Klimatkrav till rimlig kostnad”.

Mot denna bakgrund har Kommuninvest också
utvecklat nya krav för Gröna lån. Byggprojekt som
startas från 2022 behöver, utöver krav på låg
energiförbrukning, också kunna visa att konkreta
livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i projektet, som minimum för stommen. Det innebär till
exempel stomme i trä och/eller klimatförbättrad
betong, eller användning av stål med lägre klimatpåverkan. Dessutom måste sökande kunna redovisa en beräkning av byggnadens klimatpåverkan
under byggskedet.

Öka kunskap om kommunal finansiering
För att öka kunskapen om kommunsektorns långsiktiga
finansiella förutsättningar bedriver vi egen forskning och
publicerar rapporter som skildrar utvecklingen av kommunala investeringar och dess finansiering, inklusive analys av
upplåning och skuldsättning. Data tillgängliggörs i publika
databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda
möten sker löpande. Vi samarbetar även med akademin.
Bland annat har Kommuninvest ett flerårigt samarbete med
Örebro universitet för att främja forskning om kommun
sektorns skuldförvaltning och finansiella förutsättningar,
och vi finansierar såväl en professur som doktorandstudier.
Kommuninvest ingår vidare i referensgruppen som knutits
till universitetets Masters-utbildning i Hållbart Företagande.
Styrning i finansiell balans
Ekonomistyrningen har stor betydelse för att kunna säkra
långsiktig hållbarhet i kommunsektorns ekonomi. En gedigen
analys är en bra grund för en effektiv styrning. Kommun
invest driver ett aktivt arbete för att ge support i analys och

VÄGLEDNING

Klimatkrav
vid upphandling
av byggprojekt
Åsa Thrysin, Rasmus Andersson, Anders Ejlertsson,
Martin Erlandsson, Annamaria Sandgren, Jeanette Green

Ett samarbetsprojekt med:

1

överväganden, och publicerade under året rapporten
”En mer effektiv ekonomistyrning i kommunsektorn”. Tillsammans med SKR och Sveriges Allmännytta publicerades
också en uppdaterad vägledning om borgensavgifter för
kommunala bostadsbolag.
Frivillig taxonomianpassning utreds
Med utgångspunkt i EU:s taxonomiförordning, som klassi
ficerar vilka investeringar som ska anses vara miljömässigt
hållbara, är hållbarhetsaspekter på väg att på allvar inte
greras i finansiellt beslutsfattande och rapportering. Syftet är
bl.a. att tydliggöra hur finansmarknadsaktörer ska informera
och kommunicera om hållbarhet, hur jämförbar, tillräcklig
och kvalitativ information angående bolags hållbarhets
arbete ska tas fram samt hur banker och kreditinstitut ska
arbeta för att integrera hållbarhet i sin riskhantering. I det
arbete som Bolaget under 2021 påbörjat för att möta de nya
regelkraven ingår att utreda förutsättningarna för att fri
villigt anpassa det gröna finansieringsprogrammet till en
kommande EU-standard för gröna obligationer.
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Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till
att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrning och uppföljning utformas för att leva upp till krav som kan ställas på en system
viktig aktör.
Vårt arbete utgår från följande förutsättningar:
• Tydlig ansvarsfördelning mellan ägarorganisation och
affärsverksamhet. Föreningen hanterar medlems- och ägarfrågor och Bolaget affärsfrågor.
• Årliga ägardirektiv anger inriktningen för Bolaget. Risk
aptiten är låg och ett professionellt agerande, höga etiska
krav samt god affärssed ska prägla verksamheten.
• Tydligt reglerade skyldigheter i frågor som bolagsstyrning,
riskhantering och regelefterlevnad, inklusive områden som
penningtvätt och antikorruption.
• Integrerat hållbarhetsarbete, både vad avser direkt och
indirekt påverkan.
• Engagemang i relevanta samhällsfrågor och samverkan
med andra, för att svara upp mot intressentförväntningar
och öka effekten av vårt arbete.
Etiken främst
Såväl Bolagets Policy för Hållbarhet som Uppförandekod
betonar vikten av etiskt och ansvarsfullt agerande. Vi ska
bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet och inte
medverka till överträdelser av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter eller till negativ miljöpåverkan, och inte
heller acceptera korruption. Vår framgång är beroende av
förtroende hos medlemmar, kunder, motparter, investerare,
medarbetare och myndigheter.
Eventuella intressekonflikter ska identifieras och hanteras
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, för att förhindra
negativ påverkan för kunder, medlemmar eller Bolaget.
I skattefrågor ska Bolagets agerande vara ansvarsfullt, korrekt och transparent. Bolaget ska inte medverka i transaktioner eller tillhandahålla produkter som kan ifrågasättas med
beaktande av gällande skattelagstiftning. Vid tveksamhet ska
Bolaget avstå från att medverka. Etiken ska alltid beaktas.
Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt
Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvarliga oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets
visselblåsarfunktion, som hanteras av extern part. Ingen
misstänkt korruption eller penningtvätt har identifierats
under året.
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Bolagets funktion för regelefterlevnad arbetar med att
övervaka och kontrollera Bolagets efterlevnad av lagar och
andra regler. Funktionen ger också råd till Bolagets styrelse,
VD och personal, samt genomför utbildningar på området för
att höja medarbetarnas kunskap och vaksamhet.
Miljö- och klimathänsyn
Koncernens miljö- och klimatarbete beaktar såväl den
direkta påverkan från kontorsverksamheten, inköp och
tjänster som den indirekta påverkan från den finansiella
verksamheten. Affärsresandet kvarstod 2021 på mycket låga
nivåer till följd av pandemin, och ett antal åtgärder vidtogs
för att minska huvudkontorets klimatbelastning: solceller
installerades på taket och kylaggregat ersattes med ett system
baserat på fjärrkyla. Detta förväntas bidra till ökad egen
energiproduktion, minskad energiförbrukning samt minskat
buller.
Klimatkompensation
Vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter det
egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som
gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi
internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som
avsätts används antingen för att finansiera initiativ som
understödjer hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar
eller bidrar till att minska Kommuninvests egen påverkan.
Klimatkompensationsmedlen har hittills använts för Koncernens deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”,
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska
Miljöinstitutet, se case sida 19. Projektet får nu sin fort
sättning med betoning på renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT).
Samhällsengagemang och samverkan
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta samhällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi ingår också i flera
initiativ som syftar till att främja en hållbar omställning,
bland annat det strategiska innovationsprogrammet för
smarta hållbara städer, Viable Cities.
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Hållbar organisation
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att långsiktigt kunna möta våra intressenters
förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra
skillnad. Ett kommunikativt ledarskap, engagerat medarbetarskap och fokus på kompetens är
centralt för att lyckas.
Med hållbar organisation menar vi en organisation som
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar
mångfald och jämställdhet, och diskriminering får inte förekomma.
Under 2021 har medarbetarna arbetat både hemifrån och
på kontoret, beroende på hur smittspridningen sett ut vid
olika tidpunkter. Att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö
är fortsatt prioriterat, med möjligheter till hybrida och digitala möten.
Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på,
att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs.
Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för publika bolag och lagstiftning som rör
affärsrelationer. Ingen form av diskriminering tolereras.
En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats.
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy.
Vid slutet av 2021 var 41 (39) procent av det totala antalet
anställda kvinnor. Av cheferna var 38 (35) procent kvinnor,
och i den verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. Bolaget har ett definierat mål om att öka andelen
kvinnliga chefer.
Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet,
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Vid slutet av 2021 hade 13
(13) procent av Bolagets medarbetare sitt ursprung i andra
länder än Sverige. 14(12) olika länder fanns representerade
i organisationen.

ning består till stor del av kompetenshöjning av befintlig
personal. Som en effekt av pandemin sker detta i allt högre
utsträckning i digital form. Fördelarna är flera: tillgång till
ett större utbud, lägre reskostnader och miljöpåverkan,
högre effektivitet samt bättre förutsättningar till balans
i vardagen.
Fokus på självledarskap
Med utgångspunkt från de systemstöd, strukturer och processer för kunskapsinlärning som Bolaget tillhandahåller har
den enskilda medarbetaren, tillsammans med närmaste chef,
ett stort ansvar för sin egen utveckling och lärande. Bolaget
arbetar proaktivt för att främja de kultur- och beteendeförändringar som behövs hos både chefer och medarbetare. Ett
viktigt inslag i detta är de chefs- och medarbetarprogram
som genomförts, fleråriga satsningar på ledarskap, med
arbetarskap, kommunikation och kultur.
Regelbundna medarbetarundersökningar
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur med
arbetarna upplever sin arbetssituation. Under pandemin har
frekventa temperaturmätningar genomförts för att snabbare
kunna fånga upp utmaningar och tidiga signaler på ohälsa.
Vissa preventiva insatser har satts in där det har behövts.
Vidare har medarbetare löpande haft möjlighet att ställa
frågor eller lämna kommentarer vid de extrainsatta månadsvisa digitala möten som Bolaget genomfört.
Hållbar Vardag
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill
främja en hälsosam livsstil, inklusive balans mellan arbete,
fritid och föräldraskap. Hållbar Vardag inbegriper den
fysiska och sociala arbetsmiljön, träning och vardagsmotion,
hälsoinspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell
coachning och självhjälpsprogram. Bland annat erbjuds
samtliga medarbetare individuella hälso- och livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Baserade på dessa ges medarbetaren verktyg för att skapa en hållbar livsstil inom de
områden där behoven upplevs vara störst. Det kan röra
sömn, kost, motion och livsstil samt arbetssituationer.

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Systematisk kompetensförsörjning ska säkerställa att rätt
förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. Kompetensförsörj-
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En social finansmarknad tar form
Ett socialt hållbart samhälle kan beskrivas som ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Till
följd av demografiska förändringar, ökad segregation och
förekomst av ett antal socioekonomiskt utsatta områden
är den bilden dock utmanad i Sverige. Att arbeta med
social hållbarhet är ur både ett samhällsekonomiskt och
mänskligt perspektiv nödvändigt och önskvärt, och är
även av vikt för ett demokratiskt hållbart samhälle.
På ett liknande sätt som utvecklingen av en grön
finansmarknad pekat på vikten av att engagera kapitalet
i omställningen till mer hållbara samhällen, finns det nu
tecken på en begynnande framväxt av en social finansmarknad i Sverige. I likhet med utvecklingen 2013–2015
på det gröna området är det även nu kommunala aktörer
som ligger i framkant av utvecklingen. Några exempel är
Norrköpings kommun, Malmö Stad och Region
Stockholm.
Kommuninvests bidrag är den nya produkten Lån för
Social Hållbarhet, som för första gången ger kommunsektorn möjlighet att lånefinansiera socialt inriktade
investeringar, på ett sätt som främjar bättre styrning,
effektmätning och uppföljning av arbetet med att skapa
social hållbarhet. Ur ett medlemsperspektiv finns stora
likheter med det gröna låneprogrammet, där Lån för
Social Hållbarhet kan bidra till att stärka och synliggöra
det lokala eller regionala hållbarhetsarbetet samt möjliggöra utveckling av praxis, samordning och effektmätning.
Potential att bidra till minskade samhällskostnader
Lån för Social Hållbarhet lanserades i mars 2021 efter en
utvecklingsfas på två år tillsammans med ett tiotal medlemmar och kunder. Det Ramverk för Sociala Obligationer som upprättats tydliggör vilka typer av sociala behov
och utmaningar som kan erhålla finansiering. Det handlar om boende och boendemiljöer; trygghet säkerhet och
tillgänglighet; samt hälsa, utbildning, idrott och kultur.
För att satsningen ska beviljas finansiering måste den
kunna främja ett socialt hållbart samhälle genom utveckling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet med
avseende på den fysiska investeringen, den sociala insat-
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sen eller den målgrupp som avses. Låntagaren åtar sig
också att löpande följa upp och utvärdera satsningen.
Samtliga ansökningar prövas av Kommittén för Social
Hållbarhet, en expertkommitté med representanter från
medlemskommuner och -regioner, akademi och statliga
forskningsinstitut. Kommittén utses av Bolagets styrelse
och har bland annat i uppgift att granska och besluta om
den ”sociala stämpeln” i låneansökningar.
Goda resultat i första återrapporteringen
Vid utgången av året hade sju kunder godkänts för
Lån för Social Hållbarhet, motsvarande totalt 614 mnkr
i beviljad finansiering. Fem av dessa hade genomfört den
första återrapporteringen.
”Ökad hälsa och välbefinnande”, ”ökad känsla av
trygghet och trivsel”, ”ökad integration”, ”ökad framtidstro” samt ”ökad delaktighet och dialog och minskad
skadegörelse”. Det är några av de resultat som låntagarna redovisar för sina investeringar och därtill
kopplade sociala insatser.
Botkyrkabyggen, som erhållit finansiering för sin
strategi för hållbar och varsam renovering samt boendedialog, har i de fastigheter som avsågs kunnat begränsa
hyreshöjningarna efter renovering till endast 13 procent.
Man har efter renoveringen inte identifierat någon som
tvingats flytta till följd av hyreshöjningarna.
I Trollhättan har bostadsbolaget Eidar AB, genom att
flytta den egna verksamheten till en öde och otrygg plats
i ett socialt utsatt område, omformat den till ett levande
stadsdelscentrum med ökad offentlig och privat närservice. Samtidigt har ett stort antal arbetstillfällen
skapats och vakansgraden minskat till noll. Nu har man
förhoppningar om att detta återspeglas i ökad trygghet
och nöjdhet i kommande boendeundersökningar.
En tydlig ambition med Lån för Social Hållbarhet är
att kunna främja en effektutvärderingskultur i kommunsektorn och ett systematiskt arbete med sociala hållbarhetsfrågor som inbegriper kunskapsuppbyggnad och
metodutveckling. Erfarenheterna för det första året med
programmet är att det finns betydande potential att
kunna stötta medlemmar och kunder i arbetet mot ett
socialt hållbart samhälle.
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Botkyrka kommun
Dagvattenparker som renar vatten och
ökar tillgänglighet i området. Främjande
av ökad integration, ökad upplevd
trygghet och bättre folkhälsa.

Eidar (Trollhättan)
Flytt av verksamhet till socialt utsatt område, skapar levande
stadsdelscentrum med vårdcentral, apotek och närlivs. Ökad
sysselsättning och minskade vakanser i fastigheterna.

Botkyrkabyggen
Varsam och hållbar renovering för begränsade hyreshöjningar.
Boendedialog och satsning på trivsel hemma.

Uppsalahem
Renovering enligt socialt hållbar modell. Flexibla renoveringsval genom boendedialog och hänsyn till behov och betalningsförmåga.

Ånge kommun/ÅFA
Mer ändamålsenliga och samlande lokaler och utemiljö främjar
ökad tillgång till bl. a specialpedagog och utvecklad utepedagogik i syfte att höja kunskapsresultat för alla barn i kommunen.

Vara kommun
Ny familjecentral med central placering samlar verksamheter
och professioner med inriktning på förebyggande insatser.
Ökade hembesök till familjer med barn 0–6 månader.

Årehus
Ny och större förskola samlar förskoleverksamheten och ger
bättre förutsättningar att stärka genomförandet av det systematiska hållbarhetsarbetet samt säkra god kompetensförsörjning.
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Hållbarhetsindikatorer
Hållbar finansiering
Enhet

2021

2020

2019

408 218,1

Utlåningsvolym

Total utlåning till kommuner, regioner, kommunala bolag m.fl.

Mnkr

460 650,3

445 788,8

Andel av sektorns finansiering

%

57,9

57,6

55,8

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av balansomslutning

%

0,048

0,045

0,050

Gröna lån, utestående volym utbetalt

Mnkr

60 209

52 478

40 283

Gröna obligationer, utestående volym

Mnkr

54 561

43 636

36 636

Grön låneandel

%

13%

12%

10%

Lån för Social Hållbarhet, utestående volym beviljat (volym utbetalt)

Mnkr

614 (207)

463 (157)

-

2021

2020

2019

Miljöindikatorer – Kommuninvestkoncernen
Enhet
Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader)

kWh

561 117

518 793

616 853

– varav elektricitet

kWh

325 657

334 963

385 980

– varav uppvärmning

kWh

235 460

183 830

230 873

Total CO 2 -påverkan från energiförbrukning (i byggnader)

Ton

119

119

142

– varav från elförbrukning1

Ton

103

106

122

– varav från uppvärmning2

Ton

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet

%

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år

%

-3

–13

5

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning

%

100

100

95

2 217

2 217

2 217

253

234

278

5 611

5 037

6 107

Total kontorsyta

Kvm

Total energiförbrukning per Kvm

KWh/Kvm

Total energiförbrukning per medarbetare 3

Kwh

16

13

20

100

100

56

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper
– varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC)

Ton

0,1

0,39

0,45

Ton

0,1

0,33

0,45

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp

%

100

84

100

Total pappersförbrukning per medarbetare

Kg

1,1

3,8

4,5

Resursåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper

Ton

2,0

1,6

2,0

Undvikta CO 2 -utsläpp till följd av återvinning

Ton

2,3

2,3

2,7

Totalt affärsresande

Km

76 865

228 922

911 699

Totalt affärsresande per medarbetare

Km

769

2 223

9 027

Totalt flygresande

Km

14 899

90 363

493 063

Affärsresande

Tågresor i Sverige

Km

44 504

120 241

364 616

Totala CO 2 -utsläpp från affärsresande

Ton

5

43

225

CO 2 -utsläpp från affärsresande, per medarbetare4

Ton

0,05

0,42

2,2

Verksamhetens totala klimatavtryck5

Ton

124

162

367

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO 2e

Ton

1

1,6

3,6

Totalt klimatavtryck
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1) K limatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting).
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Green house Gas Protocol.

3) Årets undvikta utsläpp till följd av återvinning, fördelas på Plast 745Kg, Papper
2045Kg, Järn 139Kg, Farligt avfall 30kg och Alternativa råvaror 331Kg, källa: Stena
Recycling. Kommuninvest tillgodoräknar sig inte undvikta utsläpp från resursåtervinning, eftersom de berörda inköpens klimatpåverkan ej beräknats.

2) K limatpåverkan från uppvärmning beräknad med senast tillgängliga emissionsfaktor
för fjärrvärme i Örebro kommun, för 2021 68 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer
för effektrapportering för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic
Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2
enligt Greenhouse Gas Protocol.

4) Värdena inkluderar justering för höghöjdsfaktor.

Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

5) Inkluderar CO2utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande.
Samtliga utsläpp i Scope 1 och Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.
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CO2 utsläpp från affärsresande, ton
500
400
300
200
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tjänsteresorna fortsatte under
2021 att minska, främst som en
konsekvens av Coronapandemin.
Affärsresandet med flyg, mätt
i antal km, minskade med 84 procent jämfört med 2020 och med
97 procent jämfört med 2019.
Tågresandet minskade med
63 procent jämfört med 2020
och med 88 procent jämfört
med 2019. Det totala koldioxidavtrycket fortsatte att minska,
och uppgick för 2021 till 1,0 (1,6)
ton CO2e per medarbetare.

Källa: Big Travel, fram till 2020 med justering av
Kommuninvest för s.k. RFI-faktor avseende ﬂygets
höghöjdseﬀekter.

Ekonomiskt värdeskapande – Kommuninvestkoncernen
Enhet

2021

2020

2019

Ränteintäkter

Mnkr

998,3

1 743,1

1 223,5

Övriga rörelseintäkter

Mnkr

10,4

10,8

9,0

Räntekostnader

Mnkr

-317,5

–1 045,6

–412,5

Provisionskostnader

Mnkr

-11,4

–12,7

–11,3

Löner och arvoden

Mnkr

-81,8

–76,6

–77,9

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga personalkostnader

Mnkr

-32,5

–27,6

–24,5
–27,8

Totala intäkter

Distribuerat värde

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader

Mnkr

-29,0

–26,8

Resolutionsavgift

Mnkr

-23,0

–20,9

–27,4

Övriga rörelsekostnader

Mnkr

106,2

–107,7

–106,0

Skatt

Mnkr

-0,1

–2,3

–2,9

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på
affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår

Mnkr

197,8

355,4

717,8

%

0,048

0,045

0,050

2019

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av balansomslutning
I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1
Andel kvinnor/män – totalt

Enhet

2021

2020

Antal

118

116

111

%

41/59

39/61

41/59

Andel kvinnor/män – samtliga chefer

%

38/62

35/65

29/71

Andel kvinnor/män – verkställande ledning

%

43/57

43/57

43/57

Antal

100

103

101

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda)

%

17

15

17

Anställningstid 2–4 år

%

26

26

19

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar)

Anställningstid 5–9 år

%

27

32

34

Anställningstid > 10 år

%

30

27

29

Personalomsättning

%

9

9

10

Deltagande i medarbetarundersökning

%

89

94

95

Andel medarbetare med universitetsutbildning

%

89

89

90

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal

%

100

100

100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning

%

83

83

93

1) Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 96 vid utgången av 2021.
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HÅLLBARHETSRAPPORT

Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr 7464532074
Till bolagsstämman i Kommuninvest
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Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
för år 2021 på sidorna 14–25 och för att den är upprättad
i enlighet med årsredovisningslagen.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för vårt uttalande.

KPMG AB

Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

Stockholm den 2022-02-25

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2021

Transaktion 09222115557463772100
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Signerat GF, LF, LB, BF, UO, MH, EK, FL, ML, ÖM, NN, JR, BR, PS, AÅ, TW, AT, AS, AH

Förvaltnings
berättelse
• Jämförelsetal a
 vseende resultaträkningen avser f öregående år (1 januari–31 december 2020)
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2020 om
inte annat anges.
•K
 ommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget kapital återfinns
i anslutning till räkningarna, på sidorna 52, 54 och 56.
• I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommuninvest Ekonomisk förening valt att upprätta
den l agstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport.
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på sidorna 14–25 i detta dokument.
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Förvaltningsberättelse
– Moderföreningen
Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget
Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka
medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening (Fören
ingen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommun
invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärsverksamhet
bedrivs.
Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet.
Det primära syftet med verksamheten är att uppnå lång
fristigt goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verk
samheten omfattar främst lån för investeringsfinansiering.
Kommuninvest verkar också som medlemsorganisation för
att påverka de allmänna förutsättningarna för sektorns
finansiering.
Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt
att utnyttja Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana bolag,
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger
inom ramen för den kommunala kompetensen och att
medlemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser.
Det finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga
risktagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.
Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening. Koncernen
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget
äger sedan 1 januari 2012 även Kommuninvest Fastighets
AB. Kommuninvest Fastighets AB äger den fastighet där
Bolaget bedriver sin verksamhet.
Solidarisk borgen
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad soli
darisk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser.
I tillägg till denna förbindelse har borgensmännen tecknat
ett avtal som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal,
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av
derivatkontrakt.
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Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2021 hade Fören
ingen 294 (292) medlemmar, varav 280 (278) kommuner
och 14 (14) regioner. Därmed var 97 (96) procent av Sveriges
kommuner och 67 (67) procent av regionerna medlemmar
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom Täby och
Danderyds kommuner som medlemmar.
Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2021 till
9 001,7 (8 151,5) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt
insatskapital från medlemmarna. Därutöver kan andels
kapitalet ökas genom stämmobeslut om insatsemission
eller genom beslut om nya årliga insatser.
Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening
uppgick vid årets slut till 294 (292). Ingen uppsägning av
medlemskapet har skett under 2021 och ingen återbetalning
av insatskapital till följd av uppsägning kommer att ske
under kommande räkenskapsår.
Ränta på medlemsinsatser och återbäring
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig För
eningen från och med räkenskapsåret 2011 av överskottsut
delning till medlemmarna. Överskottsutdelningen är möjlig
genom att Bolaget överför hela det skattemässiga resultatet
som koncernbidrag till Föreningen. Överskottsutdelningen
består dels av ränta på medlemmarnas insatskapital och dels
av återbäring.
Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2021 ett resultat före skatt om
473,0 (197,5) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett
koncernbidrag från Bolaget om 488,0 (225,9) mnkr.
Resultat efter skatt uppgick till 472,9 (199,7) mnkr.

Årsredovisning 2021

515

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – MODERFÖRENINGEN

Personal
Föreningen har under 2021 haft en anställd och löne
summan, inklusive sociala avgifter och pensionsavsättningar
till 2,7 mnkr.
Vinstdisposition
Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening föreslår
att:
Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel
480 129 866 kr disponeras på följande sätt:
Till medlemmarna utdelas 2,5 %
insatsränta på insatskapitalet

199 646 540

Till medlemmarna utdelas åter
bäring i proportion till respektive
medlems andel av den totala
affärsvolymen under 2021

273 253 460

Balanseras i ny räkning
Summa disponerat

7 229 866
480 129 866

Se även not 11 på sidan 89.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora expone
ringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkra
ven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen upp
går till 403,7 (357,4) procent, att jämföra med kravet, inklu
sive buffertkrav, särskild kapitalbaskrav samt Pelare 2 väg
ledning, om 103,6 (10,5) procent.
Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till
9 409,9 (8 565,4) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till
186,4 (191,7) mnkr. Specifikation av posterna framgår av
not 2, avsnitt Kapitaltäckning Koncernen.
Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas fullgöra
sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedöm
ning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta och åter
bäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situation.
Vad beträffar Kommuninvests resultat och ställning
i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar med
tillhörande bokslutskommentarer.

• Att berättigade till insatsränta och återbäring är de
kommuner och regioner som blivit medlemmar
i Föreningen senast 31 december 2021.
• Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring
ska ske senast en månad efter beslut på Föreningens års
stämma 2022.
• Att med affärsvolym avses för respektive medlem för
2021 belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommun
invest i Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också
sådan låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som
anges i stadgarna §15.
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Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest Ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen. Föreningen
ägs av 294 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera deras finansverksamhet.
Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i Sverige AB (publ) samt Kommuninvest
Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.
i Föreningen tillskjuter ett andelskapital till Föreningen
baserat på invånarantal i medlemskommunen eller -regionen.
Per 2021-12-31 hade Föreningen 294 (292) medlemmar.

God styrning och kontroll är av central betydelse för Kon
cernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett ansvarsfullt
uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för Kommuninvest
i Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med främ
sta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda före
tag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering.
Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer

Kommuninvestkoncernen
Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr.
716453-2074) äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 556281-4409). Bolaget äger
100 procent av aktierna i Kommuninvest Fastighets AB (org.
nr. 556464-5629). Andelskapitalet i Föreningen uppgick per
2021-12-31 till 9 001,7 (8 151,5) mnkr. Varje ny medlem

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Valberedningar

Medlemmar/ägare

Externrevisor

Föreningsstämma
Lekmannarevisorer
Styrelsen

Internrevisor

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB
Årsstämma

Externrevisor

30

Internrevisor

Styrelsen

Chef Risk och
Kontroll

Verkställande direktör
Asset Liability
Committee (ALCO)

Verkställande 
ledning

Kreditgrupp

Risk Compliance Control
Committee (RCC)
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själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har
ensam ett bestämmande inflytande. På föreningsstämman
har varje medlem en röst.
Nedan presenteras några av de principer som bolags
styrningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbets
ordning, instruktionen för den verkställande direktören
och andra interna regler som styrelsen har fastställt.

Mer information om Kommuninvests bolagsstyrning
På Kommuninvests webbplats www.kommuninvest.se
återfinns f öljande information:
• Stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening.
• Information om medlemmar och medlemsinträde.
• Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.
• Information om valberedningarnas arbete.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs
årliga medlemssamråd, där representanter för föreningssty
relsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas före
trädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga forum
för att förbereda beslutsärenden inför föreningsstämman.
Inför föreningsstämman 2021 hölls medlemssamråden vid
9 helt digitala tillfällen. 456 politiker och tjänstemän deltog.
I oktober 2021 hölls även tre extrainsatta medlemssamråd
för att informera om riskskatten. Även dessa tillfällen var
helt digitala och hade ca 380 deltagare från hela landet.
Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget,
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma.
I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet
som Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva.
Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konso
lidering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor
och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling
av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag
som Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande
genom att de fastställs av föreningsstämman och års
stämman i Bolaget.
Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för
en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög
kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka som
stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning.
Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer, i enlighet med ägardirekti
ven, de ersättningsprinciper som gäller inom Bolaget. Princi
perna ses även över regelbundet. Bolaget bedöms inte vara
i behov av en särskild ersättningskommitté. Dessa uppgifter
fullgörs i stället av ordföranden i Bolagets styrelse.
Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attra
hera, behålla och motivera medarbetarna så att verksam
heten kan bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är
att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara mark
nadsmässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av
fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen
bestäms med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighets
grad, ansvar och krav på utbildning samt medarbetarens sätt
att uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar
i verksamheten.

Årsstämma
Föreningssstämman är det högsta beslutande organet inom
Koncernen. Föreningsstämman genomfördes som en så kal�
lad hybridstämma i Stockholm den 15 april 2021. Vid en
hybridstämma ställs krav att minst ordförande och sekrete
rare vid stämman är närvarande vid den ort stämman är
kallad till. Övriga deltagare deltar digitalt. Vid stämman var
177 (138) kommuner och regioner representerade, mot
svarande 65 (47) procent av medlemmarna. Vid förenings
stämman har varje medlem en röst. Några av de beslut som
fattades var:
• Årsredovisning.
• Ränta på insatskapital och återbäring till medlemmarna.
• Ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB.
• En reviderad plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad.
Årsstämman i Bolaget hölls i direkt anslutning till Förening
ens årsstämma.
Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en val
beredning i Föreningen, dels en valberedning i Föreningens
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut.
Valberedningen i Föreningen utses vid föreningsstämman,
på basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen i Föreningens företag utses inom Föreningens styrelse.
Föreningens styrelse har beslutat att dess arbetsutskott ska
utgöra valberedning i Föreningens företag.
Styrelsearbetet
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels
i styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens
styrelse hanterar medlems- och ägarfrågor och Bolagets sty
relse hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det inne
bär att frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell
uteslutning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor
med mera hanteras av Föreningens styrelse.
Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kreditfrågor
(exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor.
Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter
som vissa frågor angår både förenings- och bolagsstyrelsen.
Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock
ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse.
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Valberedning för Föreningens företag 2021/2022
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande
Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande
Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Ägarledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står
under Finansinspektionens kontroll, ska styrelsens ledamöter
i Kommuninvest Ekonomisk förening samt verkställande
direktören ägarledningsprövas.

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun
Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

 öreningens styrning av Bolagets styrelse sker endast genom
F
stämmobeslut eller stämmobeslutat ägardirektiv.
Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott,
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av
styrelsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser.
Arbetsutskottet utgör även valberedning för Föreningens
företag och revisionsutskott enligt arbetsordning fastställd
av föreningsstämman. Arbetsutskottet har i egenskap av
revisionsutskott vidare i uppdrag att träffa Föreningens och
dotterföretagens externa revisorer och lekmannarevisorer
för att informera sig om revisionens inriktning och omfatt
ning samt synen på Föreningens och Koncernens risker.
Resultatet av arbetsutskottets och revisionsutskottets arbete
ska löpande rapporteras vid styrelsens sammanträden.
Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av
samhällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar för
den löpande förvaltningen vara begränsad till sådana
löpande administrativa ärenden som inte är av principiell
betydelse eller på annat sätt av särskild betydelse för Fören
ingen. Om det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande
rätten ska tillkomma styrelsen eller den verkställande direk
tören, ska verkställande direktören låta styrelsen pröva
frågan eller om styrelsens ställningstagande inte kan in
väntas, samråda med styrelsens ordförande. Enligt Lag
(2018:672) om ekonomiska föreningar 7:e kap., 29 §, ges
verkställande direktören rätt att i vissa fall vidta åtgärder
utan styrelsens bemyndigande. Av skäl som angivits ovan ska
verkställande direktören i sådana fall iaktta mycket stor res
triktivitet och alltid söka samråd med styrelsens ordförande.

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening har, från
och med föreningsstämman 15 april 2021, bestått av Göran
Färm (ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, Ewa-May Karlsson, Maria Lilje
dahl, Örjan Mossberg, Ulf Olsson, Jonas Ransgård, Fredrik
Larsson, Niclas Nilsson, Bo Rudolfsson, Mohamad Hassan,
Pierre Sjöström och Anna-Britta Åkerlind. Ledamöterna
presenteras på sidan 33.
Analys- och finanskommittén
Föreningsstyrelsen utser en analys- och finanskommitté.
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas
ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn
i sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag
av Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar.
Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom uppgif
terna kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt kom
mitténs instruktion ska sammansättningen spegla olika delar
av landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika kom
muntyper samt kunskaper om verksamheter i bolagsform.
Ersättningar
Vid föreningsstämman 2021 beslutades om en förändrad
arvodering för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de
sammanlagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens
ledamöter uppgick för år 2021 till 1 882,2 (1 681,3) tkr.

Styrelsearbetet 2021
Under 2021 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden, 1 (1)
extrainsatt samt 1 (1) konstituerande sammanträde samt 3 (1) seminarier. Arbetet och besluten har, utöver de löpande ärendena,
bland annat avsett:
• Medlemssamråd
• Planerad kapitaluppbyggnad
• Ägardirektiv
• Uppföljning av medlemmarnas och sektorns skuldsättning
• Internrevisionsrapporter
• Årsredovisning och delårsrapport
• Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU)
• Erbjudande om medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening
• Styrelseutvärdering

32

Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

Årsredovisning 2021

519

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – STYRNING OCH KONTROLL

Styrelsen för Kommuninvest
Ekonomisk förening
Ordförande

Vice ordförande

Ordinarie ledamöter

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

ULF OLSSON (S)
Borås stad

MOHAMAD HASSAN (L)
Uppsala kommun

EWA-MAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

MARIA LILJEDAHL (SD)
Köpings kommun

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs Stad

BO RUDOLFSSON (KD)
Laxå kommun

PIERRE SJÖSTRÖM (S)
Staffanstorps kommun

ANNA-BRITTA ÅKERLIND (C)
Örnsköldsviks kommun

SUPPLEANTER
Peter Hemlin (M)
Bollebygd kommun

Lill Jansson (L)
Lerums kommun

Anders Johansson (C)
Mönsterås kommun

Martin Kirchberg (SD)
Torsås kommun

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Elizabeth Peltola (C)
Älmhults kommun

Anna Lipinska (KD)
Värmdö kommun

Christina Johansson (M)
Arboga kommun

Hanne Lindqvist (M)
Kalmar kommun

Catharina Fredriksson (S)
Oxelösunds kommun

Jeanette Wäppling (V)
Gällivare kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Ann-Marie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Teddy Nilsson (SD)
Svalövs kommun
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REVISORER

Föreningsstämman för Kommuninvest Ekonomisk fören
ing väljer externrevisor och lekmannarevisorer.
Kommuninvest ska enligt bolagsordningen ha en revisor.
Externrevisorn utses av föreningsstämman på förslag
från styrelsens revisionsutskott för tiden intill slutet av
den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räken
skapsåret efter revisorsvalet. Föreningsstämman har
också rätt att utse en revisorssuppleant.
Samma revisionsbolag som är utsett till externrevisor
för Föreningen är även utsett till externrevisor för
Bolaget och Kommuninvest Fastighets AB. Syftet är att
erhålla en mer effektiv revision för Koncernen.
Extern revisor
Vid 2020 års föreningsstämma utsågs, för perioden intill
slutet av föreningsstämman 2024, KPMG AB till revisions
bolag. KPMG AB har som huvudansvarig revisor valt
auktoriserade revisorn Anders Tagde. Huvudansvarig
revisor träffar styrelsen i Bolaget minst två gånger per år,
och styrelsen i Föreningen minst en gång per år. Bland
Anders Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas
ICA Banken och OK-Q8 Bank.
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Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2017 utsett PwC
(Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB) till intern
revisionsbolag, med certifierade internrevisorn
Peter Nilsson som internrevisor.
Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet de externa
revisorerna, styrelseordföranden, verkställande direktö
ren och andra representanter för Föreningen. Vid behov
kan lekmannarevisorerna initiera extra gransknings
insatser utöver den normala lagstadgade revisionen.
På Föreningens årsstämma 2020 utsågs följande lek
mannarevisorer för Föreningen intill slutet av årsstäm
man 2024: Anki Svensson (M) Tyresö kommun (omval)
och Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala kommun (nyval).
Samma personer som är utsedda lekmannarevisorer
för Föreningen var tidigare utsedda lekmannarevisorer
för hela Koncernen. På föreningsstämman 2020 beslu
tades dock att lekmannarevisorernas uppdrag ska kon
centreras till att enbart granska Föreningen och dess
verksamhet.
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Forskning och utbildning
Arbetet inom forskning och utbildning bedrivs på fyra områden: forskning, utbildning,
rapporter och omvärld. Sammantaget ska arbetet generera ökad kunskap om kommunsektorns
utveckling samt en aktiv kunskapsspridning till medlemmar och omvärld. Arbetet har under
2021 delvis anpassats med anledning av covid-19.
Inom området forskning finns bland annat Kommuninvest
Forskningsberedning vars arbete syftar till att öka kun
skapen om kommunsektorns ekonomiska situation och lång
siktiga utmaningar. Beredningen ska även bidra till att öka
medlemmarnas förståelse för de krav som kommer att ställas
på såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i kommun
sektorn. Inriktningen under året har varit att få igång bered
ningens arbete och öka synligheten för beredningen för både
forskare och medlemmar. Under året har vi anordnat ett
webbinarium och släppt tre forskningsrapporter varav en
skriven av beredningen. Centrum för kommunstrategiska
studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi)
och Kommuninvest gör en gemensam satsning på en
webbinarieserie med start i februari 2022.
Inom området utbildning har samarbetet med Kommu
nalekonomernas förening (KEF) fortskridit med ytterligare
en omgång utbildningar. Även samarbetet med Handelshög
skolan i Stockholm har genomfört ytterligare en omgång
utbildning för större kommuner. Ett utbildningskoncept har
även utvecklats för de mindre kommunerna, där första
omgången startar i början på 2022.

Två fokusrapporter har publicerats under 2021  ”Att äga
eller hyra verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kom
munsektorn” samt ”Styrning i finansiell balans – En mer
effektiv ekonomistyrning i kommunsektorn”. Båda rappor
terna har utvecklats till rådgivningsprodukter inom bolaget.
Den nionde upplagan av rapporten ”Den kommunala
låneskulden” har publicerats under året. För att vara aktuella
och snabba i kommentarer om det som händer inom kom
munsektorn har även en blogg startat under året, där har ett
20 tal kortare analyser och kommentarer publicerats. Därtill
har kvartalsrapporterna ”Kommunsektorns skuldförvalt
ning” publicerats med två fördjupningar.
Det sista området, omvärld, har även under 2021 tagit
stor plats. Välfärdsekonomerna¹ har publicerat två nya
rapporter och en debattartikel. Med möjligheten att delta
på digitala webbinarium och utbildningar har antalet externa
föreläsningar också ökat där Kommuninvest deltagit på både
större evenemang och presentationer för enskilda kommuner.

1) Välfärdsekonomerna är en tillfällig expertgrupp för analys av kommuner och regioners ekonomi i coronakrisens spår. Här ingick vid årsskiftet Henrik Berggren, Lars Hultkrantz,
Katarina Holmgren, Sören Häggroth, Roger Molin, Susanne Spector, Emelie Värja och Annika Wallenskog.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – SAMVERKAN I UTVECKLING

Kapitaliseringsplan
Kommuninvests utlåning har de senaste åren ökat väsentligt.
Jämfört med tidigare år ökade utlåningen till medlemmarna 2021
i något långsammare takt. Prognoserna pekar dock på att utlåningen till kommuner och regioner kommer att fortsätta öka
under de närmaste åren.
För att säkra riskhantering och stabilitet i verksamheten och
att fortsatt kunna erbjuda medlemmarna finansiering till väl
färdsinvesteringar kommer kapital att behöva tillföras. Mot den
bakgrunden antog föreningsstämman i april 2020 en offensiv
plan för stegvis kapitaluppbyggnad. Kapitaliseringsperioden
sträcker sig till och med år 2024. Inriktningen är att såväl interna
som lagstadgade kapitalkrav hela tiden ska uppfyllas med bred
marginal. Föreningsmedlemmarna ska alltid har tillräcklig framförhållning för att i god tid, om det mot förmodan skulle behövas,
kunna fatta beslut om extra kapitaltillskott. Den centrala delen
i planen är en successiv ökning av insatskapitalet.
Kommunernas insatskapital har genom ökning år 2021 höjts
från 900 kr/invånare år 2020 till 1 000 kr/invånare år 2021 och
kommer successivt att öka till 1 300 kr/invånare år 2024. Regionernas insatskapital, som är en femtedel av kommunernas, har
höjts från 180 kr/invånare år 2020 till 200 kr/invånare år 2021 och
kommer höjas till 260 kr/invånare fram till 2024. Enligt Kommuninvests prognoser och kalkyler är dessa summor väl avvägda för
att kunna uppnå lagstadgade kapitalkrav och samtidigt kunna
erbjuda medlemmarna finansiering av välfärden.

Utvecklat stöd i
finansiella beslut
Kommuninvest har under året fortsatt att utveckla det stöd i
finansiella beslut som erbjuds kunder/medlemmar. Syftet är att
främja god ekonomisk hushållning samt uppbyggnad av kunskap
och medvetenhet i specifika frågor. Utvecklingen har skett i nära
dialog med kunder/medlemmar och relevanta organisationer.
Materialet och rådgivningsupplägget, där finansrådgivarna bistår
i djupare analyser, har förstärkts på fyra områden. Det gäller äga
eller hyra verksamhetslokaler, borgensavgifter, styrning i finansiell balans och likviditetsplanering.

Nya medlemmar
Kommuninvest Ekonomisk förening kunde under 2021 välkomna två nya
medlemmar: Täby och Danderyds kommuner. Syftet med medlemskapet
för dessa två kommuner har bland annat varit att ha tillgång till ytterligare
en finansieringskälla som dessutom på sikt kan halvera kostnaderna för
upplåningen till investeringar.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – VERKSAMHETSINRIKTNING

Hållbar finansiering
och utvecklad kunskap
Riksbankens åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin har gett en påverkan på
Kommuninvests konkurrenskraft. De stora investeringsbehoven för kommunsektorn kvarstår dock
och det långsiktiga mervärdet av kommunal samverkan genom Kommuninvest är alltjämt stort.

Verksamhetens inriktning
Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investe
ringar och kunskapshöjning inom kommunal skuldförvalt
ning bidra till en långsiktigt hållbar välfärd. Kommuninvest
erbjuder produkter och tjänster som möter kundernas behov
av finansiering, stödjer kommuner och regioners hållbarhets
arbete och bidrar till hela sektorns kompetens inom skuld
förvaltning.
Kommuninvest fortsätter att digitalisera och effektivisera
låneprocessen. Funktioner som underlättar kundens hante
ring av behörigheter och nödvändiga beslutsdokument inom
låneprocessen har lanserats under året. Utvecklingen av den
digitala låneprocessen uppskattas av kunderna och andelen
lån som upptas genom det digitala flödet ökar kontinuerligt.
Under året har Kommuninvest också erbjudit ett utveck
lat stöd i finansiella beslut, i form av rapporter, webbinarier
och verktyg inom flera viktiga fokusområden för kunder och
medlemmar. Exempel är en vägledning inom borgensavgifter
för kommunala bostadsbolag, som tagits fram i samarbete
med SKR och Sveriges Allmännytta, stöd för analys och över
väganden kopplat till valet att äga eller hyra verksamhets
lokaler samt stöd för en bättre likviditetsplanering.
Den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet har
framgångsrikt lanserats under året. Utöver pilotkunderna
har även ytterligare kunder tillkommit. Arbetet fortsätter
med att etablera låneprodukten hos våra kunder.
Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för
verksamhetsstyrningen.

Bolagets fokusområden
KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval
inom kommunal finansförvaltning genom att
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom
alla utvalda kundsegment
KOMPETENS
Att bredda och fördjupa
medarbetarnas
kompetens för att säkerställa en konkurrens
kraftig verksamhet
i framtiden

EFFEKTIVITET
Att säkra att Bolagets
utlåningspris, genom
snittlig upplånings
kostnad plus olika
marginalpåslag, är
konkurrenskraftigt
i relation till kommunernas
egen upplåning

Flerårsöversikt
Utvecklingen av Bolagets utlåning har påverkats av pande
min och de omfattande statsbidragen till kommunsektorn
och de tillgångsköp av kommunobligationer som Riks
banken gjort. Den totala utlåningen uppgår till 461 mdkr
vid slutet av 2021, en tillväxt under året på 3procent. Det ska
jämföras med en årlig tillväxt på 10 procent under de senaste
fem åren. Bolagets andel av kommunsektorns externa upp
låning har ökat från 50 procent till en beräknad andel om
58 procent under samma period.
För flerårsdata i tabellform, se sidan 7.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – KOMMUNAL LÅNEFINANSIERING

Starka resultat i sektorn
Stark likviditet i kommuner och regioner dämpar behovet av lånefinansiering. Den kommunala
låneskulden ökade med 29 mdkr under 2021 till 795 (766)¹ mdkr. Kommuninvest har fortsatt en
stark ställning och bolaget finansierade 58 (58) procent av kommunsektorns totala låneskuld.

tion till följd av stora statsbidrag under 2020.
Detta medför att lånebehovet dämpats under
2021, trots att investeringsbehovet fortsätter
att vara högt.
Kommuninvest växte kraftigt efter finans
krisen 2007–2008 och har sedan fortsatt att
ökat sin marknadsandel. Mellan åren 2017 till
2021 öka marknadsandelen från 50 till 58 pro
cent. Finansiering via banksektorn och bilate
rala parter minskade under samma period från
17 till 12 procent av låneskulden. Ett tjugotal
kommuner/regioner och en handfull kommu
nala företag är idag aktiva på kapitalmarkna
den. Utgivningen av kommunala obligationer
och certifikat stod för 30 procent av sektorns
finansiering under 2021, en andel som varit
relativt konstant under de senaste åren.
Tillväxten under perioden 2017–2021 för
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på
7 procent. Kommuninvests utlåning växte
under samma period med en genomsnittlig
tillväxt på 11 procent.

Kombinationen av omfattande renoveringsbehov av de bostäder och fastigheter som bygg
des under åren 1965–1975 och en kraftig
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur har drivit
upp kommunsektorns investeringsvolymer.
Investeringarna omfattar flera kommunala
verksamhetsområden såsom fastigheter, bostä
der, vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion. Under 2020 minskade emellertid
investeringarna i kommunsektorn något, vilket
sannolikt är en effekt av coronapandemin.
Kommuninvests bedömning är att investering
arna kommer att växa under de kommande
åren, men i något lägre takt än genomsnittet
under det föregående decenniet. Bedömningen
baseras på att befolkningsprognoserna revide
rats ned samtidigt som behovet av underhåll
och omställning finns kvar.
Efter två år av fallande självfinansieringsgrad
av investeringar stabiliserades utvecklingen
under 2019 och under 2020 steg självfinansie
ringsgraden kraftigt till följd av ett rekordstarkt
resultat i kombination med minskande investe
ringsvolymer. Även under 2021 förväntas själv
finansieringsgraden vara relativt hög, och
kommunsektorn har en stark likviditetssitua

Svenska kommuner
och regioner har tillgång till tre huvudsakliga källor för
lånefinansiering:
• upplåning via
Kommuninvest
• upplåning via
banksektorn eller
annan bilateral
part
• upplåning på
penning- och
obligations
marknaderna.

1) Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuldoch investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen för
2021, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar, inte
tillgängliga. Värden och andelar för 2020 har justerats i enlighet
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar.

Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer
2011–2021
Mdkr%

Kommunsektorns upplåning
under den senaste tioårs
perioden karakteriseras av
en ökad andel upplåning
via Kommuninvest och egna
marknadsprogram, samt
en minskning av upplåning
via banksektorn. Data för
2021 baseras på bedömd
total låneskuld.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – UTLÅNING

Lån som möter kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2021 till 460,7 (442,8) mdkr. Den starka likviditeten
i sektorn dämpar behovet av lånefinansiering. Sektorns låneskuld ökar, men i lägre takt än
föregående år. Kommuninvests marknadsandel ligger konstant på 58 procent. Vid utgången
av 2021 hade Kommuninvest totalt 904 (912) aktiva låntagare.

Enbart utlåning
till svenska
kommuner
och regioner
All Kommuninvests
utlåning sker till
svenska kommuner
och regioner. Lån kan
erbjudas till:
• Kommuner och
regioner som är
medlemmar
i Kommuninvest
Ekonomisk förening.
• Kommunala och
regionsägda bolag,
där en eller flera
medlemmar
i Kommuninvest
Ekonomisk förening
innehar bestämmande inflytande.
•K
 ommunala stiftelser och förbund,
mot borgen och förutsatt att de är närstående medlem
eller medlemmar
i Kommuninvest
Ekonomisk förening.

Stärkt marknadsposition
Genom Kommuninvest och övriga kapital
marknaden kunde Sveriges kommuner och regi
oner under 2021 tillgodose sina upplånings
behov på ett effektivt sätt. Kommuninvest
erbjuder låneprodukter med kort eller lång
kapitalbindning, med fast eller rörlig ränta samt
lån som löper tillsvidare med ömsesidig rätt till
uppsägning helt eller delvis.
Utlåningstillväxten under 2021 har delvis
återhämtats relativt andra halvåret 2020. Två
faktorer som fortsatt påverkar tillväxten är sek
torns goda likviditet pga stora statsbidrag under
pandemin, samt ett mer utmanande konkur
rensläge relativt kunder med egna marknads
program på grund av det hoptryckta ränteläget.
Riksbankens köp av kommunobligationer
har resulterat i lägre räntor, men också i att
skillnaden mellan Kommuninvests priser ut mot
kund och de priser kunderna själva kan låna till
i kapitalmarknaden har minskat.
Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella
termer till 460,7 (442,8) mdkr. Kommuninvests
konkurrenskraft uttryckt som andelen accepte
rade offerter, har varit fortsatt stark. Acceptans
graden uppgick till 98 (98) procent. Offertsta
tistiken återspeglar dock inte den upplåning
som Kommuninvests medlemmar gör genom
egna marknadsprogram. Årets nyutlåning och
omsättning av befintliga lån, fördelades med
89 (89) procent på lån med en kapitalbindning
längre än ett år och 11 (11) procent på lån med

en kapitalbindning om ett år eller kortare. Lån
med en kapitalbindning om ett till tre år stod
för 20 (26) procent av volymen. Vid utgången
av 2021 bestod utlåningsportföljen av 47 (49)
procent lån med fast räntebas och 53 (51) pro
cent lån med rörlig räntebas.
Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för
kommunala och regionala investeringsprojekt
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året.
Vid utgången av 2021 hade 83,5 (74,7) mdkr
i Gröna lån beviljats. Motsvarande belopp för
utbetalda Gröna lån var 60,2 (41,0) mdkr.
Andelen Gröna lån i förhållande till total utlå
ning baseras på utbetald volym och uppgick till
13 (12) procent. Mer information om Gröna lån
återfinns på sidorna 18–19 samt sidan 24.
Lån för Social Hållbarhet
Det utvecklingsarbete rörande en låneprodukt
för social hållbarhet, som inleddes 2019 tillsam
mans med en mindre grupp medlemmar och
kunder, övergick från pilotfas till lansering för
samtliga kunder fr o m 30 mars. Vid utgången
av 2021 hade 614 mnkr i Lån för Social Håll
barhet beviljats, avseende 7 projekt och 6 kom
muner. Motsvarande belopp för utbetalda Lån
för Social Hållbarhet var 207 mkr. Mer infor
mation om Lån för Social Hållbarhet återfinns
på sidorna 22–24.

Antal medlemmar och utlåningsvolym
1988–2021
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Fler medlemmar i Föreningen samt att medlemmarna valt att lägga en allt
större del av sin upplåning
hos Bolaget, är de främsta
förklaringarna till den historiska utlåningstillväxten.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – UPPLÅNING

Betydande låntagare
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt för att finansiera
utlåning till kommuner och regioner. Upplåningsverksamheten har fungerat väl under året med
en god efterfrågan på Kommuninvests obligationer. Den solidariska borgen från medlemmarna
gör Kommuninvest till en säker investering för investerare. Den totala upplåningen vid årets slut
uppgick till 506,7 (492,9) mdkr i nominella termer.
Nyupplåning
per valuta*
2021 (2020)

SEK 59 (57) %
USD 36 (36) %
JPY 5 (7) %
AUD 0 (–) %
*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning
per program*
2021 (2020)

Svenskt obligations
program 51 (49) %
Benchmark-upplåning,
övriga valutor 29 (35) %
Uridashi 5 (7) %
Gröna obligationer
15 (8) %
Private placement
0 (1) %
*exkl. certifikatupplåning
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Fokus på benchmarkupplåning
Svenska kronor, US-dollar och Euro utgör stra
tegiska upplåningsmarknader, både vad gäller
traditionell upplåning och det som definieras
som hållbar upplåning. Upplåningen görs för
att ersätta lån som förfaller eller har återkallats,
för att finansiera nyutlåningen i utlåningsverk
samheten samt för att anpassa storleken på lik
viditetsreserven efter rådande marknadssyn och
likviditetsberedskapskrav.
Under året lånades totalt 119,9 (131,4) mdkr
upp i obligationer med löptid över ett år, varav
64,7 (68,7) mdkr emitterades i det svenska obli
gationsprogrammet. I detta program var 287,1
(259,3) mdkr utestående vid slutet av året. Där
utöver avtalades villkorad upplåning med
potentiell förtidsinlösen inom ett år, motsva
rande 6,8 (9,5) mdkr. Upplåning i kortfristiga
certifikat, med löptid under ett år, uppgick till
47,1 (65,0) mdkr. Tidigare emitterad upplåning
till ett belopp om 9,4 (8,7) mdkr återköptes och
168,4 (129,4) mdkr förföll.
Inom det svenska obligationsprogrammet
emitterades 2 obligationer med ny löptid under
året, totalt omfattar det 9 utestående obliga
tioner. 5 större benchmarkupplåningar på den
internationella marknaden genomfördes, samt
liga i US-dollar, varav en av obligationerna var
grön. Totalt emitterades 3 gröna obligationer
som möjliggör finansiering av miljöinriktade
investeringsprojekt i Föreningens medlems
kommuner och -regioner.

Riksbankens köp av Kommuninvests
obligationer
I slutet av april 2020 utvidgade Riksbanken sitt
QE-program till att även omfatta kommunobligationer.
Under 2021 har Riksbanken köpt kommunobligationer
vid 45 olika tillfällen för sammanlagt 64 mdkr, 60,2
mdkr av dessa innefattar köp av Bolagets utestående
obligationer. Riksbankens totala köp av kommunobligationer uppgick vid utgången av 2021 till 109 mdkr, varav
100,8 mdkr utgjordes av obligationer utgivna av
Kommuninvest.
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Vidareutveckling av
upplåningsverksamheten
Kommuninvests största finansieringskälla är det
svenska obligationsprogrammet. Under våren
2020 utvecklades emissionsförfarandet inom
programmet så att emissioner sker via vecko
visa auktioner, istället för på förfrågan. Under
2021 emitterade Kommuninvest för första
gången en ny obligation genom det nya för
farandet. Förändringen har mottagits väl av
marknaden.
Under november 2021 beslutades att
Kommuninvest lämnar den taktiska upp
låningsmarknaden Uridashi. Bolaget har länge
haft nytta av de specifika möjligheter som den
japanska Uridashi-marknaden erbjuder. Under
de senaste åren har dock marknadens betydelse
minskat och vid utgången av 2021 stod
Uridashi för endast 1 procent av Kommun
invests upplåningsportfölj. Beslutet är en del
i ett kontinuerligt arbete för att optimera upp
låningsstrategin och att koncentrera upp
låningen till de strategiska marknaderna.

En betydande SSA-emittent
Kommuninvest emitterar på internationella
upplåningsmarknader i kategorin ”Sovereigns,
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:
• B ank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)
• Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)
• KfW (Tyskland)
• Kommunalbanken (Norge)
• Kommunekredit (Danmark)
• Municipality Finance (Finland)
• Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och
Baltikum)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – LIKVIDITETSFÖRVALTNING

Likviditetsreserv för att möta
kundbehov i alla lägen
För att säkerställa att våra åtaganden mot kunderna efterlevs även i perioder av stress på de
finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven utgörs av korta
placeringar med mycket hög kreditvärdighet. God likviditetsberedskap har upprätthållits
under året. Reserven uppgick vid årets slut till 53,6 (59,6) mdkr, motsvarande 12 (14) procent
av utlåningsvolymen.
Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i likviditetsstrategin är god
matchning av tillgångar och skulder. Kommun
invest har också en likviditetsreserv, dess syfte
är att säkerställa åtaganden under perioder av
hög finansiell stress. Likviditetsreservens storlek
anpassas efter bland annat upplåningsförfall
och omvärldsfaktorer, exempelvis valutakursoch ränteförändringar. Enligt strategin ska lik
viditetsreserven placeras kort, och den genom
snittliga löptiden får som mest uppgå till 12
månader. Enskilda placeringar får som mest ha
en löptid upp till 39 månader. Likviditetsreser
ven är därmed ändamålsmässigt utformad för
att säkerställa beredskap under turbulenta
marknadsförhållanden.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2021 präglades av en lik
viditetsreserv med både hög kreditkvalitet och
omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs
främst i värdepapper utgivna av stater eller
centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker
samt subventionerade långivare¹. Vid utgången
av 2021 var 93 (95) procent av reserven place
rad i värdepapper med högsta möjliga kredit
värdighet. 69 (75) procent utgjordes av place
ringar i värdepapper utgivna av emittenter
i Sverige.
Se not 2 för ytterligare information om
Bolagets kreditriskexponering.

Likviditetsreserven
fördelad på land

Likviditetsreserven
fördelad på
ratingkategori

Likviditetsreserven
fördelad på
emittentkategori

2021 (2020)

2021 (2020)

2021 (2020)

Sverige 69 (75) %

AAA 93 (95) %

 upranationals
S
16 (12) %

AA 6 (4) %

Finland 3 (2) %
Tyskland 11 (9) %
Storbritannien 1 (1) %
Danmark 0 (0) %

A 1 (1) %

Placeringsregler
för likviditets
reserven
• Likviditetsreserven
får ha en maximal
genomsnittlig löptid
om 12 månader
• Maximal löptid på
enskilda placeringar
är 39 månader.
För mer information,
se avsnitt Risk- och kapital
hantering sidorna 44–48
eller Kommuninvests
webbplats
www.kommuninvest.se.

1) Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där
exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt
CRR regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska
grannorganisationer.

Nationella regeringar
eller centralbanker
69 (75) %
Kreditinstitut subventionerade långivare
13 (11) %
Kreditinstitut banktillgodohavanden 2 (2) %
Multilaterala utvecklingsbanker 16 (12) %
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Effektivisering för ökad kundnytta
Den snabba digitala utveckling som skett under pandemin har gett viktiga effektivitets- och
hållbarhetsvinster. Det gäller både för samhället som helhet och för Kommuninvests verk
samhet. De nya arbetssätt som digitaliseringen för med sig, med hybrida och flexibla lösningar,
ställer samtidigt höga krav på ledning och styrning. Det krävs god transparens, en aktiv internkommunikation samt en hög grad av delaktighet och medbestämmande.

Den digitala utvecklingen under pandemin har för Bolagets
del genererat tydliga effektiviseringsvinster. Res- och instäl
lelsetider har kortats. Kund- och medlemsdialogen har ratio
naliserats. Kompetensutvecklingen har i större utsträckning
ägt rum i digitala format. Miljöbelastningen har minskat och
de sociala konsekvenserna, särskilt i matchningen av privatoch yrkesliv, har varit positiva.
Det flexibla arbetet har utvecklats för att skapa möjlig
heter och mervärden för Bolaget och medarbetarna. Chefen
avgör i samråd med medarbetaren var arbetet bedrivs bäst,
baserat på roll, arbetsuppgifter och självedarskap. Som stöd
i detta har ett antal principer arbetats fram, för att skapa en
gemensam syn på ett relativt komplext område.
Ökad kundnytta genom standardisering
och effektivisering
Med anledning av regeringens förslag om en så kallad risk
skatt initierades ett omfattande analys- och förberedelsear
bete i syfte att kunna hantera den extrakostnad som skatten
kunde föra med sig. Arbetet, som genomsyrades av princi
perna standardisering och effektivisering, innebar bland
annat att det gjordes en grundlig genomlysning av organisa
tionsstruktur, processer, arbetssätt och bemanning. Arbetet
mynnade ut i ett omställningsprogram för Bolaget. De orga
nisations- och medarbetarrelaterade delarna av detta pro
gram, vilka har ett stegvis upplägg, började implementeras
i november. Programmet är viktigt att genomföra för att
skapa en mer fokuserad och ändamålsenlig verksamhet.

Medarbetarundersökning 2021
Medarbetarundersökningen 2021 gav ett NMI (Nöjd Med
arbetarindex) på 75 (76). Resultatet är stabilt och högt över
tid och indikerar en god arbetstillfredsställelse på en välfung
erande arbetsplats.
Index eNPS (Employee-Net-Promoter-Score) ökade
i samma undersökning med 10 enheter från 45 till 55.
Det klassas som ett mycket bra värde, med en hög andel
ambassadörer och en låg andel kritiker.

ARBETSMILJÖ

ORGANISATION

Fysisk

Ledarskap

Hälsa

Socialorganisatorisk

Medarbetarskap

Kompetensutveckling

Internkommunikation

Digital

MEDARBETARE

Förmåner

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.

Medarbetarundersökning
80
70
60
50
40
30

Kontinuerligt lärande och förändringsbenägenhet
Med de standardiserings- och effektiviseringsåtgärder som
vidtas blir Bolagets satsning på systematisk kompetensför
sörjning, kontinuerligt lärande och ökad förändringsbe
nägenhet om möjligt än viktigare. Detta är en nödvändig
komponent för att omställningsprogrammet ska fungera
som avsett. 2022 innebär ett fördjupat arbete med att skapa
kompetenskartor, lärplaner och beteendeförändringar i syfte
att omsätta kunskap och nyvunnen kompetens till förbätt
rade arbetssätt och processer.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – FINANSIELL STÄLLNING

Finansiell ställning
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2021 till
10 106,0 (8 992,5) mnkr. Den totala kapitalbasen var 9 409,9 (8 565,4) mnkr
vilket gav en total kapitalrelation om 403,7 (357,4) procent.

Balansomslutningen uppgick vid periodens slut
till 524 262,6 (527 378,2) mnkr och utlåningen
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåningen uppgick till
460 650,3 (445 788,8) mnkr vid årsskiftet.
Per 2021-12-31 uppgick det egna kapitalet
till 10 106,0 (8 992,5) mnkr.
Överskottsutdelning att utbetala 2022
Förutsatt beslut på föreningsstämman kommer
Föreningen att använda sig av överskottsutdel
ning i form av ränta på insatskapital samt åter
bäring för räkenskapsåret 2021. Föreslagen
överskottsutdelning uppgår till 472,9 (197,8)
mnkr. För detta har Bolaget i bokslutet lämnat
koncernbidrag om 488,0 (225,9) mnkr.
Kapitaltäckning och bruttosoliditet
Koncernen är väl kapitaliserad för att möta ris
kerna i verksamheten, med kapitalrelationer
som med god marginal överstiger de föreskrivna
minimikraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav.
Kärnprimärkapitalet uppgick till 9 409,9 (8
565,4) mnkr, vilket innebär en kärnprimärkapi
talrelation på 403,7 (357,4) procent. Kommun
invests kapitalbas består endast av kärnprimär
kapital och därför uppgår även den totala

kapitalrelationen till 403,7 (357,4) procent. För
mer information angående Koncernens kapital
hantering, se sidorna 46–47 samt not 2.
Vid utgången av 2021 uppgick Kommun
invests bruttosoliditetsgrad till 15,37 (12,30)
procent.
Rating
Kommuninvest har högsta kreditbetyg, AAA
från S&P Global Ratings och Aaa från Moo
dy’s. Ratinginstituten bekräftade i december
2021 Bolagets rating, med fortsatt stabila utsik
ter. Ratinginstituten lyfter fram det solidariska
borgensåtagandet från Föreningens ägare, man
datet Bolaget har från dess ägare att agera Kom
mungäld för medlemmarna, den höga kvaliteten
i låneportföljen samt strategin för kapitalupp
byggnad inför kommande regelverk.
Kommuninvest har även höga så kallade
ESG-betyg. Av institutet ISS-Oekom är betyget B–
(Prime), Sustainalytics har gett ett betyg om 9.1,
dvs. ”försumbar ESG-risk” och från MSCI är bety
get AA. Resultaten visar att Kommuninvest anses
tillhöra den grupp av finansiella institutioner
vars verksamhet är minst exponerad för hållbar
hetsrisker.

Eget kapital
Mnkr
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Kommentarer till
räkenskaper
På sidorna 52, 54 och
56 finns kommentarer
till resultaträkning,
balansräkning samt
förändringar i eget
kapital. Dessa kommentarer utgör en del
av förvaltnings
berättelsen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – RISK- OCH KAPITALHANTERING

Låg risktolerans och
effektiv riskhantering
Bolagets huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den finansiella marknaden.
Verksamheten ska ha ett lågt risktagande där risker endast accepteras för att uppfylla upp
draget som kommungäld. Nedan presenteras övergripande Bolagets mål, principer och
metoder för att hantera risk.
Riskhantering och riskexponering under 2021
Riksdagen beslutade i december att bifalla regeringens för
slag om en riskskatt för vissa kreditinstitut. Skatten införs
från 1 januari 2022 med ett upplägg där Kommuninvest
omfattas fullt ut. Detta beräknas under 2022 ge en extra
kostnad för Kommuninvest på i storleksordningen 257
mnkr. Det blir en tung belastning. Riksdagen klargjorde sam
tidigt att man anser att Kommuninvest ska undantas från
skatten från 1 januari 2023. Detta bland annat med motive
ringen att Kommuninvest, i egenskap av lågriskinstitut, inte
utgör den risk för samhället som regeringens förslag var
avsett att träffa. Kommuninvest har gjort ett omfattande
analys- och förberedelsearbete för att se till att riskskatten
ska kunna hanteras i verksamheten. En viktig del av detta för
2022 är stramare villkor inom ramen för den ekonomiska
föreningen. En annan del handlar om att genom effektivise
ringar och besparingar sänka kostnadsnivån, exklusive risk
skatten, i Koncernen.
Bolaget beaktar ekonomisk, social och miljömässig håll
barhet i hela sin verksamhet, både vad gäller direkt och indi
rekt påverkan. Under 2021 har fokus ur ett riskperspektiv
varit på de indirekta riskerna och deras möjliga påverkan på
förtroendet för Bolaget. Arbete har genomförts för att säker
ställa att hållbarhet beaktas i riskbedömningarna främst
avseende kreditgivning och motpartsrisk.
Riskhanteringen har fortsatt påverkats av coronapande
min. På ett övergripande plan kan konstateras att Bolaget
klarat krisen på ett bra sätt då det har funnits god tillgång till
likviditet under hela pandemin. Bolaget har inte drabbats av
några kreditförluster. Kommunsektorns ekonomiska resultat
2020 uppgick till 68 mdkr vilket var det bästa någonsin.
Främsta orsaken till detta var de ökade statsbidrag som
staten gav kommuner och regionerna till följd av pandemin.
Det goda resultatet bidrog till förbättrad självfinansiering
och en lägre skuldökningstakt jämfört med föregående år.
När det gäller balansen mellan hemarbete och arbete på
kontoret har Bolaget genomgående följt Folkhälsomyndig
hetens råd och rekommendationer.
Riskprofil
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen
av svenska kommuners och regioners investeringar. Utifrån
kundernas behov lånar Bolaget upp pengar på den finansiella
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marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden,
den svenska staten och kommunernas ekonomiska förutsätt
ningar, klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor, samt interna
och externa operativa risker. Bolagets riskprofil och tillåtna
risktagande fastställs årligen i ägardirektivet vilket antas på
årsstämman i Föreningen. Ägardirektivet slår fast att Bolaget
ska ha ett lågt risktagande där risker för att uppfylla uppdra
get som kommungäld endast ska accepteras och övriga risker
ska elimineras. Risknivån får inte överstiga vad som hade
varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunalla
gen. Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektivet om ett lågt
risktagande. För en översikt av de risktyper Kommuninvest
regelbundet hanterar och mäter, se sidan 48. För att begränsa
de risker som förknippas med Bolagets verksamhetsmodell
samt tillse att verksamheten hålls inom de, av Bolagets sty
relse, angivna riskaptiterna används riskaptitsindikatorer
eller andra åtgärder.
Riskpolicy
Bolagets inställning till risk fastställs i styrelsens riskdekla
ration, som är en del av styrelsens riskpolicy. Riskdeklara
tionen delas in i fyra begränsningsområden (pelare): kapital,
resultat, likviditet och förtroende. Var och en av pelarna har
en fastställd kvalitativ riskaptit som all risk mäts mot. Risk
aptiten beskriver den risknivå som styrelsen är beredd att
exponera Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från
ägarna. Nivån på riskaptiten avgörs av faktorer så som
finansiell ställning, tillväxtmål, marknadsförutsättningar
för den givna tidsperioden samt om effektivitetsvinster kan
uppnås vid ett förändrat risktagande. Riskpolicyn är en del
av Bolagets riskramverk som innefattar styrelsens grund
läggande instrument för verksamhetsstyrning och god
intern kontroll.
Kapital
Bolagets styrelse har beslutat att Bolagets kapitalbas ska
täcka det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov
och det regulativa kapitalkravet med en marginal. Denna
marginal tar höjd för ett antal osäkerhetsfaktorer som kan
påverka Bolagets kapitalrelationer negativt, exempelvis
starkare utlåningstillväxt än prognostiserat. Storleken på
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – RISK- OCH KAPITALHANTERING

Riskdeklaration
RISKDEKLARATION

PELARE
RISKAPTIT

Bolaget ska ha ett lågt risktagande. Risker ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld.
Övriga risker ska elimineras. De risker som accepteras ska tydliggöras, begränsas och löpande utvärderas.
En sund riskkultur säkerställer Bolagets låga riskprofil.
KAPITAL

RESULTAT

LIKVIDITET

FÖRTROENDE

Bolaget ska ha en god
kapitalsituation för att
tillgodose medlemmarnas
behov av finansiering och
uppfylla regelverkskrav.
Detta uppnås genom framförhållning, kapitalplanering och riskhantering.

Bolaget ska ha ett operativt
resultat som täcker
Föreningens kostnader
samt ränta på ägarnas
insatskapital. Detta uppnås
genom god kostnads
kontroll, tillräckliga
utlåningsmarginaler och
avgifter. Bolaget har
inget eget vinstsyfte.

Bolaget ska tillgodose
medlemmarnas behov
av finansiering. Detta uppnås genom god planering,
diversifierad upplåning,
löptidsmatchning, effektiv
säkerhetshantering och
en höglikvid reserv.

Bolaget ska ha ett gott förtroende hos medarbetare,
kunder, medlemmar och
andra intressenter. Detta
säkerställs genom sund
riskkultur som bygger på
den kommunala värdegrunden, regelefterlevnad
och en god intern styrning
och kontroll.

kapitalmålet i kvantitativa termer fastställs årligen inom
ramen för Bolagets interna kapital- och likviditetsut
värdering (IKLU).
Resultat
Bolaget har inget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda med
lemmarna ekonomisk nytta och efter nödvändig konsoli
dering tillförs medlemmarna resultatet. Prissättning utgår
istället från ägardirektivets krav på ekonomiskt resultat.
Dessa krav innebär att marginalen mellan upplåning- och
utlåningsräntor ska vara tillräcklig för att täcka Bolagets och
Föreningens verksamhetskostnader. Marginalen ska även ge
möjlighet till förräntning av medlemmarnas insatskapital.
Likviditet
Syftet med Bolagets likviditetshantering är att kunna möta
kända och prognostiserade likviditetsbehov. Likviditets
beredskapen ska vara god under såväl normala marknads
förhållanden som i perioder med likviditetspåverkande
stress. Likviditetshanteringen är utformad för att säkerställa
att Bolaget kan möta alla sina betalningsförpliktelser i tid,
utan väsentliga merkostnader, samt att det finns en tillräcklig
likviditet för att möjliggöra omsättning av befintlig utlåning.
Detta tillgodoses genom en tillräcklig grad av diversifiering
bland finansieringskällor, med hänsyn till antal och typ av
motparter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor
och geografiska marknader.
Förtroende
Bolagets verksamhetsidé utgår ifrån att samhället och finans
marknadens aktörer uppfattar Bolaget som en stabil, effektiv
och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld
ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansför
valtning med fokus på finansiering. Grunden i Bolagets
arbete med att skapa förtroende för verksamheten är en
riskkultur som bygger på den kommunala värdegrunden,
regelefterlevnad och god intern styrning och kontroll.

Riskorganisation
Det samlade ansvaret för Bolagets riskramverk ligger hos
Bolagets riskchef. Inom varje verksamhetsområde ligger
ansvaret för hantering och kontroll av risker hos ansvarig
chef. Framåt- och bakåtblickande analyser används för att
säkerställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker
korrekt.
Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till för
ändringar i limitutrymmen mot placerings- och derivatmot
parter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som kräver
beslut av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén fastställer
modell samt faktorer som ligger till grund för Bolagets
beräkning av förväntade kreditförluster. Bolagets ALCOgrupp (Asset Liability Committee) ansvarar för att bereda
frågor gällande marknadsrisk- och likviditetsriskfrågor som
kräver beslut av styrelsen eller VD.
Bolagets RCC-kommitté (Risk Compliance Control) syftar
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen
och till styrelsen.
Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner;
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad utgör
tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan Intern
revision utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika för
svarslinjerna visualiseras i organisationsschemat på sidan 46.
Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i risk
kontrollärenden. Funktionen är skild från affärsverksam
heten och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är
Bolagets riskchef som utses av VD som också rapporterar
utnämningen till styrelsen.
Avdelningen ansvarar för att följa upp att riskrapporte
ringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler,
att regelbundet utföra stresstester samt att leda och sam
ordna arbetet kring operativa risker. Den ansvarar även för
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att styrelse och ledning ska ha all relevant information för
beslut när det gäller riskpolicy, riskaptiter och riskaptits
indikatorer.
Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en oberoende kon
troll- och stödfunktion som rapporterar till VD. Chefen för
regelefterlevnadsfunktionen utses av VD och rapporterar till
både VD och styrelsen i regelefterlevnadsfrågor. Regelefter
levnadsfunktionen ansvarar bland annat för att övervaka
och kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndsplik
tiga verksamheten samt ger råd och stöd till verksamheten
och en verkställande ledningen i frågor rörande lagar och
andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksam
heten.
Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrel
sen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hante
ringen av risker, Bolagets kontroll- och styrprocesser samt att
verksamheten bedrivs enligt Bolagets interna regler. Internre
visorn rapporterar löpande till styrelsen och VD. Styrelsen
fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete. VD
redogör i styrelsen för åtgärder som vidtagits med anledning
av rapporteringen från internrevision.
Riskhantering
För att hålla verksamheten inom riskaptiten används risk
aptitsindikatorer eller andra åtgärder som begränsar Bola
gets risker. Riskaptitsindikatorerna är kvantitativa och utfor
made för att de ska understödja den fastställda riskaptiten
inom respektive pelare. Nivån på riskaptitsindikatorerna
beror av såväl bolagsspecifika faktorer (finansiell ställning,
strategiska mål, lagkrav, riskexponering osv.) som av för
väntade marknadsförutsättningar. Riskaptitsindikator kan

fastställas av styrelse, VD, CRO och /eller en annan ansvarig
person (kallad riskägare) och utgör då olika begränsnings
nivåer i Bolagets riskramverk.
I riskhanteringen på Bolaget kopplas de kvalitativa risk
aptiterna ihop med risktyper. Risktyperna är en kategorise
ring av risk i syfte att koppla samman riskdeklarationen och
de kvantitativa riskaptiterna med den risktaxonomi som är
allmänt vedertagen. De symboliserar även olika ansvar
områden inom Bolaget. Sammankopplingen utgår från
vilken pelare en potentiellt realiserad risk främst skulle
påverka. De övergripande risktyper Bolaget hanterar är
kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, stra
tegisk risk, regelefterlevnadsrisk, intressentrisk och hållbar
hetsrisk. I figuren Risktyper på sidan 48 definieras alla de
risktyper Bolaget hanterar. En utförlig beskrivning av hur
Bolaget hanterar respektive risk finns i not 2.
Kapitalhantering
Bolaget ska vara kapitaliserat för att kunna möta såväl
internt bedömt kapitalbehov som regulativa krav. En fullgod
kapitaltäckning är viktigt för att utlåningen till Sveriges
kommuner och regioner ska kunna fortsätta att växa och för
att bibehålla förtroendet hos Bolagets intressenter, framför
allt investerarna.
Kommuninvest är ålagd att följa tillsynsförordningen (EU)
nr 575/2013, också kallad CRR (Capital Requirements
Regulation), som är direkt tillämplig i Sverige samt kapital
täckningsdirektivet EU 2013/36, som genomförs i svensk rätt
genom lagar och FI:s föreskrifter. Under våren 2019 besluta
des om ändringar i regelverken och dessa ändringar benämns
som EU:s bankpaket. Dessa regelverksförändringar kallas
ofta för CRR 2 och flera av förändringarna trädde i kraft den
28 juni 2021.
Vidare beslutade Finansinspektionen den 20 november
2020 om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska
banker för att anpassa dessa krav till EU:s bankpaket. Finans
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inspektionen beslutar numera om särskilda kapitalbaskrav
i pelare 2. Därutöver kan Finansinspektionen ge en pelare
2-vägledning som anger en kapitalnivå som de anser att
institutet bör upprätthålla utöver kravet.
Separata krav och vägledningar anges avseende risk
baserade kapitalbehov respektive kapitalbehov för brutto
soliditet. Riskbaserade kapitalkrav och vägledningar anges
i procent av riskvägda tillgångar, kapitalkrav för bruttosoli
ditet anges som procent av exponeringsbelopp. Pelare 2-väg
ledningarna grundar sig på utfallet av stresstester och andra
institutspecifika bedömningar. Kapitalplaneringsbufferten
tas bort eftersom dess ändamål istället ska uppfyllas genom
pelare 2-vägledning.
Bolagets styrelse har fastställt ett principiellt kapitalmål
för Bolaget som innebär att Bolaget ska ha en marginal ned
till det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och
Finansinspektionens totala kapitalbaskrav för Kommun
invest i Sverige AB på gruppnivå. Storleken på kapitalmålet
i kvantitativa termer fastställs årligen inom ramen för
Bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU).
Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar
Föreningen har ansvaret för Koncernens kapitalisering.
Kommuninvest kapitaliserar inte via vinstmedel, utan genom
medlemsinsatser från Föreningens medlemmar, tillika dess
ägare. Föreningsstämman beslutar om en ny kapitalplan en
gång per mandatperiod, det vill säga vart fjärde år. Vid
föreningsstämman i april 2020 beslutades om en ny plan för
Kommuninvests kapitaluppbyggnad för åren 2021–2024.
Planen gör det möjligt för föreningens styrelse att begära in ca
1 mdkr årligen fram till 2024 från föreningens medlemmar.
Kapitalisering 2021
Föreningens medlemmar har under året ökat andelskapitalet
i Föreningen med 850 mnkr. I november köpte Föreningen
aktier i Bolaget för 930 mnkr, till en kurs på 120 procent.
Följaktligen ökade aktiekapitalet i Bolaget med 775 mnkr
och det fria egna kapitalet ökade med 155 mnkr.

likviditetsutvärdering (IKLU). Planerna blickar fem år framåt
och i processen analyseras Bolagets och Koncernens kapital
behov baserat på prognostiserad tillväxt, kapitalpåverkande
förändringar i verksamheten och kommande regelverkskrav.
Målet med kapitalplaneringen är att säkerställa att kapital
basen i Bolaget och Koncernen är tillräckligt stora för att
bära de risker och regelverkskrav som följer av realiserandet
av verksamhetsplanen. Prognoserna utgår från Bolagets bas
scenario. Även stresstester genomförs för att avgöra hur stora
kapitalbuffertar Bolaget behöver för även klara av avvikelser
från planen. Den interna kapitalutvärderingen identifierar
alla väsentliga risker som finns inom Koncernen och kapital
behovet för dessa risker utvärderas och kvantifieras. Den
interna kapitalutvärderingen sammanställs i en rapport som
på begäran skickas till Finansinspektionen. Den interna
kapitalutvärderingen per årsskiftet visar att Bolaget möter
samtliga regulativa kapitalkrav, samt interna kapitalmål,
se not 2.
Bruttosoliditet
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU.
Bruttosoliditetskravet är fastställt till tre procent och är
direkt gällande för Kommuninvest via kapitaltäckningsför
ordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019. Bruttosolidi
tetsgraden definieras som relationen mellan primärkapitalet
och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden.
Rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda myndig
heter sker sedan 2014.
Vid beräkning av bruttosoliditetsgraden gäller en särskild
bruttosoliditetsreglering för så kallade offentliga utvecklings
kreditinstitut, Public Development Credit Institution (PDCI),
en kategori som Kommuninvest tillhör. För Kommuninvest
innebär detta att all utlåning till medlemmar och deras bolag
får avräknas från det exponeringsmått som används vid
beräkningen av Bolagets och Koncernens bruttosoliditets
grad.

För mer detaljerad information samt kvantitativ information om
Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den separata Riskoch kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering
Koncernens kapitalplanering är integrerad med Bolagets
strategiska verksamhetsplanering och interna kapital- och
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Kommuninvests riskhantering i korthet
PELARE

RISKTYP

RISKDEFINITION

KAPITAL

Strategisk kapitalrisk

Risken att misslyckas med verksamhetsplaneringen samt Bolagets del
i kapitalplaneringen.

Kreditmarknadsrisk

Risken för förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av
förändringar i basis- eller kreditspreadar.

Emittentrisk

Risken att en utgivare av ett finansiellt instrument inte återbetalar hela sitt
åtagande vid förfall.

Motpartsrisk

Risken att en motpart i derivatkontrakt fallerar innan slutavveckling av kassa
flöden. Risken innefattar även att koncentrationer kan finnas mot enskilda
motparter.

Övrig prisrisk

Risken att en ändring i prisläget för underliggande tillgångar och index,
till exempel aktier eller aktieindex, påverkar värdet av tillgångarna och skulderna
negativt.

Ränterisk

Risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ
effekt på Bolagets intäkter till följd av en förändring i ränteläget.

Valutarisk

Risken för en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av valutakursrörelser.

Likviditetsrisk

Risken att inte uppfylla betalningsåtagande på förfallodagen.

Strukturell likviditetsrisk

Risken att inte i förväg ha finansierat sina långsiktiga åtaganden.

Kommungäldslikviditetsrisk

Risken att behöva neka en medlem finansiering.

Operativ risk
– Personalrisk
– Processrisk
– IT- och Systemrisk
– Extern risk

Risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller
inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser
inklusive legala risker.

Intressentrisk

Risken att ratingbolag, kund, medlem, medarbetare, investerare, massmedia,
riksdag, regering eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och
dess affärsidé.

Hållbarhetsrisk

Risken att Bolaget direkt eller indirekt negativt påverkar eller påverkas inom
områdena miljö- och klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor
eller affärsetik.

Kreditgivningsrisk

Risken att en motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina åtaganden.

Regelefterlevnadsrisk

Risken att Bolaget inte följer gällande externa eller interna regler och därmed
riskerar att påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/förlorat
anseende.

Strategisk risk

Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund av felaktiga och
missriktade strategiska val och affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut,
felaktig implementering av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar
i samhället, regelsystem eller branschen.

RESULTAT

LIKVIDITET

FÖRTROENDE
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Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december
Mnkr

Not

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden

2021

2020

997,3

1 741,9

Övriga ränteintäkter
Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden
Övriga räntekostnader

1,0

1,2

-275,3

–973,0

-42,2

–72,7

3

680,8

697,4

Provisionskostnader

4

-11,4

–12,7

Nettoresultat av finansiella transaktioner

5

47,6

–247,7

2,5

0,2

6

10,4

10,9

727,4

447,9
–248,4

RÄNTENETTO

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
Allmänna administrationskostnader

7

-258,2

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

18

-6,4

–1,1

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar

19

-4,3

–3,9

Övriga rörelsekostnader

8

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER
Kreditförluster, netto

-3,6

–6,2

-272,5

–259,6

454,9

188,3

9

RÖRELSERESULTAT
Skatt

6,3

11,1

461,2

199,4

10

ÅRETS RESULTAT

-0,1

2,3

461,1

201,7

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december
Mnkr

ÅRETS RESULTAT

2021

2020

461,1

201,7

Övrigt totalresultat
TOTALRESULTAT

–

–

461,1

201,7
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto

Räntenettot uppgick till 680,8 (697,4) mnkr och var därmed ca
17 mnkr lägre än föregående år. Totala intjäningen från utlåning
uppgick till 684 mnkr, vilket är 79 mnkr lägre än föregående år.
Den största anledningen till avvikelsen är att utlåning som för
faller och omsätts igen ger kraftigt minskade ränteintäkter då
historisk utlåning avtalats med väsentligt högre marginal mellan
upplåning och utlåningsräntor än den marginal som tagits ut
under året. Föreningen hade dock en minskad räntekostnad om
14 mnkr då räntenettot i år inte belastades av ränta på förlagslån.
Ränteintäkterna från likviditetsreserven var högre än ränte
kostnaderna för den upplåning som finansierar den vilket gav
ett överskott på 36 mnkr, vilket var 44 mnkr mer än föregående
år då reserven gav ett underskott. Kostnaden för rating, svenskt
obligationsprogram och andra avgifter för att låna upp pengar
belastar räntenettot med 40 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än
motsvarande kostnad föregående år.
För mer information gällande periodens räntenetto, se not 3.
Nettoresultat av finansiella transaktioner

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 47,6
(–247,7) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av oreali
serade marknadsvärdesförändringar om 43,9 (–245,3) mnkr.
Eftersom Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna
och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa
värden. Se vidare not 5.
Kostnader

Kostnaderna uppgick till 272,5 (259,6) mnkr, inklusive kost
naden för resolutionsavgift om 23,0 (20,9) mnkr. Exklusive
resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 249,5 (238,7)
mnkr, varav personalkostnader utgjorde 143,4 (131,0) mnkr
och övriga kostnader 106,1 (107,7) mnkr.
Personalkostnaderna har ökat med ca 12,4 mnkr mot före
gående år. 3,9 mnkr av dessa förklaras av nedlagd tid i egen
systemutveckling som gav en lättnad i personalkostnad under
2020. Ett ökat behov av inhyrd personal under året ger en ökad
kostnad om 2,9 mnkr. Lönerevision och andra effekter av per
sonalomsättning har gett en ökad kostnad om 1,9 mnkr och
3,7 mnkr består av högre övriga personalkostnader under året
jämfört med föregående år.

Övriga kostnader minskar med 1,6 mnkr där Bolagets utveck
ling av en digital låneprocess genererade avskrivningar för
första gången under året om 6,2 mnkr. Tjänsten för tillgångs
förvaltning som flyttades över till tredje part gav minskade
kostnader om 3,5 mnkr jämfört med föregående år. Lägre
kostnader om 3,3 mnkr kan kopplas till uppgraderingen av det
finansadministrativa systemet som genomfördes i huvudsak
under 2020. Övriga poster och allmänna kostnadsökningar
förklarar resterande minskning av övriga kostnader om 1,0
mnkr mellan 2021 och 2020.
Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för år
2021 har för Kommuninvest av Riksgälden fastställts till 23,0
(20,9) mnkr. Bolagets helägda dotterbolag, Kommuninvest
Fastighets AB, gav 2021 ett koncernbidrag om 2,1 (1,9) mnkr
vilket elimineras i koncernredovisningen. Fastighetsbolagets
styrelse ansåg att koncernbidraget inte hindrar Fastighetsbola
get att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej
heller från att fullgöra erforderliga investeringar.
Årets resultat

Kommuninvests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till
461,2 (199,4) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark
nadsvärdesförändringar om 43,9 (–245,3) mnkr samt förvän
tade kreditförluster om 6,3 (11,1) mnkr. Orealiserade mark
nadsvärdesförändringar var på en låg nivå då de marknadsdata
som har störst påverkan på dessa ändrats väldigt lite sett över
hela året. Exklusive marknadsvärdesförändringar och förvän
tade kreditförluster uppgick Kommuninvests operativa resultat
till 411,0 (433,6) mnkr, för mer information se Alternativa
nyckeltal på sidan 103.
Årets skattekostnad redovisad i resultaträkningen uppgick till
–0,1 (2,3) mnkr. För mer information angående redovisad skatt,
se not 10. Resultatet efter skatt uppgick till 461,1 (201,7) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
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Rörelseresultat före skatt
Del av resultat hänförligt orealiserade marknadsvärdeförändringar

Personalkostnader
Övriga administrationskostnader

Del av resultat hänförligt kreditförluster, netto

Resolutions-/stabilitetsavgift¹

2020

Av- och nedskrivningar på
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Förvaltningskostnader exkl. resolutions-/stabilitetsavgift,
i räntepunkter av utlåning
1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december
Mnkr

Not

2021

2020

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning

2

7 672,5

18 931,2

2, 12

30 724,1

28 035,2

2

1 349,8

1 699,9

2, 14

460 650,3

445 788,8

-

33,9

2, 15

15 529,8

13 822,9

2, 17, 29

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

5 729,3

2 429,4

Immateriella tillgångar

Derivat

18

24,7

30,7

Materiella tillgångar, inventarier

19

6,0

7,0

Materiella tillgångar, byggnader och mark

19

26,7

27,7

79,6

78,9

Övriga tillgångar

21

2 427,0

16 472,1

Uppskjuten skattefordran

10

Aktuell skattefordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR

0,7

0,7

42,1

19,8

524 262,6

527 378,2

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut

2

277,7

947,0

Emitterade värdepapper

2

506 080,1

498 305,9

3 851,4

18 977,6

Derivat

2, 17, 29

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring

17

381,8

–

Övriga skulder

22

3 519,5

106,8

46,1

48,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

23

Summa skulder och avsättningar

0,0

0,0

514 156,6

518 385,7

9 001,7

8 151,5

Eget kapital
Andelskapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

25

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

24,7

30,4

618,5

608,9

461,1

201,7

10 106,0

8 992,5

524 262,6

527 378,2
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Kommentarer till balansräkningen – Koncernen

54

Tillgångar

Skulder

Kommuninvests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till
524 262,6 (527 378,2) mnkr. Utlåningen som utgör huvuddelen
av tillgångarna uppgick till ett redovisat värde om 460 650,3
(445 788,8) mnkr vid årsskiftet. I nominella termer uppgick
utlåningen till 460 691,3 (442 840,6) mnkr. Ökningen i utlå
ningen är den lägsta på flera år vilket framförallt beror på den
tillfälligt förstärkta likviditeten hos medlemmarna som är en
effekt av ökade tillskott från staten. Även Riksbankens köp av
kommunobligationer har påverkat genom att medlemmar i
högre grad valt att låna direkt i marknaden. Den underliggande
drivkraften för tillväxten i Kommuninvests utlåning, investe
ringsbehoven i kommunsektorn, har inte minskat.
Att balansräkningen minskar trots ökningen i utlåning
beror på att likviditetsreserv och ställda säkerheter minskat.
Likviditetsreserven, bestående av balansräkningsposterna
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obli
gationer och andra räntebärande värdepapper, minskade till
55 276,2 (62 523,1) mnkr.
Ställda säkerheter, som ingår i posten Övriga tillgångar,
minskade till 2 414,4 (16 460,3) mnkr. Kommuninvest ställer
säkerheter för derivatskulder. Derivatskulderna har minskat
eftersom den svenska kronan under året har försvagats relativt
amerikanska dollar. Då ökar värdet på de valutaswappar som
används för att säkra valutariskerna från Bolagets finansiering
i amerikanska dollar.
Ställda säkerheter för derivat clearade hos central clearing
motpart redovisas netto per motpart och valuta i balansräk
ningen, se vidare not 26. För ställda kontantsäkerheter för
derivat som ej har clearats hos en central motpart för clearing
föreligger ej kvittningsrätt och redovisas därmed brutto i
balansräkningen dvs. fordringspost och skuldpost var för sig.
För mer information om övriga tillgångar, se not 21.
Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde)
har ökat till 5 729,3 (2 429,4) mnkr.

Kommuninvest skulder uppgick till 514 156,6 (518 385,7) mnkr
och upplåningen ökade under året till 506 357,8 (499 252,9) mnkr.
Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde)
uppgick till 3 851,4 (18 977,6) mnkr. Minskningen av derivat
skulder beror som beskrevs ovan på att kronan försvagats.
Balansräkningsposten Övriga skulder uppgick till 3 519,5
(106,8) mnkr. I Övriga skulder ingår erhållna säkerheter om
3 503,3 (94,3) mnkr, även den förändringen beror på att
k ronan försvagats. Erhållna säkerheter för derivat clearade
hos central motpart för clearing nettas per motpart och valuta
i balansräkningen, se vidare not 29. För erhållna kontantsäker
heter för derivat som ej har clearats hos central clearingmot
part föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till fullo
i balansräkningen. Ytterligare information angående övriga
skulder återfinns i not 22.
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För information om Eget kapital se Redogörelse för
förändringar i eget kapital på sidan 56.
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Redogörelse för förändringar
i eget kapital – Koncernen
Mnkr

Ingående eget kapital 2021-01-01

Andelskapital

Reserver1

Balanserad
vinst eller förlust

Totalt eget
kapital

8 151,5

30,4

810,6

8 992,5

461,1

461,1

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

-5,7

Årets totalresultat
Summa totalresultat

5,7

–

-5,7

–
–

466,8

461,1

-197,8

-197,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

72,8

72,8

Insatser från befintliga medlemmar

777,4

777,4

Utgående eget kapital 2021-12-31

9 001,7

24,7

1 079,6

10 106,0

Ingående eget kapital 2020-01-01

7 000,0

21,1

973,6

7 994,7

201,7

201,7

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

9,3

Årets totalresultat
Summa totalresultat

–9,3

–
–

9,3

–
–

192,4

201,7

–355,4

–355,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

317,6

317,6

Insatser från befintliga medlemmar

833,9

833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31

8 151,5

30,4

810,6

8 992,5

1) Reserver består av Fond för verkligt värde innefattande finansiella tillgångar som kan säljas samt Fond för utvecklingsutgifter. Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade
egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till fritt
eget kapital.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen
Eget kapital

Vid utgången av år 2021 uppgick det egna kapitalet i Koncernen
till 10 106,0 (8 992,5) mnkr. Eget kapital har under perioden
främst påverkats av årets resultat om 461,1 (201,7) mnkr samt
av utbetalning av överskottsutdelning om 197,8 (355,4) mnkr
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på
insatskapital för räkenskapsåret 2021. Under året har dessutom
kapitalinsatser om totalt 850,2 (1 151,5) mnkr från Föreningens
medlemmar tillkommit. För mer information gällande över
skottsutdelning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott,
se sidan 43 samt sidorna 46–47.
Fond för utvecklingsutgifter om 30,4 (21,1) mnkr motsvarar
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från
fonden till fritt eget kapital.
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Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december
Mnkr

2021

2020

Rörelseresultat

461,2

199,4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-38,4

239,9

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Förändring av likviditetsreserv
Förändring av utlåning
Förändring av övriga tillgångar
Förändring av övriga skulder

-0,7

–1,7

422,1

437,4

-4 443,7

–16 442,1

-17 824,4

–36 313,8

14 022,7

–13 645,2

3 410,4

–7 894,8

-4 412,9

–73 858,5

Förvärv av immateriella tillgångar

-0,4

–10,4

Förvärv av materiella tillgångar

-1,7

–1,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Avyttring av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

0,0

-2,1

–12,3

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper

173 761,3

201 396,9

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper

-181 607,9

-129 437,1

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta

-197,8

–355,4

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

105,5

317,6

Insatser från befintliga medlemmar

744,7

833,9

-

–1 000,0

Amortering av efterställa skulder
Amortering av leasingskuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-0,4

–0,4

-7 194,6

71 755,5

-11 609,6

–2 115,3

20 632,0

22 747,3

9 022,4

20 632,0

10,7

5,0

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar

–

–

1,1

0,6

-43,9

245,3

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar
Orealiserade marknadsvärdesförändringar
Kreditförluster, netto

-6,3

–11,0

-38,4

239,9

Erhållen ränta1

1163,6

1 898,2

Erlagd ränta2

-561,8

–720,2

Summa
Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet

1) Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende
derivatkontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.
2) Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt
som används för att säkra Koncernens upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2021

Amortering av leasingskuld
Efterställda skulder

IB

Kassaflöden

0,3

-0,40

Valutakurs
förändringar

Verkligt värde
förändring

–

850,20

Upplåning inkl. derivat

515 801,1

-7 846,60

1,10

-3 475,70

Summa

515 801,4

-6 996,8

1,1

-3 475,7

Koncernbidrag

UB

0,60

0,50
9 001,70
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december
Mnkr

Rörelsens kostnader

Not

2021

2020

7

-15,0

-14,5

-15,0

-14,5

488,0

225,9

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag
Räntekostnader

3

–

–

Räntekostnader Förlagslån

3

–

–13,9

Summa finansiella intäkter och kostnader

488,0

212,0

Resultat efter finansiella poster

473,0

197,5

Resultat före skatt

473,0

197,5

-0,1

2,2

472,9

199,7

Skatt

10

ÅRETS RESULTAT

Rapport över totalresultat
– Moderföreningen
1 januari–31 december
Mnkr

Årets resultat

58

2021

2020

472,9

199,7

Övrigt totalresultat

–

–

Årets totalresultat

472,9

199,7
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Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december
Mnkr

Not

2021

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

16

Summa anläggningstillgångar

9 130,0

8 200,0

9 130,0

8 200,0

Omsättningstillgångar
Fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran på dotterbolag

20

0,2

0,2

488,0

276,9

Övriga kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Utlåning till kreditinstitut

0,8

–

489,0

277,1

13

SUMMA TILLGÅNGAR

7,1

22,6

9 626,1

8 499,7

9 001,7

8 151,5

140,3

140,3

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Andelskapital

24

Reservfond
Balanserat resultat

11

7,2

5,3

Årets resultat

11

472,9

199,7

9 622,1

8 496,8

Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

22

1,6

0,7

Skatteskulder

22

0,1

0,7

Övriga kortfristiga skulder

22

0,4

0,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1,9

1,1

Summa kortfristiga skulder

4,0

2,9

9 626,1

8 499,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Redogörelse för förändringar i eget kapital
– Moderföreningen
Mnkr

Ingående eget kapital 2021-01-01

Totalt
eget kapital

Andelskapital

Reservfond1

Fritt eget kapital

8 151,5

140,3

205,0

8 496,8

472,9

472,9

-197,8

-197,8

Årets resultat
Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Avsättning reservfond

–

Nytt andelskapital under året
72,8

72,8

Insatser från befintliga medlemmar

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

777,4

777,4

Utgående eget kapital 2021-12-31

9 001,7

140,3

480,1

7 000,0

140,3

360,7

7 501,0

199,7

199,7

–355,4

–355,4

Ingående eget kapital 2020-01-01
Årets resultat

9 622,1

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Avsättning reservfond

–

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

317,6

317,6

Insatser från befintliga medlemmar

833,9

833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31

8 151,5

1) Reservfond består av en lagstadgad avsättning till bundet eget kapital.
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140,3

205,0

8 496,8
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december
Mnkr

2021

2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt

473

197,5

-488,0

–225,9

-0,7

–1,5

-15,7

–29,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder

0,9

–0,7

Förändring av övriga skulder

0,8

–0,6

Förändring av övriga tillgångar

-0,8

–0,1

-14,8

–31,3

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta

-197,8

–355,4

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

105,5

317,6

Insatser från befintliga medlemmar

744,7

833,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten1

Nyemission av dotterföretag

-930,0

–1 100,0

-

–1 000,0

276,9

1 345,9

-0,7

42,0

-15,5

10,7

22,6

11,9

7,1

22,6

Återköp av efterställda skulder
Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag

-488,0

–225,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-488,0

–225,9

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta

–

–

Erlagd ränta

–

–13,9

1) Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning samt ny insats från medlemmarna då dessa transaktioner är nära
sammankopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat
uttryckligen anges.

Not 1

Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den
24 februari 2022. Resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på årsstämman den 31 mars 2022.
Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som til�lämpades i årsredovisningen för 2020 med undantag för ändringar föranledda av nya eller ändrade IFRS-standarder som
har trätt i kraft under 2021.
Koncernen

Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna internationella redovisningsprinciper – International Financial
Reporting Standards - IFRS. I koncernredovisningen tillämpas
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kreditinstitut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1,
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av
rådet för finansiell rapportering.
Föreningen

Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag som
motiveras av skatteregler.
Föreningens redovisningsprinciper följer därmed de som
tillämpas i Koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9
tillämpas ej utan finansiella instrument redovisas baserat på
anskaffningsvärde samt att aktier i dotterföretag redovisas till
anskaffningsvärde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultat
räkningen som intäkter från andelar i koncernföretag.
Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar

I januari 2020 antog EU ändringar av IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7,
fas 1, till följd av reformen för nya referensräntor. Ändringarna
syftar till att minimera oönskade effekter som kan uppstå
under tiden reformen av nya referensräntor pågår och innebär
vissa lättnader i säkringsredovisningen samt nya upplysningskrav. Ändringarna innebär att Bolaget kan fortsätta tillämpa
säkringsredovisning trots eventuell ineffektivitet som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en konsekvens av förändringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms och/eller en eventuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en riskfri ränta.
Vidare innebär ändringar i IFRS 7 att ytterligare upplysningskrav införts. Den 1 januari 2021 trädde ytterligare ändringar
kopplade till referensräntereformen i kraft, fas 2 som reglerar
när en reform för en, för Bolaget, relevant referensränta är
avslutad. Ändringarna innebär en praktisk lösning där vissa
modifieringar tillåts utan att säkringsrelationer behöver brytas.
Kommuninvest har inte gjort några ändringar kopplade till
referensräntereformen under rapporteringsperioden. Kommuninvest har inte heller några kassaflödessäkringar eller
andra säkringsrelationer kopplade till US LIBOR med förfall
bortom 2022, vilket innebär att reformen inte haft någon
påverkan på Kommuninvests principer för effektivitetstest.
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Reformen för nya referensräntor och dess lättnadsregler har en
immateriell påverkan på Kommuninvests resultat och ställning
då Kommuninvest har mycket få säkringar kopplade till
osäkerhet i utländsk IBOR. För ytterligare information,
se not 2 och not 17.
Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar,
kapitalk rav, kapitalbas eller stora exponeringar.
Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
som ej trätt i kraft

Kommuninvest följer utvecklingen av den pågående reformen
av nya referensräntor och dess påverkan på redovisnings
standarder.
För närvarande bedöms inga nya och ändrade lagar,
standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft ha någon
väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.
Väsentliga bedömningar och antaganden

Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplysningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redovisningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnitten
Finansiella instrument.
För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknadspriser är baserade på en aktiv marknad. Vid fastställandet av
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på en
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 28
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande
del av Kommuninvests finansiella tillgångar och skulder som
redovisas till verkligt värde vid bristande överensstämmelse
eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för verkligt
värde avseende den risk som är föremål för säkringsredovisning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument samt
not 28.
Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kontraktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats
att tillgångarnas syfte i Bolagets Finanspolicy är oförändrad
samt utvärdering av årets försäljningar. För mer information
om nettoresultat av finansiella tillgångar se not 5.
Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlighet med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditför
luster används bland annat framåtblickande scenarion och
antaganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster
är därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metodvalen och dess antaganden.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag
då kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast
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för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade
kontroll över dotterbolaget.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och orealiserade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.
Dotterföretag

• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.
• Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar
och skulder.
• Valutakursförändringar.

Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde
metoden.

Finansiella instrument

Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste
miljontal.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut,
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella tillgångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till
kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat samt övriga
finansiella skulder. För mer information, se not 28.

Transaktioner i utländsk valuta

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas
om till den funktionella valutan enligt den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans
räkningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella tillgången och Kommuninvest i samband med detta överför i allt
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknippade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av
en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det före
ligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Derivat som
clearas med central motpart för clearing redovisas netto per
motpart och valuta i balansräkningen. Förvärv och avyttring
av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, som utgör
den dag då Kommuninvest förbinder sig att förvärva eller
avyttra instrumentet.
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader, förutom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan
beaktande av transaktionskostnader.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Ränteintäkter och räntekostnader

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
• R äntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till
upplupet anskaffningsvärde.
• R äntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas
till verkligt värde via resultaträkningen.
• R äntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka
säkringsredovisning tillämpas.
Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
I ränteintäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande
fall periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och placeringar.
Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av
räntekostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.
Kommuninvest beviljar utlåning med negativ ränta, denna
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.
I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för
rating och upplåningsprogram.
För mer information om ränteintäkter och räntekostnader
se not 3.
Provisionskostnader

Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och
värdepappersprovisioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner

Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de reali
serade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar
och skulder som värderas till verkligt värde via resultat
räkningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom
tillämpning av verkligt värde optionen.

Klassificering och värdering av finansiella instrument

Finansiella tillgångar klassificeras utifrån Bolagets affärs
modell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och återspeglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras till
sammans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.
Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
• Hålla till förfall.
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.
Kommuninvests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer;
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga portföljer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och
ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på Bolagets nya tillgångar. Kommuninvest har per den 31 december
2021 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet. Klassificeringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet påverkar
B olagets värdering av finansiella tillgångar.
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Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
• Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
• Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel,
obligatorisk eller verkligt värde option.
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande
överrensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt
värde via resultaträkningen.
Upplupet anskaffningsvärde

När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga instrument är att
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp.
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde
när bristande överensstämmelse inte existerar.
Verkligt värde via övriga totalresultat

Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instrument i värderingskategorin verkligt värde via övrigt total
resultat.
Verkligt värde via resultaträkningen

Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen delas
upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option.
Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk säkring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk
för tillgångsderivat.
Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligatorisk verkligt värde via resultaträkningen.
Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bristande överensstämmelse har identifierats. Bristande överensstämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att säkringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade posten
uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt värde via
resultaträkningen genom verkligt värde optionen. Det skulle
leda till bristande överensstämmelse i redovisningen om deri
vatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen men
inte dess säkrade post.
Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultaträkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukturerad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad
till interbankränta.
Anledningen till att upplåning i fast ränta identifierats till
denna kategori är att dessa upplåningar säkras ekonomiskt
med ett derivat utan att säkringsredovisning tillämpas. Det
skulle leda till bristande överensstämmelse om derivatet vär
derades till verkligt värde via resultaträkningen, men inte dess
upplåning.
Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats till
denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga inbäddade derivat och att det medför att det i en betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående derivat
och upplåning.
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Säkringsredovisning

Kommuninvest tillämpar IAS 39 (EU carve out-versionen) när
det gäller säkringsredovisning.
För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av
verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats
med ett eller flera finansiella instrument. Den säkrade risken är
risken för förändring i verkligt värde till följd av förändringar
i swapräntan.
All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen.
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeförändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara
effektiva.
Transaktionsmatchad säkring

Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller
-utlåning, värderas utifrån förändringar i verkligt värde med
avseende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument
använder Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar.
I balansräkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultat
räkningen under nettoresultat av finansiella transaktioner.
Portföljsäkring

Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fastränte
utlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten värderas om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. Värdet
på den säkrade risken redovisas på separat rad i balans
räkningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest
ränteswappar vars villkor överensstämmer med den säkrade
posten. Både värdeförändring på den säkrade posten samt
säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen under
nettoresultat av finansiella transaktioner.
Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster enligt
IFRS 9. Förlustreserveringar görs även på åtaganden utanför
balansräkningen, vilka för Kommuninvest består av beviljade
ej utbetalda lån, likviditetsgarantier samt byggkreditiv.
Kommuninvest har inga realiserade kreditförluster.
Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pantsätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna och
regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar
svarar för ingångna förbindelser.
Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i
resultaträkningen på raden Kreditförluster, netto. I balans
räkningen redovisas förväntade kreditförluster som en nedskrivning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som
enligt IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar på åtaganden utanför balansräkningen redovisas som
avsättning i balansräkningen. För information om kreditförluster och beräkningsmodell se not 2 och för resultateffekt av
kreditförluster se not 9.
Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och
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med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas.
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade
nyttjandeperioden är 5 år.
Materiella tillgångar

Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer
att komma Kommuninvest till förfogande och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redo
visas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt
jandeperiod från och med den månad tillgången anskaffas och
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 under
IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI Finans
under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av tjänsten,
vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjänsten periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade till KI
Finans kostnadsförs. För mer information, se not 6.
Övriga rörelsekostnader

Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för
marknadsföring och försäkring.
Eventualförpliktelser

Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Leasing

Kommuninvest tillämpar IFRS 16 Leasingavtal vid redovisning
av leasing. Leasingavtal aktiveras som en nyttjanderätt under
materiella tillgångar och som en leasingskuld under övriga
skulder i balansräkningen. Lättnadsregeln att kostnadsföra leasingavtal där underliggande tillgång är av lågt värde tillämpas.

Pensionering genom försäkring

Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.
Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än
avgiftsbestämd plan.
Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period.
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.
Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt
ägda bolag (april 2009). Bolaget betalar en premiebestämd
pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s och
ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock
längst till och med 65 års ålder.
Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.
Allmänna administrationskostnader

Allmänna administrationskostnader omfattar personalkost
nader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal,
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolutionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdatakostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.
Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltningstjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening. De medlemmar
som har valt att använda denna tjänst betalar en årsavgift till
Kommuninvest, vilken redovisas under övriga rörelseintäkter.

Skatter

Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningenförutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot övrigt
totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande skatte
effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år.
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Eget kapital

Kommuninvest har klassificerat andelskapitalet i Kommun
invest Ekonomisk förening som eget kapital i Koncernen då
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor som
anges i IAS 32:16 A och B, se även not 24.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den
löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen.
Investeringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten
visar emission samt förfall/återköp av emitterade värdepapper.
Kommuninvest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten ingår även nyemission samt förändring av
koncernskuld.
Segmentrapportering

Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige.
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika
med, 10 procent av intäkterna.
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Risk- och kapitalhantering

Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta innebär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar
på den finansiella marknaden. Verksamhetsmodellen innebär
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta
risken presenteras nedan (se även sidorna 37–41 för en övergripande beskrivning av Bolagets riskprofil och riskorganisation
samt den separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som
finns på www.kommuninvest.se). Inom varje riskområde framgår även aktuell exponering samt beräknat kapitalbehov.

Kreditrisk

Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk uppstår på olika sätt i Bolagets verksamhet och delas upp i tre
områden: kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverksamheten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv och
motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av derivat.
Styrelsen fastställer minst årligen begränsningar för samtliga placerings- och derivatmotparter där begränsningen avser
Bolagets totala exponering mot motparten. Ytterligare
begränsningar bestäms av VD utifrån motpartens kreditvärdighet. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmotparter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på dessa,
tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive ägarförhållanden, verksamhetens inriktning och omfattning samt
finansiell stabilitet.

Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.
Kreditriskexponering

2021
Redovisat Förväntade
bruttokreditvärde
förluster

2020

Riskvägt
Redovisat
exponevärde1 ringsvärde

Kapitalkrav

Redovisat Förväntade
bruttokreditvärde
förluster

Riskvägt
exponeRedovisat
värde1 ringsvärde

Kapitalkrav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och
kommunala bolag2

460 651,4

-1,1 460 650,3

-

- 445 794,7

–5,9 445 788,8

–

–

– Riskklass 1

274 930,9

-0,6

-

- 265 293,8

–3,5

265 290,3

–

–

274 930,3

– Riskklass 2

155 116,3

-0,4 155 115,9

-

- 156 148,5

–2,1

156 146,4

–

–

– Riskklass 3

27 632,7

-0,1

27 632,6

-

-

21 414,0

–0,3

21 413,7

–

–

– Riskklass 4

2 971,5

0,0

2 971,5

-

-

2 938,4

0,0

2 938,4

–

–

Placeringar
Belåningsbara
statsskuldförbindelser

30 724,2

-0,1

30 724,1

-

-

28 036,0

–0,8

28 035,2

–

–

– AAA

30 724,2

-0,1

30 724,1

-

-

28 036,0

–0,8

28 035,2

–

–

Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

7 672,5

0,0

7 672,5

-

-

18 931,9

–0,7

18 931,2

–

–

– AAA

7 672,5

0,0

7 672,5

-

-

18 931,9

–0,7

18 931,2

–

–

Obligationer och ränte–
bärande värdepapper

15 529,9

-0,1

15 529,8

-

-

13 822,9

0,0

13 822,9

– AAA

13 307,7

-0,1

13 307,6

-

-

12 054,9

–

12 054,9

–

–

– AA

2 222,2

0,0

2 222,2

-

-

1 768,0

0,0

1 768,0

–

–

Utlåning till kreditinstitut

1 349,9

-0,1

1 349,8

270,1

21,6

1 700,2

-0,3

1 669,9

264,1

21,1

-

-

-

-

-

379,7

–

379,7

0,0

0,0

– AA

769,3

0,0

769,3

153,8

12,3

510,5

-0,1

510,4

102,1

8,2

–A

580,6

-0,1

580,5

116,3

9,3

810,0

-0,2

809,8

162,0

12,9

Derivat1

5 729,3

-

5 729,3

-

-

2 429,4

-

2 429,4

–

–

– AA

1 801,8

-

1 801,8

-

-

477,7

-

477,7

–

–

–A

3 679,4

-

3 679,4

-

-

1 572,6

-

1 572,6

–

–

248,1

-

248,1

-

-

379,1

-

379,1

–

–

2 606,8

-

2 606,8

101,2

8,1

16 670,8

–

16 670,8

86,0

6,9

– AAA

Derivat

– BBB
Övriga tillgångar
Övriga tillgångar
Åtaganden utanför
balansräkningen
Utställda lånelöften 2

239,1

-

239,1

-

-

355,3

–

355,3

–

–

Beviljad, ej utbetald utlåning2

278,7

-

278,7

-

-

1 859,1

–

1 859,1

–

–

-1,4 524 780,4

371,3

–7,7 529 592,6

350,1

28,0

Totalt (inkl. poster utanför
balansräkningen)

524 781,8

29,7 529 600,3

1) Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering, utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning.
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 71.
2) Mot säkerhet av kommunal borgen.
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fram och innebär att en motpart fallerat när minst en av
följande situationer inträffat:

Förväntade kreditförluster (ECL)

Kommuninvest beräknar i enlighet med IFRS 9 förväntade
kreditförluster. Beslut om de metoder som används i dessa
beräkningar tas i Bolagets Kreditriskkommitté som sammanträder kvartalsvis. Den dagliga uppföljningen och implemen
teringen av Kreditriskkommitténs beslut görs av Ekonomi
avdelningen samt avdelningen för Risk och Kontroll.
Förändringar av kreditrisken följs dagligen.

• Kommuninvest anser det osannolikt att motparten till fullo
kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser.
• Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommuninvest
är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.

Kreditriskexponering

Kommuninvest är exponerat mot kreditrisker genom sin
utlåningsportfölj, genom poster utanför balansräkningen
och placeringar.
Kommuninvests utlåningsportfölj består av utlåning till
kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen), kommunalförbund, bolag och andra entiteter. All utlåning som inte
sker direkt till medlem (kommun/region) kräver en proprie
borgen från en eller flera medlemmar. Poster utanför balansräkningen består av nyutlåning som avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv och likviditetsgaranti. Placeringar består
av likvida medel samt innehav i stater och statligt relaterade
motparter, såsom delstater och kreditinstitut liknande
Kommuninvest.
Beräkning av ECL

Vid beräkningen av förväntade kreditförluster (ECL) multipliceras exponering vid fallissemang (EAD) med den proportion som
anger förlust vid fallissemang (LGD). Detta multipliceras sedan
med sannolikheten för fallissemang (PD).
ECL = PD * LGD * EAD
ECL uppdateras på daglig basis. De tre faktorerna, samt
fasallokering, följs löpande. Kvartalsvis görs en samlad bedömning av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering
av modellen.
Förväntad löptid i ECL-beräkningen

ECL-beräkningen ska göras över olika perioder och dessa varieras beroende på utveckling av motparters kreditvärdighet. När
ett kontrakt inleds är det i fas 1. ECL beräknas då med utgångspunkt i att fallissemang kan inträffa under de kommande 12
månaderna. Skulle en exponering, på grund av förhöjd kredit
risk, klassificeras i fas 2 utgår beräkningen istället från hela
den återstående löptiden. Vid fallissemang flyttas exponeringen
till fas 3. För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att
löpande följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kredit
exponeringar är i nuläget i fas 1.
För placeringar nyttjar Kommuninvest regelverkets undantag för låg kreditrisk. Detta med stöd i placeringsportföljens
kreditriskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest definierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst
Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–.
Kommuninvest har för närvarande endast exponeringar
med mycket god kreditkvalitet, vilka förutom likvida medel
hos betalningsbanker utgörs av stater eller statlig relation.
Vid negativa förändringar i kreditbetyg görs kvalitativa
bedömningar för att fastställa om det skett en signifikant
ökning i kreditrisk. Under förutsättning att ingen signifikant
ökning bedöms ha inträffat, och kreditbetyget klarar Bolagets
krav för låg kreditrisk, består tillgången i fas 1.
Definition av fallissemang

All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en
proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera medlemmar. Kommuninvests definition av ett fallissemang är i linje
med de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommuninvest
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma om en så
kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket grundas på
EBAs riktlinjer. Om exponeringen är direkt mot en medlem
(kommun eller region) motiveras den fördjupade analysen
framförallt av kommunernas grundlagsskyddade roll i samhället - som bland annat omfattar beskattningsrätt – vilket leder
till att en kommun i praktiken inte kan försättas i konkurs.
Fastställande av försämrad kreditkvalitet

Kommuninvest använder en uppsättning indikatorer för att
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsport
följen. Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en
förändring i sannolikhet för fallissemang som ska leda till
förflyttning mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden.
Kommuninvest använder dels kvantitativa och dels kvalitativa
indikatorer för den löpande uppföljningen av utlåningsportföljen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från ratinginstitut och information från kreditupplysningsleverantör
(riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt
Kommuninvests interna riskvärdesmodell för bedömning av
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns
fastställda gränsvärden och överträdelser följs upp. Det finns
också ett gränsvärde som innebär att en tillgång kommer att
flyttas till fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30
dagar. De kvalitativa indikatorerna består av omstrukturering
av lånevillkor. Innan en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en
särskild bedömning göras för att belysa bakomliggande orsaker och motpartens övergripande återbetalningsförmåga. De
finansiella tillgångarnas kreditkvalitet fastställs i Kreditriskkommittén.
Kommuninvest har aldrig lidit någon faktisk kreditförlust,
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett
befintligt avtal. Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte
några specifika principer för bortskrivningar.
Sannolikhet för fallissemang (PD)

Bolaget utgår från S&P Global Ratings databas för historisk
sannolikhet för konkurs samt applicerar på detta en intern
teoretisk modell för att få framåtblickande data.
Vid beräkning av förväntade kreditförluster i placeringar
tilldelas PD utifrån emittentens rating.
Vid beräkning av ECL i utlåningsportföljen tilldelas PD utifrån en interpolering mellan PD för svenska staten och PD för en
nivå sämre än den lägsta ratingen för en kommunexponering i
portföljen. Detta eftersom inte samtliga kommuner har kreditbetyg. För interpoleringen av utlåningsmotpartens rating
används Kommuninvests interna riskvärdesmodell. För utlåningsportföljen fastställer Kommuninvest PD på motpartsnivå
och inte på transaktionsnivå. Detta motiveras av att villkoren
för all utlåning är identisk och det inte finns någon hierarkisk
ordning av krediter som getts till en motpart. Med andra ord
kommer en försämrad kreditkvalitet att påverka motpartens
samtliga transaktioner.
Faktorer som påverkar beräkningen av PD:
• Vikterna för makroekonomiska faktorer baseras på den
empiriska korrelationen mellan makro- och Z-faktorer.
Z-faktorer används för att justeras historisk sannolikhet till
att bli framåtblickande.

Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

554

Årsredovisning 2021

67

FINANSIELLA RAPPORTER
Not 2 forts.

• För varje segment används specifik långsiktig sannolikhet
för konkurs, där kategorierna ”Icke-finansiella bolag” och
”stater” används för utlåningsportföljen samt ”Finansiella
bolag” för placeringar.
• Intervaller för Z benchmark kalibreras dynamiskt och
individuellt för varje segment.
Vikter, makroekonomiska faktorer
Utlåning
2021 %

BNP-prognos

28%

2021 %

18%

2020 %

8%

15%

24%

39%

14%

10%

Aktiemarknad

14%

14%

40%

21%

Energi-index

5%

5%

5%

Icke Energi-index

6%

5%

6%

8%

23%

19%

27%

39%

7%

Historisk sannolikhet för fallissemang
Icke-finansiella
bolag och stater
S&P Rating

AAA

Scenario

Historisk förändring i kreditbetyg

Huvudscenario

(Stater-Bolag)

Positivt scenario

-71,02%

Negativt scenario

-35,03%

2021

2020

2021

2020

0,00165%

0,00132%

0,00943%

0,00993%

0,00286%

0,00230%

0,01419%

0,01490%

AA

0,00495%

0,00400%

0,02136%

0,02237%

AA-

0,00857%

0,00697%

0,03215%

0,03358%

A+

0,01483%

0,01215%

0,04839%

0,05041%

A

0,02566%

0,02116%

0,07282%

0,07567%

A-

0,04441%

0,03686%

0,10958%

0,11357%

BBB+

0,07685%

0,06419%

0,16485%

0,17041%

2021

-53,03%

Historisk förändring i kreditbetyg

Huvudscenario

-191,41%

(Finansiell)

Positivt scenario

-255,38%

Negativt scenario

-127,44%

Historisk förändring i OMX

Huvudscenario

index (–1Q)

Positivt scenario

1,51%

Negativt scenario

-7,38%

-2,94%

Historisk förändring i S&P 500

Huvudscenario

3,33%

index (–1Q)

Positivt scenario

6,08%

Negativt scenario

0,59%

Prognos indata

Scenario

BNP utveckling Sverige

Huvudscenario

Finansiella
bolag

AA+

2022

2023

2024

3,40%

2,10%

1,40%

Positivt scenario

5,11%

3,81%

3,11%

Negativt scenario

1,69%

0,39%

-0,31%

Förändring i arbetslöshet Huvudscenario

-15,73% -10,67%

0,00%

Sverige

-23,96% -18,90%

-8,23%

Positivt scenario
Negativt scenario

-7,50% -2,43%

8,23%

Förändring i globalt

Huvudscenario

2,21% -13,36%

0,12%

energiindex

Positivt scenario
Negativt scenario

Förändring i globalt icke- Huvudscenario
energiindex

Positivt scenario
Negativt scenario

16,69%

1,12% 14,60%

-12,28% -27,85% -14,37%
-2,36% -3,53%
5,12%

-1,93%

3,94%

5,55%

-9,83% -11,01%

-9,40%

BBB

0,13296%

0,11176%

0,24794%

0,25563%

BBB-

0,22994%

0,19453%

0,37276%

0,38331%

Förlustgrad vid konkurs ”LGD”

BB+

0,39736%

0,33839%

0,56006%

0,57440%

Utlåning

BB

0,68586%

0,58800%

0,84068%

0,85991%
1,28552%

Svenska kommuner kan inte gå i konkurs och bedömningen är
även att svenska kommuner och svenska staten har en hög samvariation vid kristider. Båda har även den svenska ekonomin
som skatteunderlag. Därmed finns en stark koppling mellan
svenska kommuners LGD och svenska staten. För svenska kommuner används ett schablonvärde genom en expertbedömning
utifrån underlag från S&P Global Ratings ”Aggregated European Recovery Data” samt från ”Moody’s Sovereign Default
and Recovery Rates”. Resultatet av bedömningen är att
använda en LGD om 35 procent.

BB-

1,18132%

1,01986%

1,26012%

B+

2,02740%

1,76328%

1,88485%

1,91771%

B

3,45825%

3,03199%

2,81049%

2,85180%

5,83874%

5,16557%

4,17138%

4,22131%

BCCC-C

24,33623% 22,35699% 12,92792% 12,98004%

Den PD som används för beräkning av förväntade kreditför
luster är ett viktat genomsnitt av tre olika makroscenarier
(normalt, medellågt samt medelhögt konjunkturläge).

Placeringar

Scenariovikter
Scenario

2021 %

2020 %

Förändring %

Positivt scenario

20 %

20 %

0%

Basscenario

60 %

60 %

0%

Negativt scenario

20 %

20 %

0%

Grunddata för historiska fallissemang hämtas från S&P
Global Ratings för att sedan kalibreras för varje enskilt scenario. Scenariot med normalt konjunkturläge baseras på observerade värden av makrofaktorerna som ingår i modellen, medan
scenariot med medellågt konjunkturläge baseras på en historiskt låg percentil för makrofaktorernas värden och vice versa
för scenariot med medelhögt konjunkturläge.
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Historisk indata

Likviditetsreserv
2020 %

Arbetslöshet

Kreditbetyg

Makroekonomisk faktor
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Motparter till Kommuninvest har samtliga höga kreditbetyg
och ett stabilt ekonomiskt läge. Historiskt har ingen motpart
till Kommuninvest ställt in betalningarna. Det finns därmed
ingen empirisk historik för LGD. För att bedöma LGD används
istället schablonvärden. För stater och statligt relaterade motparter genomförs en expertbedömning utifrån underlag från
S&P Global Ratings ”Aggregated European Recovery Data”
samt från Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates.
Resultatet av bedömningen är att använda en LGD om 35 procent. För övriga motparter tillämpas LGD enligt regelverket
i CRR. Enligt artikel 161 ska seniora exponeringar (icke-efterställda exponeringar) mot finansiella institutioner utan säkerhet ge en LGD om 45 procent. Även för säkerställda obligationer
tillämpas LGD enligt regelverket i CRR. Enligt artikel 161 ska
säkerställda obligationer som uppfyller villkoren i artikel 129
ge en LGD om 11,25 procent. Säkerställda obligationer inne
håller översäkerheter. LGD kan komma att justeras vid förändringar i regelverk eller uppdaterade rapporter från Moodys
och S&P.
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Exponering vid fallissemang (EAD)

För EAD används tillgångarnas nominella belopp och utestående avtalsmässiga kassaflöden, diskonterade med effektiv
ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräkningen beror
på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget för låg kredit
risk tillämpas för placeringar inkluderas enbart kassaflöden på
ett års horisont för dessa tillgångar. Bolaget har inga säkerheter
för sin kreditriskexponering.
Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bolagets utestående emissioner, respektive utlåning och spread mellan Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna
som finns i placeringar. Swapränta och spread för Bolagets
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot
kund. Spread mellan Bolagets upplåningskostnad och de olika
emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. Genom att
kombinera dessa beståndsdelar skapas en diskonteringskurva
för varje valuta och löptid.

• ECL för Riksbanken nu är ett separat segment med stats
relaterad PD istället för PD för finansiella bolag. Detta motsvarar bättre exponeringens risk och har resultaterat i en
sänkning av ECL med 0,4 mnkr.
• Makroekonomiska faktorerna med Förändringar i kredit
betyg är justerade utifrån att inte enbart vara baserade på
historiska data utan även till att använda framåtblickande
information utifrån kalibrerad prognos för Global BNP.
Detta har resulterat i en sänkning av ECL med 0,7 mnkr.
Förändringar i PD och LGD visas i tabell nedan. För förändring
i EAD se tabell Förändring av reserveringar för kreditförluster
på sidan 68.
Förändringar i
framåtblickande PD

Känslighetsanalyser

Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 är det endast ett års
PD som påverkar Bolagets förväntade kreditförluster, och
känslighetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.
Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna
återfinns i tabellen nedan. Tabellerna visar hur ECL påverkas
av de makroekonomiska faktorerna, givet Bolagets nutida
scenarioviktning.
Känslighetsanalys makroekonomiska faktorer Utlåning,
(Förändring, Från, Till)

I övrigt har Bolaget inte gjort några expertjusteringar utifrån
pandemins effekter.
Samma modell har använts under hela 2021. Mindre justeringar inom modellen innebär att:

S&P Rating

AAA

ECL Mnkr

Icke-finansiella
bolag och stater

Finansiella
bolag

2021

2020

2021

2020

0,00058%

0,00349%

0,00383%

0,00880%

AA+

0,00106%

0,00579%

0,00600%

0,01328%

AA

0,00194%

0,00961%

0,00940%

0,02004%

AA-

0,00353%

0,01596%

0,01472%

0,03024%

A+

0,00643%

0,02649%

0,02305%

0,04564%

A

0,01173%

0,04398%

0,03610%

0,06888%

PD-faktor

Förändringsbidrag %

BNP-prognos (-1% +3,4% +2,4%)

-0,16

Scenariovikter

För. arbetslöshet (+10% +7,5% +8,25%)

-0,14

Makrovikter

-15,0%

OMX (-10% -2,9% -12,9%)

-0,33

BNP-prognos

-15,2%

Energi-index (-10% -2,2% -7,8%)

-0,03

Arbetslöshet

29,0%

Icke Energi-Index (-10%, -2,4%, -12,4%)

-0,07

Aktieindex

-10,1%

Kreditbetyg Stat-Bol (+10% -53,0% -43,0%)

-0,28

Energi-index

33,2%

Icke-energi-index

33,0%

Kreditbetyg Fin. (+10% -191,4% -181,4%)
Känslighetsanalys makroekonomiska faktorer Placeringar,
(Förändring, Från, Till)

-

ECL Mnkr

BNP-prognos (-1% +3,4% +2,4%)

-0,02

För. arbetslöshet (+10% +7,5% +8,25%)

-0,02

S&P (-10% +3,3% -6,7%)

-0,21

0,0%

För. Kreditbetyg

62,6%

Historisk defaultsannolikhet

-17,4%

Totalt

100,0%

Förändringar i PD faktor minskade ECL med 4,4 mnkr, se indelning i riskvariabler och modellförändring i avsnitt Förändring
av reserveringar för kreditförluster på sidan 68.

Energi-index (-10% -2,2% -7,8%)

-0,01

Icke Energi-Index (-10%, -2,4%, -12,4%)

-0,02

Kreditbetyg Stat-Bol (+10% -53,0% -43,0%)

-0,02

Förändring i LGD

2021 %

2020 %

-0,04

Utlåning

35 %

35 %

Placeringar

45 %

45 %

Riksbanken

35 %

35 %

Kreditbetyg Fin. (+10% -191,4% -181,4%)

Känslighet vid förändring i Scenarioviktning visas i tabell
nedan.

LGD har inte förändrats och påverkade således inte ECL.
Känslighetsanalys scenariovikter

Effekt Mnkr

Mer positiv (P30 B60 N10)

0,22

Mer negativ (P10 B60 N30)

-0,37

Före Covid (P5, B85, N10)

-0,04

P står för positiv, B står för bas och N står för negativ.

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster

Samtliga reserveringar avser stadie 1 och har varit konstanta
under året. Kommuninvest har aldrig lidit någon konstaterad
kreditförlust.
För mer information om bruttoredovisat värde i tabeller se
tabell om Kreditriskexponeringar på sidan 66.

Förändringar under året
Förändringar i ECL under perioden

Bolagets ECL minskade med 6,3 mnkr, från 7,7 till 1,4 mnkr.
Coronapandemins effekter finns kvar i ECL-värdet genom
större osäkerheter i scenarioviktningarna. Före pandemin hade
Bolaget en viktning om P5, B85 och N10. Hade dessa vikter
applicerats skulle Bolagets ECL ändrats med –0,04 mnkr.
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Förändring av reserveringar för kreditförluster
2021

Ingående
balans

Start under
perioden

Förfall under
perioden

Förändrade
riskvariabler

Modellförändring

Utgående
balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

-0,7

–

0,8

–

–

0,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser

-0,8

-9,3

16,4

-6,9

0,5

-0,1

Utlåning till kreditinstitut

-0,3

–

–

0,1

–

-0,2

Utlåning

-5,9

-0,4

0,8

4,4

–

-1,1

–

-6,5

–

5,8

0,6

-0,1

Obligationer och räntebärande värdepapper
Avsättningar för poster utanför balansräkningen
Summa

–

-0,3

0,4

-0,1

–

–

-7,7

-16,5

18,4

3,3

1,1

-1,4

Ingående
balans

Start under
perioden

Förändrade
riskvariabler

Modellförändring

Utgående
balans

Förändring av reserveringar för kreditförluster
2020

–

–0,7

–

–

–

–0,7

–0,5

–32,7

31,1

1,3

–

–0,8

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning

–0,4

–

–

0,1

–

–0,3

–17,8

–3,5

3,7

–30,2

41,9

–5,9

–

–0,4

–

0,4

–

0,0

–0,1

–2,8

3,7

–0,8

–

0,0

–18,8

–40,1

38,5

–29,2

41,9

–7,7

Obligationer och räntebärande värdepapper
Avsättningar för poster utanför balansräkningen
Summa

Förfall under
perioden

Förändringar av bruttoredovisat värde av reserveringar för
kreditförluster
Ingående
balans

2021

Start under
perioden

Förfall under
perioden

Utgående
balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

18 931,9

7 672,5

18 931,9

7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser

25 199,2

1 554 472,7

1 550 599,7

29 072,2

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och räntebärande värdepapper
Poster utanför balansräkningen
Summa

1 290,2

1 334,8

1 290,2

1 334,8

335 745,7

405 596,5

389 592,0

351 750,2
6 537,1

8 036,9

8 282,2

9 782,0

1 691,5

74 472,9

75 807,4

357,0

390 895,4

2 051 831,6

2 046 003,2

396 723,8

Förändringar av bruttoredovisat värde av reserveringar för kreditförluster
Ingående
balans

2020

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och räntebärande värdepapper
Poster utanför balansräkningen
Summa

Start under
perioden

Förfall under
perioden

Utgående
balans

811,1

4 160 267,7

–4 142 146,9

18 931,9

13 511,7

1 193 244,5

–1 181 557,0

25 199,2

1 874,5

411 822,2

–412 406,5

1 290,2

271 045,5

130 196,8

-65 496,6

335 745,7

–

8 036,9

–

8 036,9

2 182,5

132 410,7

–132 901,7

1 691,5

289 425,3

6 035 978,8

-5 934 508,7

390 895,4

Kreditgivningsrisk

Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kreditgiv
ningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom att
kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar har ett
bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser och förbund ska omfattas av en borgen från en eller flera medlemmar.
Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kreditförlust i utlånings
verksamheten.
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Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt under
medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys.
I denna värderas resultaträkning, balansräkning, demografi
och risker i den kommunala verksamheten.
Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas
utifrån denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där ett lägre
värde representerar en lägre risk.
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Riskvärdesmodell

Derivatexponering

2021

2020

Antal kommuner

Redovisat värde¹

5 729,3

2 429,4

70

Belopp som kvittats i Balansräkningen

4 521,8

6 036,7

60

Bruttomarknadsvärde²

10 251,1

8 466,1

50

Nettningsvinster

-4 691,6

–1 978,4

Aktuell ersättningskostnad³

40

Erhållna säkerheter

30
20

Nettat per motpart inkl. avdrag för
säkerheter

10

Ställd Initial Margin

5 559,5

6 487,7

-5 443,1

–6 058,9

116,4

428,8

2 464,7

2 665,7

Ställda översäkerheter

0

0
0,
5–
1
1,5
–2
2,
5–
3
3,
5–
4
4,
5–
5
5,
5–
6
6,
5–
7
7,5
–8
8,
5–
9
9,
5–
10
10
,5
–1
1
11,
5–
12
12
,5
–1
3

Total motpartsrisk

Riskvärde
2018

2019

2020

32,5

8,1

2 613,6

3 102,5

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning.
2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning.
3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

Kapitalkrav för motpartsrisk

Kapitalkrav för kreditgivningsrisk

Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en riskvikt
på 0 procent vilket innebär att det, då Bolaget använder
schablon-metoden i CRR-regelverket, inte finns något lag
stadgat kapitalkrav för kreditgivningsrisk.
Motpartsrisk

Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central
clearingmotpart.
För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent
av seniora värdepapper om lägst BBB+ eller är garanterad av
någon med denna kreditvärdighet. För att Bolaget ska ingå ett
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett
kreditvärde som emittent av seniora värdepapper om lägst
BBB–. Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDAavtal och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samtliga motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och
negativa exponeringar. Exponeringen mot motpartsrisk styrs
utifrån derivatkontraktens marknadsvärde. CSA-avtal reglerar
rätten att inhämta säkerheter för att eliminera den exponering
som uppstår vid värdeförändring av ingångna derivatkontrakt.
I samband med regelverket EMIR, som innebär krav på utbyte
av tilläggsmarginalsäkerheter (variation margin) för OTC-derivat, har Bolaget, sedan mars år 2017, CSA-avtal med de flesta
motparter som innebär att utbyte av säkerheter sker dagligen
och utan trösklar.
Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motpartsrisk uppgår därmed till 2 613,6 (3 102,5) mnkr.

Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar
Kommuninvest marknadsvärderingsmetoden där exponeringsvärdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fastställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket.
Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell riskvikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar,
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar. Riskvägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav för
motpartsrisk blir följaktligen också noll. Se tabell Kapitalkrav
för motpartsrisk.
Kapitalkrav för motpartsrisk

Aktuell ersättningskostnad¹
Erhållna säkerheter
Kapitalkrav

2021

2020

5 559,5

6 487,7

5 663,9

5 787,5

11 223,4

12 275,2

Riskvägt exponeringsvärde²

0,0

0,0

Kapitalkrav

0,0

0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.
2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

Emittentrisk

Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten
om minst A (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett godkänt kreditvärderingsinstitut. Placeringar begränsas av en
landlimit där exponering mot ett enskilt land maximalt får
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit
föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse årligen den
maximala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.
Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 2,2 (3,3) månader.
Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper
var 20,2 (24,8) månader.
I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella
regeringen, enligt CRR-regelverket.
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Placeringar per land

Sverige

2021

2020

38 396,6

47 346,0

Supranationals (överstatliga)

8 757,8

7 390,2

Tyskland

6 134,6

5 618,0

Finland

1 406,7

1 157,3

580,5

809,8

Storbritannien
Danmark
Totalt
Placeringar per rating

AAA
AA
A
Totalt
Placeringar per emittentkategori

Nationella regeringar eller
centralbanker
Kreditinstitut
varav subventionerade långivare
varav placeringsrepor
varav banktillgodohavanden
Multilaterala utvecklingsbanker
Totalt

-

167,8

55 276,2

62 489,1

2021

2020

51 704,2

59 400,9

2 991,5

2 278,4

580,5

809,8

55 276,2

62 489,1

2021

2020

38 396,6

46 966,3

8 121,8

8 132,6

6 772,0

6 432,8

-

379,7

1 349,8

1 320,1

8 757,8

7 390,2

55 276,2

62 489,1

Kapitalkrav för emittentrisk

Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder
Kommuninvest schablonmetoden enligt CRR-regelverket, där
exponeringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. Riskvägt exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen
åsätts riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda exponeringsvärdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav
för emittentrisk uppgår följaktligen till 21,4 (20,9) mnkr.
Koncentration i emittentrisk

Utöver de förluster som är motiverade av en enskild emittents
kreditvärdighet finns det även en risk för ytterligare förluster
till följd av att emittenters risk för fallissemang samvarierar.
Att risken för fallissemang samvarierar kan förklaras av faktorer som exempelvis branschtillhörighet och geografisk tillhörighet. Bolagets uppdrag, att tillhandahålla krediter till kommun och regionsektorn, innebär att det finns koncentrationer
i kreditgivningen. I andra sammanhang finns motsvarande risk
även gällande motparter och kunder. Kreditgivningskoncen
trationen kontrolleras genom begränsningar på utlåning till
enskilda kunder. Men eftersom all Bolagets utlåning omfattas
av borgen från en eller flera medlemmar görs bedömningen att
inget kapitalbehov för koncentrationsrisker i kreditgivningen
behöver tas upp. Koncentration mot motparter i Bolagets derivatportfölj kontrolleras dels genom begränsningar på enskilda
motparter, dels genom en begränsning av hur stor andel av den
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totala derivatportföljen (nominell volym) som får utgöras av
exponering mot enskild motpart. Mot bakgrund av att Föreningens medlemmar tecknar garantiavtal för Bolagets derivatexponeringar tas inget kapitalbehov upp för koncentrationsrisk
i derivatportföljen. Bolagets risk för koncentration härrör därför bara från emittenter i Bolagets likviditetsreserv. Denna
kontrolleras genom begränsningar på enskilda motparter samt
av landlimiter. För denna koncentrationsrisk tar Bolaget upp
kapitalbehov enligt nedan.
Kapitalbehov för koncentration i emittentrisk

De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad
koncentrationsrisk Bolaget genomfört bygger på den metod
som finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s metoder
för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” från
2015-05-08. Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på
tre koncentrationer: Geografisk koncentration, Bransch
specifik koncentration, Namnkoncentration.
Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index som
innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhållande till
sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl Index innebär en större koncentration. Kapitalbehov för koncentrationsrisker beräknas därefter med hjälp av formler som en andel av
kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1. Vid beräkning per
2021-12-31 uppgick kapitalbehovet i pelare 2 för koncentrationsrisker i likviditetsreserven till 16,6 (18,0) procent av
kapitalk ravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill säga 5,1
(5,0) mnkr.
Marknadsrisk

Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finansiella marknaden. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk,
valutarisk, kreditmarknadsrisk samt övrig prisrisk. Marknadsrisk uppstår främst vid bristande matchning mellan tillgångar
och skulder. Bolagets exponering mot marknadsrisk begränsas
med hjälp av derivatkontrakt. Bolaget accepterar viss exponering mot marknadsrisker i syfte att göra verksamheten mer
effektiv, men aldrig i spekulationssyfte.
Ränterisk

Med ränterisk avses risken för en förlust (negativ förändring av
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekulationssyfte utan enbart för att klara av verksamheten. Utgångspunkten för ränteriskhanteringen är matchning av räntebindningstid mellan tillgångar och skulder. För att uppnå god
matchning används vid behov derivat. Inom ränterisk ryms
intjäningsrisker, vilket betyder förluster till följd av att intäkter
eller kostnader avviker i förhållande till affärsplan och prognos.
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. För uppsägningsbar ut- och upplåning avser räntebindningstiden nästa möjliga uppsägningsdag.
Räntebindningstider
2021

Nominella belopp
0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

5–10 år

Över 10 år

Utan ränta

Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande
värdepapper
Utlåning
Derivat placeringar
Derivat utlåning
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

7 672,5

–

–

–

–

–

7 672,5

29 572,0

1 150,0

–

–

–

–

30 722,0

1 349,8

–

–

–

–

–

1 349,8

3 860,0

8 356,5

3 225,3

–

–

–

15 441,8

224 826,6

31 224,2

169 283,6

33 533,4

1 823,5

0,0

460 691,3
–

11 277,8

-8 192,5

-3 085,3

–

–

–

223 143,9

-21 426,2

-166 782,6

-33 360,4

-1 574,7

0,0

–

1 601,7

–

–

–

–

1 005,1

2 606,8

503 304,3

11 112,0

2 641,0

173,0

248,8

1 005,1

518 484,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut

275,1

–

–

–

–

–

275,1

Emitterade värdepapper

35 666,5

100 845,7

338 793,2

33 950,0

250,0

–

509 505,4

454 863,2

-92 078,0

-337 466,2

-33 950,0

–

-0,1

-8 631,1

3 503,3

–

–

–

–

444,2

3 947,5

Efterställda skulder

–

–

–

–

–

0,0

0,0

Eget kapital

–

–

–

–

–

10 106,0

10 106,0

494 308,1

8 767,7

1 327,0

0,0

250,0

10 550,1

515 202,9

8 996,2

2 344,3

1 314,0

173,0

-1,2

-9 545,0

3 281,3

0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

5–10 år

Över 10 år

Utan ränta

Totalt

Derivat upplåning
Övriga skulder

Summa skulder och eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder
Räntebindningstider
2020

Nominella belopp

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank

18 931,9

–

–

–

–

–

18 931,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser

26 029,8

2 000,0

–

–

–

–

28 029,8

1 699,9

–

–

–

–

–

1 699,9

Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande
värdepapper
Utlåning
Derivat placeringar

3 481,5

1 936,7

8 219,7

–

–

–

13 637,9

222 674,7

27 978,6

146 953,2

42 866,3

2 367,8

–

442 840,6
–

9 908,3

-1 552,6

-8 355,7

–

–

–

Derivat utlåning

193 781,4

-8 338,2

-142 914,1

-40 403,0

-2 126,1

–

–

Övriga tillgångar

16 296,8

–

–

–

–

373,9

16 670,7

492 804,3

22 024,5

3 903,1

2 463,3

241,7

373,9

521 810,8

Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut

930,0

–

–

–

–

–

930,0

Emitterade värdepapper

42 905,0

97 347,2

304 870,4

48 781,8

1 250,0

–

495 154,4

432 119,9

–71 473,6

–303 229,4

–46 233,8

–1 000,0

–

10 183,1

94,3

–

–

–

–

60,9

155,2

Efterställda skulder

–

–

–

–

–

–

–

Eget kapital

–

–

–

–

–

8 992,5

8 992,5

476 049,2

25 873,6

1 641,0

2 548,0

250,0

9 053,4

515 415,2

16 755,1

-3 849,1

2 262,1

-84,7

-8,3

-8 679,5

6 395,6

Derivat upplåning
Övriga skulder

Summa skulder och eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder
Känslighetsanalys på ekonomiskt värde

Exponeringen mot ränterisk i portföljen ska enligt fastställd
styrelselimit inte överstiga 100 mnkr vid en procentenhets
parallellförskjutning av avkastningskurvan. Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till 12,5 (–29,1) mnkr vid
en procentenhets parallellförskjutning (uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt värde innebär en ökning

av det ekonomiska värdet på tillgångar och skulder om räntan
stiger och minskning av det ekonomiska värdet på tillgångar
och skulder om räntan sjunker. Om endast affärer värderade
till verkligt värde beaktas skulle resultatet förändras med 213,1
(134,5) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning (uppåt)
av samtliga marknadsräntor.
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Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto

Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scenarier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de
generellt sett mycket låga marknadsräntorna görs scenarierna
asymmetriska; räntan ändrades mindre i scenariot där räntan
sjunker ytterligare.
Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan tillgångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finansieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden. Intjäningen från de tillgångar som finansieras av eget kapital
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker.
Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter vid
årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 80,7 (123,8)
mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek och
sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt om samtliga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 baspunkter
skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 40,3 (61,9) mnkr.
Kapitalbehov för ränterisk

Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken.
Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets nettotillgångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongskurvan.
Förändringsscenarierna består dels av parallellförskjutningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen baseras
på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken kurvlutnings

förändringar där räntekurvan ökar eller minskar på korta eller
långa löptider. Som ett av de tio största instituten i Sverige
beräknar Kommuninvest kapitalbehovet enligt den avancerade
ansatsen, där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapital
behov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 101,2 (106,9) mnkr.
Valutarisk

Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om
tillgångar och skulder i en specifik valuta inte överensstämmer
storleksmässigt i balansräkningen. Bolaget säkrar alla kända
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valutarisk
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på
placeringar i utländska valutor. Denna risk begränsas genom
att sådan avkastning kontinuerligt växlas till svenska kronor.
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respektive valuta.
Kapitalbehov för valutarisk

Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav.
Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året.
Under år 2021 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD
med upp till 7 (8) procent per månad. En valutakursförändring
på 7 (8) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära
ett kapitalbehov på 0,3 (0,4) mnkr per månad. På årsbasis motsvarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 4,1 (4,8) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta

2021

Redovisade värden

SEK

EUR

USD

JPY

AUD

Övriga
valutor

Verkligt
värde
justering

Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande
värdepapper

7 672,5

–

–

–

–

–

–

7 672,5

30 723,5

–

–

–

–

–

0,6

30 724,1

769,3

93,1

487,3

–

–

0,1

–

1 349,8

6 936,2

–

8 602,8

–

–

–

-9,2

15 529,8

Utlåning

461 067,1

–

–

–

–

–

-416,8

460 650,3

Derivat

-103 085,8

-31,5

102 514,3

406,4

1 815,5

1 985,9

2 124,5

5 729,3

1 553,1

–

1 053,7

–

–

–

–

2 606,8

405 635,9

61,6

112 658,1

406,4

1 815,5

1 986,0

1 699,1

524 262,6

Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut

277,7

–

–

–

–

–

–

277,7

Emitterade värdepapper

334 645,9

–

161 038,5

5 668,2

3 355,7

3 333,4

-1 961,6

506 080,1

59 071,9

60,8

-50 491,5

-5 261,8

-1 540,2

-1 347,5

3 359,7

3 851,4

1 453,8

–

2 111,8

–

–

–

381,8

3 947,4

–

–

–

–

–

–

–

–

10 186,9

–

–

–

–

–

-80,9

10 106,0

405 636,2

60,8

112 658,8

406,4

1 815,5

1 985,9

1 699,0

524 262,6

-0,3

0,8

-0,7

0,0

0,0

0,1

–

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

Derivat
Övriga skulder
Efterställda skulder
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Skillnad tillgångar och skulder
Effekt (före skatt) av en 10 procents
ökning av valutakurs i SEK gentemot
utländsk valuta
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta

2020

Redovisade värden

SEK

EUR

USD

JPY

AUD

Övriga
valutor

Verkligt
värde
justering

Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank

18 931,2

–

–

–

–

–

–

18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser

27 699,7

–

334,6

–

–

–

0,9

28 035,2

890,1

35,5

774,2

0,0

0,0

0,1

–

1 699,9

39,0

13 822,9

Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande
värdepapper

6 923,4

–

6 860,5

–

–

–

Utlåning

443 237,9

–

-

–

–

–

Derivat

–16 175,2

785,2

2 692,5

5 139,5

1 732,5

3 547,2

4 707,7

2 429,4

13 699,1

–

2 937,8

–

–

–

33,9

16 670,8

495 206,2

820,7

13 599,6

5 139,5

1 732,5

3 547,3

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

2 550,9 445 788,8

7 332,4 527 378,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut

379,7

565,0

–

–

–

–

2,3

Emitterade värdepapper

304 526,3

2 520,4

167 250,7

8 339,5

3 956,1

7 304,7

4 408,2

498 305,9

Derivat

181 119,2

–2 269,7

–153 737,5

–3 200,0

–2 223,6

–3 757,5

3 046,7

18 977,6

63,7

5,1

86,4

–

–

0,0

–

155,2

–

–

–

–

–

–

–

–

9 117,3

–

–

–

–

–

–124,8

8 992,5

495 206,2

820,8

13 599,6

5 139,5

1 732,5

3 547,2

0,0

–0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

–

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga skulder
Efterställda skulder
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Skillnad tillgångar och skulder
Effekt (före skatt) av en 10 procents
ökning av valutakurs i SEK gentemot
utländsk valuta

Kreditmarknadsrisk

Kreditmarknadsrisk definieras som risken för förlust eller en
negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar
i basis- eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk delas in i två
underkategorier; dels kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) och
dels kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar
samt basisspreadrisk.
Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar,
samt basisspreadrisk

Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar, samt
basisspreadrisk uppstår primärt till följd av obalanser i löptid
mellan tillgångar och skulder värderade till verkligt värde.
Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löptidsmatchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och
skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning
(uppåt).
Känslighet kreditmarknadsrisk

2021

Placeringar, verkligt värde option

-1,2

–2,1

Utlåning

-19,5

–19,1

Upplåning

22,4

22,4

1,7

1,2

Totalt

2020

Kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk)

Grunden för kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) är att Bolagets resultaträkning justeras utifrån så kallad kreditvärdighetsjusteringsrisk eller Credit Value Adjustment (CVA). CVA är en
prisjustering som tillämpas på derivat beroende på utvecklingen för CDS priser, FX volatilitet och exponeringen mot motparten. CVA kan anses vara lika med avvikelsen från det riskfria

947,0

7 332,4 527 378,2
0,0

–

–

–

priset på ett kontrakt och det tolkas ofta som marknadspriset
på motpartsrisk. Redovisad CVA uppgick vid årsskiftet till 4,1
(5,1) mnkr.
Med CVA-risk avses risken för att bolagets resultat påverkas
negativt av en ökning i redovisad CVA.
Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk

Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk
(exklusive kreditspreadrisk på derivat) beräknas för ett antal
scenarier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett
enskilt huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapitalbehov för kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger
till grund för kapitalbehovsberäkningen är antingen historiska,
simulerade eller teoretiska. De historiska och de simulerade
scenarierna ska fånga perioder då rörelserna på de kreditmarknader där Bolaget har affärstransaktioner var som störst.
De simulerade scenarierna inkluderar scenarier där kreditoch basisswaprörelser med hjälp av matematiska modeller
simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån marknadsdata
från olika valda tidsperioder.
De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt
från de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan
uppstå utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som
kan uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska
och simulerade scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka
alla varianter av scenarier som kan uppkomma.
Vid beräkning per 2021-12-31 uppgick totalt kapitalbehov
för kreditmarknadsrisk till 1 329,3 (1 711,9) mnkr.
Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tillämpar Kommuninvest schablonmetoden i kapitaltäckningsregelverket (CRR). Som exponeringsvärde används det fullständigt
justerade exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till
säkerheternas riskreducerande effekter. I enlighet med regel-
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verket exkluderas transaktioner med centrala motparter för
clearing. Bolagets derivat som ingåtts efter den första mars
2017 omfattas av daglig avstämning med utbyte av säkerheter
vilket reducerar kapitalkravet. Kapitalkravet för CVA-risk uppgick vid årsskiftet till 67,6 (59,3) mnkr.

Total upplåning per instrumenttyp
2021 (2020)

Svenskt Obligationsprogram
57 (53) %
Benchmark-upplåning,
övriga valutor 26 (25) %

Övrig prisrisk

Gröna obligationer 11 (9) %

Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller
aktieindex, leder till en förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra prisrisken med avseende på underliggande tillgångar och index.
Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten. Kommuninvests likviditetshantering präglas av en restriktiv syn på likviditetsrisk
och risken begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med
höglikvida tillgångar. Likviditetsrisken begränsas ytterligare
genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan låna
mot säkerhet.
Bolaget hanterar även strukturell likviditetsrisk, vilket är
risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina långsiktiga
åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång till likvida upplåningsmarknader, dels genom god löptidsmatchning
mellan tillgångar och skulder.
Bolagets huvuduppdrag är att vara kommungäld och att
säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Den största risken för att Bolaget inte ska kunna
fullgöra sitt uppdrag som kommungäld är att Bolaget inte har
tillgång till tillräcklig likviditet för att täcka kommunsektorns
behov. Bolaget har identifierat denna risk som en kommungäldslikviditetsrisk och hanterar den främst genom tillgång till
likvida upplåningsmarknader.
Likvida upplåningsmarknader

För att säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att
möta utlåning och upplåningsförfall även vid försvårade marknadsförhållanden har Bolaget tillgång till likvida upplåningsmarknader med breda investerarbaser. Bolagets strategiska
upplåningsmarknader är svenskt obligationsprogram samt
benchmarkupplåning i USD och EUR inom EMTN-programmet
(Euro Medium Term Note). Kortfristig upplåning i form av
certifikat görs i ECP-programmet (Euro-Commercial Paper)
och svenskt certifikatsprogram. I dessa program upprätthåller
Bolaget en kontinuerlig marknadsnärvaro. Bolaget har tidigare
varit verksam i den japanska Uridashi-marknaden, men valde
att lämna den i november 2021. Bolaget emitterar löpande
gröna obligationer på sina strategiska upplåningsmarknader.
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Euro-commercial paper 3 (8) %
Private Placement 2 (2) %
Uridashi 1 (2) %
Svenskt certifikatsprogram 0 (1) %
Banklån – (0) %

Total upplåning per valuta
2021 (2020)

SEK 66 (62) %
USD 32 (34) %
JPY 1 (2) %
AUD 1 (1) %
GBP 0 (1) %
Övriga valutor 0 (1) %

God matchning mellan tillgångar och skulder

När tillgångar och skulder har olika löptider uppstår likviditetsrisker. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och
skulder (upplåning och eget kapital). Tillgångar och skulder
med löptider över ett år ska matchas. I grafen nedan åskådliggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken visar på god
matchning mellan tillgångar och skulder.
Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplåning uppgick vid årets slut till 2,4 (2,3) år, om tidigast möjliga
uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsägningsbar upplåning har placeraren rätt att under vissa förutsättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.
Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick
vid årets slut till 2,4 (2,4) år, varav den genomsnittliga kapitalbindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,7 (2,7) år och
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,3) år.
Löptidsanalys

I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden,
inklusive amorteringar och räntebetalningar, utifrån åter
stående avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är
omräknade med avistakurs till svenska kronor.
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Förfalloprofil balansräkning

Förfalloprofil balansräkning

Mdkr

Mdkr

2021-12-31

2020-12-31

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

Tillgångar Ack

Tillgångar

Skulder+EK Ack

Skulder+E

-100

Tillgångar

20
21
20 0121 04
-0
20 221 03
20 0421 05
20 0721 05
20 1022 04
-0
20 123 04
20 -0124 04
20 0125 04
20 -0126 03
20 0127 03
-0
20 128 03
20 -0129 03
20 -0130 02
20 0131 02
>2 -01
03 -0
1-0 2
1-0
2

0
-100

20
22
20 -03
22 -0
1
20 -02
22 -0
2
20 04
22 -04
20 0422 07
20 1022 04
20 -03
23 -10
20 -03
24 -01
20 03
25 -01
20 -02
26 -01
20 0227 01
20 02
28 -01
20 0229 01
20 -0130 01
20 013 0
> 1-0 1
20 132 01
-0
1-0
1

0

Skulder + Eget Kapital

Tillgångar

Skulder + Eget Kapital

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden
2021

På
anfordran

0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

> 5 år

Saknar
löptid

Totalt

Redovisat
värde

-

-

-

7 672,5

7 672,5

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbank

7 672,5

-

-

Belåningsbara
statsskuldförbindelser

-

29 572,0

1 150,0

-

-

-

30 722,0

30 724,1

Utlåning till kreditinstitut

-

1 349,8

-

-

-

-

1 349,8

1 349,8

Obligationer och räntebärande
värdepapper

-

3 469,0

8 864,7

3 231,8

-

-

15 565,5

15 529,8

Utlåning

-

33 874,5

75 020,2

314 505,5

46 540,3

-

469 940,5

460 650,3

Derivat

-

1 321,6

3 472,9

6 247,2

394,6

-

11 436,3

5 729,3

Övriga tillgångar

-

2 606,8

-

-

-

-

2 606,8

2 606,8

7 672,5

72 193,7

88 507,8

323 984,5

46 934,9

-

539 293,4

524 262,6

Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut

-

277,7

-

-

-

-

277,7

277,7

Emitterade värdepapper

-

28 834,6

105 379,2

346 238,0

34 823,8

-

515 275,6

506 080,1

Derivat

-

1 165,3

1 337,7

3 462,0

300,4

-

6 265,4

3 851,4

Övriga skulder

-

3 947,5

-

-

-

-

3 947,5

3 947,4

Efterställda skulder

-

-

-

-

-

-

-

-

Eget kapital

-

0,0

0,0

0,0

0,0

10 106,0

10 106,0

10 106,0

Summa skulder och eget kapital

-

34 225,1

106 716,9

349 700,0

35 124,2

10 106,0

535 872,2

524 262,6

7 672,5

37 968,6

-18 209,1

-25 715,5

11 810,7

-10 106,0

3 421,2

0,0

Total skillnad
Utställda lånelöften
Beviljad, ej utbetald utlåning¹

239,1

-

-

-

-

-

239,1

-

-

-251,7

-20,9

175,3

106,6

-

9,4

-

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden
2020

På
anfordran

0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

> 5 år

Saknar
löptid

Totalt

Redovisat
värde

–

–

–

18 931,2

18 931,2

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbank

18 931,2

–

–

Belåningsbara
statsskuldförbindelser

–

26 034,4

2 000,0

–

–

–

28 034,4

28 035,2

Utlåning till kreditinstitut

–

1 669,6

–

–

–

–

1 669,6

1 669,6

Obligationer och räntebärande
värdepapper

–

2 924,2

2 020,6

8 901,2

–

–

13 846,0

13 822,9

Utlåning

–

25 132,5

76 789,0

287 500,8

60 884,5

–

450 306,8

445 788,8

Derivat

–

1 434,5

3 053,1

5 087,6

325,2

–

9 900,4

2 429,4

Övriga tillgångar

–

16 670,9

–

–

–

–

16 670,9

16 670,8

18 931,2

73 896,4

83 862,7

301 489,6

61 209,7

-

539 389,6

527 378,2

Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut

–

379,7

563,7

–

–

–

943,4

947,0

Emitterade värdepapper

–

36 310,1

100 844,2

313 842,1

50 716,9

–

501 713,3

498 305,9

Derivat

–

2 886,7

4 717,0

11 842,7

353,4

–

19 799,8

18 977,6

Övriga skulder

–

155,2

–

–

–

–

155,2

155,2

Efterställda skulder

–

–

–

–

–

–

–

–

Eget kapital

–

–

–

–

–

8 992,5

8 992,5

8 992,5

Summa skulder och eget kapital

–

39 731,7

106 124,9

325 684,8

51 070,3

8 992,5

531 604,2

527 378,2

18 931,2

34 164,7

–22 262,2

–24 195,2

10 139,4

–8 992,5

7 785,4

–

Total skillnad
Utställda lånelöften
Beviljad, ej utbetald utlåning¹

355,3

–

–

–

–

–

355,3

–

–

–1 667,2

443,5

812,8

429,1

–

18,2

–

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

Likviditetsreserv

För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perioder av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapitalmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets
reserven definieras som Bolagets innehav i värdepapper,
placeringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo
havanden avser placeringar som saknar underliggande värdepapper. Bolagets direkta innehav i egna värdepapper samt
värdepapper ställda som säkerhet exkluderas från reserven.
Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella
marknaderna. Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av
tillgångar med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och
repobarhet. Placeringar får endast ske i likvida räntebärande
värdepapper samt banktillgodohavanden som har senior status
vid en obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer.
Likviditetsmått

Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR),
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge.
En LCR på 100 procent säkerställer alltså, på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består av tillräckligt med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet under
de kommande 30 dagarna.
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Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis. Dels
på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5 procent
eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD.
Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen
fastställt en limit på 85 procent.
Den höga andelen statsobligationer och andra likvida tillgångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäckningsgraden med god marginal överstiger myndigheternas krav.
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 2021-12-31
totalt 376,1 (271,8) procent samt 67 313,5 (491,8) procent
i USD och 675,0 (502,4) procent i SEK (se tabell på nästa sida).
När det gäller mått som avser den strukturella likviditets
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansieringskvoten, Net Stable Funding Ratio (NSFR), dvs. förhållandet mellan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av
stabil finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på
100 procent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent.
Vid årsskiftet var NSFR-kvoten 142,9 (141,5) procent.
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2021
Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR)
enligt CRR-regelverket

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl.
säkerställda obligationer

2020

Totalt

USD

SEK

Totalt

USD

SEK

53 532,0

52 218,1

946,1

43 674,3

60 629,8

868,6

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1)

-

-

-

–

–

–

Höglikvida tillgångar (Nivå 2)

-

-

-

–

–

–

Likviditetsbuffert , mnkr

52 218,1

946,1

43 674,3

60 629,8

868,6

53 532,0

Kassautflöden, mnkr

-15 530,3

-5,6

-7 920,1

–25 048,5

–706,4

–13 136,0

Kassainflöden, mnkr
Nettokassautflöde, mnkr
Likviditetstäckningskvot (%)

1 646,0

4,2

1 450,0

2 738,1

529,8

2 480,0

-13 884,3

-1,4

-6 470,1

–22 310,4

–176,6

–10 656,0

376,1

67 313,5

675,0

271,8

491,8

502,4

Operativ risk

Stresstester

Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser
inklusive legala risker. Operativ risk är del av Bolagets verksamhet och kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras
till annan part. Däremot kan Kommuninvest genom en god
styrning och kontroll minska sannolikheten för dess inträffande och reducera de konsekvenser som kan uppstå till följd
av operativ risk.

Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, erfarenhetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera risker
och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer av extraordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp av
scenarioanalyser eller känslighetsanalyser.
Incidenthantering

Riskhantering

Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvärdering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk.
Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och
acceptabel nivå. Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av
en enhetlig mätning och rapportering av operativa risker. En
analys av risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten operativ risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det över
gripande ansvaret för de metoder och rutiner som används vid
mätning, identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering
samt rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests riskaptit och de
väsentliga processerna för verksamheten.
Metoder för att identifiera, hantera och analysera
operativa r isker
Riskindikatorer

Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. Uppföljning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap
om riskläget inom Kommuninvest förändrats.
Självutvärdering

Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets
verksamhet. De operativa riskerna har det gemensamt att deras
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer,
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår i
stället genom brister i Kommuninvests egen verksamhet och/
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemensamt med samtliga avdelningschefer för att genomföra minst en
årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i Bolagets
produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-system.
Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till
styr-else, VD och företagsledning.

En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser
i omvärlden eller inom Kommuninvest som innebär, eller skulle
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet,
tillgångar eller anseende.
Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), vilket ska
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förväntade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår.
Respektive processägare ansvarar för att anställda rapporterar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att hantera
händelserna.
Process för godkännande av nya produkter, tjänster, marknader, valutor,
IT-system samt organisations- och verksamhetsförändringar (NPAP)

Kommuninvests Godkännandeprocess ska initieras då det
i Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, marknad, valuta, process eller IT-system. Processen ska även initieras i samband med större förändringar i företagets verksamhet
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring.
Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativtagaren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog
med Bolagets samtliga berörda funktioner.
Kontinuitetshantering

Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelningschef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner,
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas.
Minst årligen ska styrelsen informeras gällande resultat från
tester av beredskaps-, kontinuitets- och återställningsplaner.
Kapitalkrav för operativ risk

Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapitalkravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet utifrån 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter.
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Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker uppgår till 91,0 (107,0) mnkr.
Strategisk risk

Med strategisk risk avses den långsiktiga risken för förlust på
grund av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering
av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i samhället, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommunala sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska
mål som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras
genom att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys
och att beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.
Under strategisk risk ingår affärsrisk, vilket är risken för
minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk utveckling) har en negativ
påverkan på volymer och marginaler. Alla avdelningar i
B olaget arbetar löpande med omvärldsbevakning inom sina
respektive områden.
Kapitalkrav för strategisk risk

Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för strategisk risk
omhändertas inom operativa risker.
Intressentrisk

Med intressentrisk avses Risken att ratingbolag, kund, medlem, medarbetare, investerare, massmedia, riksdag, regering
eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och dess
affärsidé.
Bolagets intressentrisk hanteras genom att Bolaget säkerställer en sund riskkultur som bygger på den kommunala
värdeg runden, regelefterlevnad och en god intern styrning
och kontroll. En analys av risknivån genomförs regelbundet
och rapporteras till styrelse, VD och företagsledning.
Kapitalkrav för intressentrisk

Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för intressentrisk
omhändertas inom operativa risker.
Regelefterlevnadsrisk

Med regelefterlevnadsrisk avses risken att Bolaget inte följer
gällande externa eller interna regler och därmed riskerar att
påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/
förlorat anseende.
Bolaget arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och
analys av regelverksförändringar i syfte att reducera Bolagets
regelefterlevnadsrisker. Samordning av omvärldsbevakning
samt säkerställandet av analys hanteras av Bolagets regelverksgrupp. Det huvudsakliga ansvaret för att verksamheten bedrivs
i enlighet med gällande regelverk vilar på den operativa verksamheten. Funktionen för regelefterlevnad bidrar både proaktivt genom råd och stöd till den operativa verksamheten och
reaktivt genom undersökningar och kontroller av hanteringen.
Inför varje nytt år görs en analys över Bolagets regelefter
levnadsrisker, och utifrån den analysen tas en plan fram för
funktionens kommande arbete. Planen fastställs av VD och
rapporteras till bolagsstyrelsen.

Hållbarhetsrisk

Med hållbarhetsrisk avses risken att Bolaget direkt eller indirekt negativt påverkar eller påverkas inom områdena miljö och
klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor
eller affärsetik.
Hållbarhetsrisker hanteras genom att beakta ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet i hela verksamheten. Krav
utgår från nationella och internationella regelverk och rikt
linjer inom områdena miljö och klimat, korruption, mänskliga
rättigheter eller arbetsvillkor eller affärsetik. En analys av risknivån genomförs regelbundet och rapporteras till styrelse, VD
och företagsledning.
Kapitalkrav för hållbarhetsrisk

Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för hållbarhetsrisk
omhändertas inom operativa risker.
Kapitaltäckning

Kraven på kapitaltäckning beräknas enligt tillsynsförordningen (EU) nr 575/2013, också kallad CRR (Capital Requirements Regulation), som är direkt tillämplig i Sverige samt kapitaltäckningsdirektivet EU 2013/36, som genomförs i svensk rätt
genom lagar och FI:s föreskrifter. Finansinspektionen beslutade den 28 september 2021 att höja buffertvärdet till 1 procent med tillämpning från och med den 29 september 2022.
Fram till dess gäller det buffertvärde på 0 procent som har til�lämpats sedan den 16 mars 2020.
Kapitalbas

Kapitalinstrument1
Ej utdelade vinstmedel2
Ackumulerat annat totalresultat
och andra reserver
Kärnprimärkapital före
lagstiftningsjusteringar
Ytterligare värdejusteringar
Immateriella tillgångar
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar
av kärnprimärkapital
Summa kärnprimärkapital
Primärkapitaltillskott
Summa primärkapital
Summa supplementärt kapital
Totalt kapital

606,7

608,9

24,6

30,4

9 633,0

8 790,8

-218,9

-225,4

-4,2

–

-223,1

-225,4

9 409,9

8 565,4

–

–

9 409,9

8 565,4

–

–

9 409,9

8 565,4

1) För en närmare beskrivning av ingående instrument, se sidan 57.
2) Avdrag har skett om årets resultat samt föreslagen utdelning som överstiger årets
resultat om 11,8 (-).

Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för regelefter
levnadsrisk omhändertas inom operativa risker.
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Riskexponeringsbelopp och minimikapitalbelopp

2021

Kapitalkrav, pelare 1

Kapitalkrav
procent

371,3

8%

270,1

8%

Kapitalkrav för kreditrisker (schablonmetoden)
varav exponeringar mot institut
varav exponeringar mot företag
Operativa risker, basmetoden
Totalt riskexponeringsbelopp och minimikapitalbelopp

8%

6,9
104,4

845,3

8%

67,6

741,4

8%

59,3

2 330,7

8,0%

186,4

2 396,6

8,0%

191,7

2021

357,4%

9409,9

8565,4

357,4%

Bruttosoliditet

15,37%

12,30%

Bruttosoliditet kapitalbaskrav
2021

2020

997,5

–

–

Ytterligare Kapitalbaskrav,
primärkapital

14,3%

333,3

–

–

Ytterligare Kapitalbaskrav
sekundärkapital

19,0%

442,8

–

–

Totalt särskilt kapitalbaskrav
för andra risker än risken för
alltför låg bruttosoliditet

76,1%

1773,7

–

–

1) Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärdering med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Kombinerat buffertkrav

2021

2020

2,5%

58,3

2,5%

59,9

Kontracyklisk buffert

–

–

–

–

Systemriskbuffert

–

–

–

–

2,5%

58,3

2,5%

59,9

2021

Kapitalbaskrav enligt Pelare 1

8,0%

Kapitalbaskrav, Pelare 2 krav1
Kombinerat buffertkrav

186,4

8,0%

191,7

76,1% 1773,7

-

59,9

58,3

2,5%

396,2

-

-

103,6% 2 414,7

10,5%

251,6

1) Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärdering
med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Övrig information som skall lämnas enligt CRR del åtta samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 2008:25,
se Kommuninvests webbplats.
Bruttosoliditet

Avgår tillgångsbelopp som dragits av
för att fastställa kärnprimärkapital

1 836,4

-

-

Kapitalbaskrav, Pelare 2 krav1

-

-

-

-

Pelare 2 vägledning1

5,5%

3 384,8

-

-

Totalt bedömt kapitalbaskrav

8,5%

5 221,2

–

–

1) Enligt Finansinspektionens beslut 2021-09-24, i samband med översyn och utvärdering med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning

Internt bedömt kapitalbehov

Skillnaden mellan Bolagets interna bedömning och Finans
inspektionens kapitalbaskrav samt vägledning i pelare 2 utgörs
främst av kapitalbehovet för alltför låg bruttosoliditet. Bolaget
bedömer att det finns ett kapitalbehov för risken för alltför låg
bruttosoliditetsgrad, motsvarande skillnaden mellan 0,7 procent bruttosoliditetsgrad och övriga riskjusterade kapitalbehov
inklusiver buffertar i pelare 1 och pelare 2. Finansinspektionens bedömning är att Pelare 2-vägledning avseende brutto
soliditet behöver uppfyllas på gruppnivå men ej för Bolaget
på individnivå.
2021

Kreditrisk

2020

2,5%

Balansomslutning

2020

3,0%

2020

Kapitalbehov, pelare 2

17,0%

Pelare 2 vägledning1

2021

Kapitalbaskrav enligt Pelare 1

Internt bedömt kapitalbehov

319,6% 7 449,8 394,4% 8 373,7

Totalt riskbaserat kapitalbaskrav

2020

Primärkapital, beräknad med
övergångsregler, se avsnitt
kapitaltäckning

42,8%

2021

2020

524 262,6

527 378,2

-223,1

-225,4

Justering för derivatinstrument

-2 176,8

-11 717,2

Avdrag i form av exponering till
medlemmar och deras bolag

-460 650,3

-445 822,7

Total exponering

21,2

8%

Ytterligare Kapitalbaskrav
kärnprimärkapital

Tillkommer möjlig riskförändring
repotransaktioner

28,0

8%

85,8

403,7%

Totalt bedömt kapitalbaskrav

8%

1 305,2

Primärkapitalrelation

Kärnprimärkapital tillgängligt
att användas som buffert

350,0
264,2

8,1

357,4%

Summa buffertkrav

29,7
21,6
89,1

403,7%

Särskilt kapitalbaskrav för andra
risker än risken för alltför låg
bruttosoliditet1

Kapital–
krav

8%

Kärnprimärkapitalrelation

Kapitalkonserveringsbuffert

Kapitalkrav
procent

8%

2020

403,7%

Riskexpo
nering

101,2

2021

Total kapitalrelation

Kapital–
krav

1 114,1

Kreditvärdighetsjustering

Kapitaltäckningsrelationer

2020

Riskexpo
nering

0,7

-

61 213,1

69 612,9

31,4

20,6

Marknadsrisker

1 434,7

1 823,6

Kapitalplaneringsbuffert

1 006,0

1 070,4

Totalt internt bedömt kapitalbehov
pelare 2, exkl. risken för alltför låg
bruttosoliditet

2 472,1

2 914,6

938,0

449,6

3 410,1

3 364,2

Internt bedömt kapitalbehov för risken
för alltför låg bruttosoliditetsgrad
Totalt internt bedömt kapitalbehov
pelare 2

Kommuninvests interna kapitalutvärdering ligger till grund för
det internt bedömda kapitalbehovet. För mer information om
Bolagets interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna
39–40.
Kapitalmål

Bolagets kapitalmål 2021 uppgår till 6 700 (6 500) mnkr, vilket
motsvarar 1 procent bruttosoliditetsgrad plus en styrelse
buffert på 1000 (900) mnkr. I relation till Bolagets kapitalbas,
som uppgår till 9 399,2 (7 376,6) mnkr, uppfylls kapitalmålet
med god marginal. Kommuninvests kapitalplanering syftar till
att verksamheten skall vara fullgott kapitaliserad för att möta
såväl aktuella samt kommande regelkrav. För mer information
om Bolagets interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se
sidorna 39-40, för informaton om kapitalmål, se tabellen.
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Kapitalmål

Kapitalmål bolaget

2021

2020

6 700,0

6 500,0

Styrelsebuffert

1 100,0

1 200,0

Kapitalmål

7 800,0

7 700,0

2021

2020

Totalt högkvalitativa tillgångar, High-quality
liquid assets (HQLA) (viktat värde)

70 061,2

61 533,9

Kassautflöden - totalt viktade värden

33 467,2

33 741,9

Kassainflöden - totalt viktade värden

9 494,7

19 274,9

Nettokassautflöden (justerat värde)

23 365,3

15 106,5

318,1%

499,0%

Likviditet
Likviditetstäckningsgrad, Liquidity
Coverage Ratio (LCR)

Likviditetstäckningskvot, %
Stabil nettofinansieringskvot, Net Stable
Funding Ratio (NSFR)

2021

2020

Totalt tillgänglig stabil finansiering

412 553,4

403 787,6

Totalt behov av stabil finansiering

288 738,4

281 448,0

142,9%

143,5%

NSFR-kvot, %

Omvärldsbevakning
Utfasning referensräntor

De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest är
Stibor och USD Libor i löptiderna 3 månader. Till följd av att
euro har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så
kommer även Euribor och dess potentiella ersättare få en
ökande betydelse.
Kommuninvest hade vid årsskiftet 725,9 miljarder derivat
med referens till Stibor 3m och 213,9 miljarder utlåning med
referens till Stibor 3m. Endast derivat var utestående med referens till USD Libor 3m. Det totala nominella beloppet var 295,6
miljarder USD. Även till Euribor 3m fanns endast derivat ute
stående med ett totalt nominellt belopp om 0,09 miljarder EUR.
Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referensräntan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, den
s.k. Benchmarkförordningen. I december lämnade Swedish
Financial Benchmark Facility (SFBF), administratör av Stibor,
in en ansökan till Finansinspektionen för en slutgiltig bedömning gällande Stibors efterlevnad av förordningen.
Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med uppdraget att lämna en rekommendation om referensräntor som
kan utgöra komplement och/eller alternativ till Stibor. Bankföreningen publicerade sina slutgiltiga rekommendationer den
15:e maj 2020.
I och med publiceringen togs utvecklingsarbetet över av
Sveriges Riksbank för att ta fram ett slutgiltigt ramverk och
referensränta som kan fungera som ett alternativ för finansiella
kontrakt i svenska kronor. Den 2 september 2021 började
Riksbanken publicera den alternativa referensräntan Swestr
med uppmaningen att marknadsaktörer bör ersätta Stibor T/N
(Tomorrow/Next) med den nya referensräntan. Swestr är en
transaktionsbaserad referensränta i svenska kronor och avser
den kortaste löptiden, ”over-night”. Likt Bank of England och
Federal Reserve publicerar Riksbanken även historiska genomsnitt baserat på de dagliga noteringarna. Genomsnittsräntor
baserade på Swestr i löptiden 1 vecka och 1 månad började
publiceras i oktober, och i löptiden 2 och 3 månader från och
med den 1 november och 1 december respektive. Motsvarande
genomsnittsränta i löptiden 6 månader kommer publiceras från
och med 1 mars 2022.
I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve en
kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC)
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i syfte att bestämma en referensränta som kan ersätta Libor
i USD. I juni 2017 valdes Secured Overnight Financing Rate
(SOFR), en ränta som är helt baserad på faktiska transaktioner
i repomarknaden. SOFR har publicerats sedan början av april
2018 och en marknad för swappar och futures har redan
etablerats. Även obligationer kopplade till SOFR har emitterats
sedan 2018.
Den 5 mars 2021 annonserade ICE Benchmark Administration (IBA, administratör av Libor i USD) att publicering av Libor
i GBP, EUR, CHF och JPY kommer upphöra enligt plan, den
31 december 2021. För USD kommer endast Libor på löptiden
1 vecka och 2 månader upphöra vid utgången av 2021, och att
de övriga löptiderna (overnight, 1, 3, 6 och 12 månader) kommer fortsätta publiceras till och med 30 juni 2023. IBA avråder
dock från att ingå i nya Libor-avtal efter utgången av 2021.
Under 2021 har ett projekt genomförts för att operativt
kunna hantera derivat med referens till SOFR. Kontrakt som
refererar till SOFR är mer komplexa att hantera än Liborkontrakt i och med att räntesättningar sker dagligen och dessutom
i efterhand. Detta medför att de bilaterala derivatavtalen innehåller större antal teknikaliteter avseende beräkningar och
betalningsdagar. I och med slutförandet av projektet under
december 2021 är det säkerställt att bolaget kan hantera den
nya referensräntan.
Även om Kommuninvest säkerställt förmågan att hantera
SOFR relaterade kontrakt och därmed hantera ränte- och
valutarisker i samband med nya upplåningar i USD finns ett
antal kontrakt som refererar till USD Libor men med förfall
efter referensräntans upphörande. Dels finns ett mindre antal
ränte- och valutabasisswappar kopplade till fastränteupplåning
och placering i USD. Utestående nominellt belopp uppgår till
7,6 miljarder USD ränteswappar och 6,7 miljarder USD valuta
swappar. Dels finns ett trettiotal strukturerade derivat med
förfall efter 2023-06-30 där betalbenet refererar till USD Libor
3m. Nominella beloppet uppgår till knappt 600 miljoner USD.
I och med dessa utestående kontrakt exponeras Kommun
invest för operativa risker vid hanteringen av kontrakten i samband med övergången. Men även om de nominella beloppen är
stora är antalet kontrakt mycket litet vilket krafitgt reducerar
omfattningen av den operativa hanteringen av bytet och de
därmed tillhörande riskerna.
Bytet av referensränta på utestående kontrakt skulle potentiellt kunna innebära intjäningsrisker för Kommuninvest.
Dessa är hanterade genom att samtliga kontrakt omfattas av
samma så kallade ”fallback” regler. Kommuninvest och samtliga Kommuninvests derivatmotparter har skrivit under ISDAs
”IBOR Fallbacks Supplement and Protocol” som styr hur referensräntor som upphör ska hanteras. Därmed täcks samtliga
utestående valutaswappar med referens till USD Libor 3m av
ISDA protokollet. Samtliga ränteswappar är clearade i LCH som
vid övergången kommer följa ISDA protokollet.
Enligt ISDA protokollet ska referensen till USD Libor 3m
bytas till SOFR med ett tillägg av en justeringsspread. Justeringsspreaden för USD Libor 3m som ska användas enligt pro
tokollet fastställdes 5 mars 2021 till 26,161 bp.
Brexit

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet
enades parterna om en övergångsperiod till och med den
31 december 2020 som innebar att befintliga regler skulle fortsätta gälla medan nya avtal förhandlas. Därmed flyttades
risken för ett avtalslöst utträde framåt i tiden.
För Kommuninvest bestod denna risk i att brittiska finansiella institut inte skulle kunna agera derivatmotparter vid ett
avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre koncentrationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. Trots att
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ett avtal kunde tecknas sent under 2020 så kvarstår oklarheter
gällande finanssektorn. Denna risk har hanterats genom att
godkänna nya enheter inom EU och med dessa förhandlat nya
avtal. Förberedelser för ett avtalslöst utträde gjordes under
2020 då nya avtal upprättades med nio av Bolagets prioriterade
motparter. Förhandlingar med övriga motparter har fortlöpt
under 2021. Sveriges regering beslutade att förlänga övergångsreglerna till och med utgången av 2021 för företag från tredjeländer som bedriver värdepappersrörelse, vissa motparter har
valt att tillämpa dessa regler. Ambitionen under 2021 har varit
att novera (flytta) befintliga affärer som upprättats med finansiella institut som, på grund av Brexit, inte kommer kunna
agera derivatmotparter efter årsslutet. En andel av portföljen
har noverats under året. De återstående affärerna har inte
noverats på grund av att vissa motparter avkräver kompensation för att utföra noveringarna, och andra motparter inte får
novera på grund av interna regler.
En annan risk för Kommuninvest har varit att inte längre
kunna säkra derivat, som omfattas av clearingskyldighet under
EMIR, via brittiska London Clearing House Limited (LCH).
I syfte att förhindra risken för avbrott beslutade den europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) initialt att
LCH ska tillåtas tillhandahålla sina tjänster som clearinghus
inom EU, även efter ett avtalslöst Brexit, under en övergångs
period som sträcker sig till och med den 30 juni 2022. Denna
risk har hanterats genom att godkänna ytterligare ett clearinghus, Eurex Clearing AG i Tyskland. Under november annonserade europeiska kommissonen att en ytterligare förlängning av
det tillfälliga undantaget planeras och att ytterligare information ska publiceras tidigt under 2022.
Bedömningen är att Storbritanniens utträde ur EU inte
kommer medföra någon väsentlig påverkan på Kommuninvests
resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller
stora exponeringar.

Not 3

Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden
varav utlåning
varav räntebärande värdepapper
Övriga ränteintäkter

2021

2020

997,3

1 741,9

1 003,3

1 671,2

-6,0

70,7

1,0

1,2

Summa

998,3

1 743,1

Varav: ränteintäkt från finansiella poster
ej värderade till verkligt värde via
resultaträkningen

716,7

1 197,1

-275,3

–973,0

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden
varav skulder till kreditinstitut

-22,0

–26,3

varav emitterade värdepapper

-247,3

–942,0

varav utlåning, negativ utlåningsränta

-6,0

–4,7

-42,2

–72,7

Summa

-317,5

–1 045,7

Varav: räntekostnad från finansiella poster
ej värderade till verkligt värde via
resultaträkningen

-344,5

–1 110,4

680,8

697,4

Övriga rörelsekostnader

Summa räntenetto

Kommuninvest anser att samtliga intäkter och kostnader är
hänförliga det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.
I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som
negativt. För mer information om periodens räntenetto se
Kommentarer till resultaträkningen på sidan 52.
Kommuninvest Ekonomisk förening
Räntekostnader

2021

Skulder till kreditinstitut
Räntekostnader Förlagslån
Övriga

2020

0,0

0,0

-

–13,8

-

–

Summa

0,0

–13,8

Summa räntenetto

0,0

–13,8

2021

2020

Not 4

Provisionskostnader

Koncernen
Betalningsförmedlingsprovisioner

8,1

8,4

Värdepappersprovisioner

2,9

3,2

Övriga provisioner
Summa
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0,4

1,1

11,4

12,7
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Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen
Realiserat resultat
varav andra finansiella instrument

2020

4,8

–1,7

-

–

4,8

–1,7

43,9

–245,3

Valutakursförändringar

-1,1

–0,7

Summa

47,6

–247,7

Kommuninvest anser att samtliga intäkter och kostnader är
hänförliga till det land där Bolaget har sitt säte, Sverige.
Nettovinst/nettoförlust uppdelat
per värderingskategori

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

2021

2020

-730,6

210,6

varav obligatorisk

-180,8

-7,3

varav verkligt värde option

-549,8

217,9

2,5

0,1

748,8

–461,2

Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
varav handel
varav verkligt värde option

-1 464,6

–68,4

2 213,4

–392,8

–

–

-1 666,9

648,8

Finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Förändring i verkligt värde på derivat
som är säkringsinstrument i en säkring
av verkligt värde
Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt
värde, portfölj

416,0

–34,8

Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken
i säkring av verkligt värde

1 694,7

–645,1

Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken
i säkring av verkligt värde, portfölj

-415,8

34,6

Valutakursförändringar

-1,1

–0,7

Summa

47,6

–247,7

–

–

2021

Nettoresultat på finansiella tillgångar
som redovisats i övrigt totalresultat

–

–

Intäkter från avtal med kunder

8,7

8,2

Övriga rörelseintäkter
Summa

1,7

2,7

10,4

10,9

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar
i Kommuninvest Ekonomisk förening. Tjänsten innebär att
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella positioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i
Kommuninvest Ekonomisk förening och alla kunder verkar
på samma geografiska marknad, Sverige. Samtliga avtal
behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till åtkomst till en
tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker sig över ett
kalenderår och faktureras normalt inom det räkenskapsåret.
Det sker ingen justering av betydande finansieringskomponent
då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till tjänst sker
inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. Avtalens
transaktionspris är fast och utan justeringar för rörliga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal eller
andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs utifrån
Kommuninvests prislista och utgår från kundkoncernens
externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans är
aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som
betalas av kund.
Kommuninvest anser att samtliga intäkter är hänförliga till
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Kommuninvest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat.
Kommuninvest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 25.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde uppgår till 2,5 (0,2) mnkr. I beloppet ingår
en ränteskillnadsersättning om 2,5 (0,2) mnkr, vilket avser
förtidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på
kunds initiativ.
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Realisationsvinst vid avyttring
av materiella tillgångar

Resultat (netto)

84

Övriga rörelseintäkter

Koncernen
2021

varav räntebärande värdepapper
Orealiserade marknadsvärdesförändringar
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Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr

2021

2020

Löner och arvoden

81 811

76 591

Sociala avgifter

45 404

41 517

varav arbetsgivaravgifter och löneskuld
arbetsgivaravgift

25 199

23 235

varav pensionskostnader

16 368

14 713

Personalkostnader

varav särskild löneskatt på pensionskostnader

3 838

3 569

10 319

7 461

Utbildningskostnader

2 767

2 698

Övriga personalkostnader

3 048

2 721

143 350

130 988

Inhyrd personal

Summa personalkostnader
Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader

861

1 616

IT-kostnader

25 944

24 489

Konsultarvoden

21 154

28 239

Ratingkostnader

2 324

3 009

Marknadsdata

9 080

9 344

Hyror och andra lokalkostnader

6 412

–418

Fastighetskostnader

1 761

1 777

Årsredovisnings- och delårsrapport
Resolutionsavgift
Övriga kostnader

1 336

953

23 015

20 879

28 521

27 561

Summa övriga allmänna administrationskostnader

114 863

117 449

Summa

258 212

248 439

Kommuninvest Ekonomisk förening
2021

2020

2 555

2 651

Övriga kostnader

16 233

11 884

Summa

18 788

14 535

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter

Lönepolicy Kommuninvest i Sverige AB

Bolaget har en lönepolicy av vilken framgår att Kommuninvest
inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har
heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år 2021.
Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar har
beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter,
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare.
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.
Anges i tkr

2021

2020

Ellen Bramness Arvidsson (ordf)

600

585

Lars Heikensten

330

321

Erik Langby

330

321

Kristina Sundin Jonsson

330

321

Catrina Ingelstam

330

234

Mats Filipsson, tillträtt april 2021

234

–

Anette Henriksson, tillträtt april 2021

234

–

96

321

Anna von Knorring, avgått oktober 2020

–

239

Johan Törngren, avgått april 2020

–

88

Mattias Bokenblom, arbetstagarrepresentant

–

–

Kristin Ekblad, arbetstagarepresentant

–

–

2 484

2 430

Kurt Eliasson, avgått april 2021

Summa

Ersättning till ledande befattningshavare
i Kommuninvest i Sverige AB

Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen.
För år 2021 erhöll verkställande direktör 3 864 (3 443) tkr i
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad
för verkställande direktör uppgick till 1 234 (1 087) tkr och är
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp mot
svarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.
Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av
styrelsen. För år 2021 erhöll vice verkställande direktör 2 223
(2 181) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades.
Pensionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till
712 (699) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning
från Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är
6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat
med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.
Ersättningsinformation avseende andra ledande befattningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under
perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. För mer
information gällande bolagsledningens sammansättning och
förändringar under året, se sidan 47.
Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersättningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verkställande ledning under år 2021 uppgick till 6 836 (6 508) tkr.
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring.
Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes
under år 2021 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs
en oberoende granskning av Bolagets lönepolicy och ersättningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersättning till
den verkställande ledningen, dels ersättning till anställda som
har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner; samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen
av Bolagets lönepolicy.
Ersättning till styrelsen i Kommuninvest Ekonomisk förening

Styrelsen bestod i slutet av året av15 (15) ledamöter varav 6 (6)
kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 8 (8) kvinnor. Vid årsstämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommuninvest
Ekonomisk förening. Vid stämman lämnade 1 (1) ledamot och
2 (1) suppleanter styrelsen. En tidigare suppleant valdes in som
ordinarie ledamot och tre nya suppleanter valdes in. För mer
information om styrelsens sammansättning, se sidan 42.
Stämman beslutade även om förändrade arvoden för föreningsstyrelsen. Bas för arvodet är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd.
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande
erhåller ett fast arvode om 315 (308) tkr samt vice ordförande
ett fast arvode om 210 (205) tkr. Två av styrelsens ledamöter
utgör, tillsammans med ordförande och vice ordförande, Föreningens arbetsutskott och erhåller därför ett årligt fast arvode
om 116 (114) tkr. Beloppen gäller årligen och inga rörliga
ersättningar utgår. Övriga ordinarie ledamöter, 11 stycken,
erhåller ett fast arvode om 8,4 (8,2) tkr samt rörligt arvode om
4,9 (4,8) tkr per sammanträde. Styrelsens suppleanter erhåller
ett rörligt arvode om 4,9 (4,8) tkr per sammanträde.
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Ersättning till styrelsen i Kommuninvest
Ekonomisk förening, anges i tkr1

2021

2020

Ersättning till styrelsen i Kommuninvest
Ekonomisk förening, anges i tkr1

2021

2020

Anders Johansson

29,2

26,2

Kenneth Handberg, avgick april 2021

12,0

24,8

Andreas Svahn, nyvald april 2021

44,1

–

Lill Jansson

34,1

33,6

Anna Lipinska, nyvald april 2021

29,4

–

Lilly Bäcklund

47,3

43,9

208,5

203,9

Anna-Britta Åkerlind

47,3

39,2

Linda Frohm

Ann-Marie Johansson

39,1

31,1

Maria Fälth, avgick april 2021

Bo Rudolfsson

52,2

43,9

Britta Flinkfeldt

52,2
–

Carina Sándor, avgick april 2020
Catharina Fredriksson
Catharina Winberg, avgick april 2021
Christina Johansson
Elizabeth Peltola
Ewa-May Karlsson
Fredrik Larsson
Göran Färm

–

2,4

Maria Liljedahl

52,2

43,9

53,5

Martin Kirchberg

39,0

35,9

9,4

Mohamad Hassan

47,3

36,9
43,9

39,0

31,0

Niclas Nilsson

52,2

9,6

45,4

Peter Hemlin

43,9

31,1

43,9

35,8

Peter Kärnström

43,9

35,8

Pierre Sjöström

115,3

112,8

34,1

26,2

29,2

38,3

115,3

112,8

47,3

41,5

Teddy Nilsson
Ulf Olsson, från suppleant till ordinarie
ledamot april 2021

49,9

31,0

Örjan Mossberg

52,2

43,9

1882,2

1 681,3

312,8

305,8

Hanne Lindqvist, nyvald april 2021

44,1

–

Hans Lindberg

34,1

31,1

Summa

Jeanette Wäppling

29,3

43,0

Jonas Ransgård

52,2

43,9

1) B eloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är
jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt
Ersättning till styrelsen i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Löner och ersättningar – Kommuninvest i Sverige AB
Grundlön /
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensions–
kostnad

Summa

Styrelse

2 484

-

-

2 484

Verkställande direktör

3 864

116

1 234

5 214

Vice verkställande direktör

2 223

-

712

2 934

2021, anges i tkr

Övriga i bolagsledningen

6 836

27

2 482

9 345

Övriga tjänstemän

62 307

194

11 392

73 894

Summa

77 714

337

15 820

93 871

Grundlön /
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensions–
kostnad

Summa

Styrelse

2 430

–

–

2 430

Verkställande direktör

3 443

116

1 087

4 646
2 880

2020, anges i tkr

Vice verkställande direktör

2 181

–

699

Övriga i bolagsledningen

6 508

4

2 204

8 716

Övriga tjänstemän

59 930

60

10 723

70 713

Summa

74 492

180

14 713

89 385

Koncern
Medelantalet anställda - Koncernen

Medelantalet anställda under året
varav kvinnor

Revisionsuppdrag
2021

2020

103

103

44

39

Föreningen har under 2021 haft en anställd.

86
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Vid 2020 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill
slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisionsbolag. Med
revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
Kommuninvest i Sverige AB:s revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsupp
gifter. Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel granskning som utmynnar i rapport eller intyg som är avsett även för
andra än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant
som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.
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Not 8

Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr,
KPMG AB

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2021

2020

2 126

1 530

905
63

659
–
140

Övriga rörelsekostnader

Koncernen
2021

2020

Försäkringskostnader

1,3

1,8

Kommunikation och information

2,3

4,4

Övriga rörelsekostnader

0,0

0,0

Summa

3,6

6,2

2021

2020

Kommuninvest Ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr,
KPMG AB

2021

2020

Revisionsuppdrag

212

193

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

298

–

–

–

63

63

Skatterådgivning
Övriga tjänster

Not 9

Kreditförluster, netto

Koncernen
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

0,6

–0,7

Belåningsbara statsskuldförbindelser

0,7

–0,3

Leasing

Utlåning till kreditinstitut

0,3

0,2

Den 1 januari 2020 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och
ersatte IAS 17 Leasingavtal. I RFR 2 finns valet att, i juridisk
person, inte tillämpa IFRS 16 utan istället tillämpa reglerna
för redovisning av leasing som finns i RFR 2. Bolaget har valt
möjligheten i RFR2 att inte tillämpa IFRS 16.
I tabellerna nedan framgår framtida leasingavgifter enligt
RFR 2 samt periodens leasingkostnader för 2021. Omfattningen av leasingaktiviteter är oförändrad mot tidigare år.
Ingen uppdelning har gjorts utifrån villkoren i leasingavtalen
då leasingaktiviteten är en så pass immateriell del av Kommuninvests verksamhet. Huvuddelen av kostnaderna hänförs till
Bolagets hyra av kontorslokaler från dotterbolaget Kommuninvest Fastighets AB.

Utlåning

4,8

11,9

Framtida leasingavgifter

–

0,0

0,0

Summa

6,3

11,1

I enlighet med IFRS 9 tar Kommuninvest upp förväntade kredit
förluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade kreditförluster. År 2021 uppgår förväntade kreditförluster till ett
positivt belopp, främst beroende på förändringar som påverkar
sannolikheten för fallissemang, PD. För information om beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av kreditförluster
se not 3.

1,5

Mellan 1 och 5 år

1,0

Summa

2,5
2021

2020

Räntekostnader leasingskulder

0,0

0,0

Avskrivningar

0,5

0,4

varav inventarier

0,2

0,1

varav byggnader

0,3

0,3

Kostad för leasing av tillgångar av lågt värde

2,0

1,9

Övriga leasingkostnader

0,1

0,1

Summa

2,6

2,4

2021

2020

Nyttjanderätt

-0,1

Poster utanför balansräkningen

2021

Inom 1 år

Periodens leasingkostnader

Obligationer och räntebärande värdepapper

Inventarier

0,0

0,0

Byggnader och mark

0,2

0,5

Summa

0,2

0,5
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Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen

2021

2020

Aktuell skattekostnad

0,1

0,0

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–),
avseende temporära skillnader

0,0

–0,1

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

0,0

–2,2

Totalt redovisad skattekostnad

0,1

–2,3

Avstämning av effektiv skatt

2021

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt avdragsgill utdelning
Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat
Ej avdragsgilla kostnader

2020

-

461,2

–

20,6%

95,0

21,4%

199,4
42,7

-21,1%

-97,4

–21,2%

–42,3

-

-

–

–

0,5%

2,5

–0,2%

–0,4

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

0,0

–1,1%

–2,2

Redovisad effektiv skatt

0,0%

0,1

–1,1%

–2,3

Kommuninvest Ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen

2021

2020

Årets skattekostnad

0,1

0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

0,0

-2,2

Totalt redovisad skattekostnad

0,1

-2,2

Avstämning av effektiv skatt

2021

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt avdragsgill utdelning

88

2020

-

473,0

–

20,6%

97,4

21,4%

197,5
42,3

-20,6%

-97,4

–21,4%

–42,3

Ej avdragsgilla kostnader

0,0%

0,1

0,0%

0,1

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

0,0

1,1%

-2,2

Redovisad effektiv skatt

0,0%

0,1

1,1%

-2,2
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Vinstdisposition

Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening föreslår att:

2021

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 480,1 mnkr disponeras på följande sätt:
Till medlemmarna utdelas 2,5 % insatsränta på insatskapitalet

199,6

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under år 2021

273,3

Balanseras i ny räkning

7,2

Summa disponerat

480,1

För mer information se sidan 29.

Not 12

Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2021

2020

Redovisat värde

Redovisat värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

29 072,1

1 652,0

–

–

30 724,1

30 724,0

25 198,4

2 836,8

28 035,2

28 036,4

–

–

–

–

–

29 072,1

1 652,0

–

30 724,1

30 724,0

25 198,4

2 836,8

28 035,2

28 036,4

Belåningsbara statsskuldförbindelser
– svenska staten
– utländska stater
Summa
Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden

2,1

6,0

Negativ skillnad till följd av att bokförda
värden understiger nominella värden

0,0

–0,6

Summa

2,1

5,4
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Not 13

Utlåning till kreditinstitut

Kommuninvest Ekonomisk förening
2021

2020

Utlåning i svensk valuta

7,1

22,6

Summa

7,1

22,6

Not 14

Utlåning

Koncernen
2021

2020

Redovisat värde

Redovisat värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

– kommuner och regioner

161 346,7

51 098,5

212 445,2

212 531,6

155 571,9

49 169,4

204 741,2

205 327,2

– bostadsföretag med kommunal borgen

121 586,0

35 926,6

157 512,6

157 421,7

115 177,3

38 232,3

153 409,7

153 689,1

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Utlåning

– övriga företag med kommunal borgen
Summa

68 816,3

21 876,2

90 692,4

90 509,4

64 990,5

22 647,4

87 637,9

87 700,8

351 749,0

108 901,3

460 650,3

460 462,7

335 739,7

110 049,0

445 788,8

446 717,1

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag. 

Not 15

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Koncernen
2021

2020

Redovisat värde
Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Redovisat värde
Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
– svenska bostadsinstitut
– övriga svenska emittenter

90

–

–

–

–

–

–

–

–

3 005,00

1 241,8

4 246,8

4 246,8

3 013,7

1 215,4

4 229,1

4 224,4

– övriga utländska emittenter

3 532,0

7 751,0

11 283,0

11 286,0

5 023,1

4 570,7

9 593,8

9 591,9

Summa

6 537,0

8 992,8

15 529,8

15 532,8

8 036,8

5 786,1

13 822,9

13 816,3

Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden

99,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda
värden understiger nominella värden

-11,7

0,0

Summa

88,0

185,1
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Aktier och andelar i dotterföretag

Kommuninvest Ekonomisk förening
2021
Bolag

2020

Redovisat värde

Antal aktier

Redovisat värde

Antal aktier

Kommuninvest i Sverige AB, 556281-4409

9 130,0

89 750 000

8 200,0

82 000 000

Summa

9 130,0

89 750 000

8 200,0

82 000 000

Not 17

Derivat och säkringsredovisning

Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med
både fast och rörlig ränta. Kommuninvests utlåning är enbart
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och
valutarisker som uppstår när Kommuninvests upplånings och
utlånings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.
Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade
till en upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och
valutaswappar.
Säkringsrelationer

Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säkring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och säkring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktionsbaserade
säkringsrelationer tillämpats.
Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.
Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring
av ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkringsinstrument används ränteswappar med villkor som överensstämmer
med den säkrade posten.
Säkring av ränterisk

Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlåningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller flera
derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säkringar
är att minska risken för förändringar gällande upplånings- eller
utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av förändringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar denna
benchmarkränterisk som den riskkomponent som säkras inom
upp- respektive utlåningen.
Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten
av en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte- och valutarisk

Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat.
Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska risken
för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat av förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. Kommuninvest identifierar denna benchmarkränte- och valutarisk
som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.
I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplåning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en
eller flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK-
flöden. Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt
belopp som den säkrade posten.
Effektivitetstestning

Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester
kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras att
de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas.
Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en
analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regressionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25.
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över
postens återstående löptid.
Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva.
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits
i förtid.
Säkringsredovisning och osäkerhet till följd
av referensräntereformen

Reformen av nya referensräntor har en immateriell effekt på
Kommuninvests resultat och ställning då Kommuninvest har
mycket få säkringar kopplade till osäkerhet i utländsk IBOR.
Kommuninvest har tre säkringsrelationer kopplade till
LIBR 3 m som sträcker sig bortom utgången av 2021, nominellt
belopp uppgår till 2 mdkr. Dessa förfaller under 2022 och
Kommuninvest ingår inte några nya sådana säkringsrelationer.
Kommuninvest ingår säkringsredovisning kopplat till Stibor
3 m, där nominellt belopp uppgår till knappt 588,7 mdkr. Det
är i dagsläget inte fastställt hur Stibor kommer att påverkas av
referensräntereformen. Den nya referensräntan SWESTR
kommer att verka parallellt med Stibor.
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Säkringsinstrument

Tillgångar
verkligt värde

Nominellt belopp
Återstående kontraktsenlig löptid
<1 år

1–5 år

Derivat i säkring av
ränterisk

69 230,3

358 878,9

Derivat i säkring av
ränterisk, portfölj

-

28 275,0

1 581,5

-

Förändringar i verkligt
värde som används
för redovisning av
säkringsineffektivitet

Skulder
verkligt värde

Totalt

> 5år

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

64 792,6 492 901,8 448 843,2

243,6

566,7

-228,5

-454,5

-1 606,8

702,5

0,0

0,0

0,0

0,0

416,0

-34,8

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av
ränte- och valutarisk
Summa

70 811,8 387 153,9

Genomsnittlig ränta

2 660,0

30 935,0

16 255,0

-

1 581,5

2 357,8

-

169,4

-46,2

-59,1

-60,2

-52,7

67 452,6 525 418,3 467 456,0

243,6

736,1

-274,7

-513,6

-1 251,0

615,0

-74,8

-194,5

0,13%

0,10%

0,27%

Ränterelaterade

98 638,4

118 703,7

1 432,5 218 774,6 239 009,5

0,3

0,1

Valutarelaterade

94 318,5

69 533,6

272,1 164 124,2 201 799,8

5 485,3

1 342,1

20,6

5 146,2

Derivat ej i säkringsrelation

Övriga
Summa

192 977,5 193 383,5

Totalt

263 789,3

580 537,4

2021

Placering i en säkring av
ränterisk

6 779,1

0,1

351,0

1 704,6 388 065,6 447 588,4

5 485,7

1 693,2

-3 576,6 -18 464,1

69 157,2 913 483,9 915 044,4

5 729,3

2 429,3

-3 851,3 -18 977,7

5 166,8

Upplupet belopp för
justering av verkligt
värde, tillgångar

Tillgångar
redovisat värde

Säkrade poster

Utlåning i en säkring av
ränterisk

-

2020

2021

2020

155 092,0 145 286,9

-560,3
0,3

5 899,5

7 389,9

Skulder
redovisat värde
2021

Summa

16 255,0

-381,8

191 926,5 168 931,8

-941,8

Total säkringsineffektivitet

-249,0

Förändringar
Upplupet belopp för
i verkligt värde som
justering av verkligt används för redovisning
värde, skulder av säkringsineffektivitet
2020

1 895,5

-2 455,8

1 026,0

8,8

-8,5

8,8

2020

2021

2020

4 099,3

-1 740,4

331 190,9

299 897,0

-1 701,6

2 397,7

1 535,9

2 468,0

33,4

92,8

Upplåning i en säkring av
ränte- och valutarisk
30 935,0

-365,3

2021

Upplåning i en säkring av
ränterisk

Säkrad post, portfölj

-3 136,5 -18 020,6

33,9
1 938,2 332 726,8 302 365,0

Not 18

-1 668,2

2 490,5

59,4

60,6

-415,7

34,6

1 278,7

-610,4

Immateriella tillgångar

2021

2020

-1 606,8

702,5

4 099,3

–1 740,4

-2 455,8

1 026,0

-8,5

8,8

Portfölj

0,3

–0,2

Avyttringar och utrangeringar

-16,1

–2,3

Summa

28,5

-3,3

Utgående anskaffningsvärde

36,4

52,1

Säkring av ränterisk
Derivat
Upplåning
Utlåning
Placering

Koncernen
2021

2020

52,1

44,1

0,4

10,3

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

Säkring av ränte- och valutarisk
Derivat

-60,2

–52,7

Upplåning

59,4

60,6

Summa

-0,8

7,9

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella
transaktioner.

Avskrivningar
-21,4

–22,7

Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar

-6,4

–0,7

Avyttringar och utrangeringar

16,1

2,0

-11,7

-21,4

24,7

30,7

Utgående avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut

Kommuninvests immateriella tillgångar består av egna
upparbetade affärssystem. Posten avyttringar och utrangeringar avser utrangering av en licens.
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Not 19

Not 21

Materiella tillgångar

Koncernen

Koncernen
2021

2020

Inventarier

Ställd marginalsäkerhet

Anskaffningsvärde

Övriga tillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående anskaffningsvärde

30,4

28,4

1,7

2,0

-

–

0,0

0,0

32,1

30,4

-23,4

–21,0

-2,7

–2,4

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut

-

–

0,0

0,0

-26,1

–23,4

6,0

7,0

Byggnad och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående anskaffningsvärde

52,8

52,8

-

–

-

–

0,5

–

53,3

52,8

-25,1

–23,4

-1,2

–1,3

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut

-

–

-0,3

–0,4

-26,6

–25,1

26,7

27,7

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1
varav mark (i Sverige)

42,4

42,4

15,4

15,4

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Kommuninvest Ekonomisk förening
2021

2020

488,0

225,9

Kundfordringar

–

0,0

Övriga fordringar

–

51,0

488,0

276,9

Summa

2021

2020

2 414,4

16 460,3

12,6

11,8

2 427,0

16 472,1

Kommuninvest började ställa säkerheter för derivat clearade
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 29. Under
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo
i balansräkningen.

Not 22

Övriga skulder

Koncernen

Övriga skulder
Leasingskuld
Summa

2021

2020

3 503,3

94,3

15,8

12,2

0,4

0,3

3 519,5

106,8

Kommuninvest började erhålla säkerheter för derivat clearade
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas
per motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 29.
Under 2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter
för derivat som ej har clearats hos central motpart för clearing
för vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till
fullo i balansräkningen.
Kommuninvest Ekonomisk förening
2021

2020

Övriga skulder

0,4

0,4

Skatteskulder

0,1

0,7

Leverantörsskulder

1,6

0,7

Summa

2,1

1,8

2021

2020

Not 23

Avsättningar

Koncernen

Fordran på dotterföretag

Årets koncernbidrag

Summa

Erhållen marginalsäkerhet

Anskaffningsvärde

Not 20

Övriga tillgångar

Reserveringar gällande åtaganden utanför
balansräkningen

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför
luster på åtaganden utanför balansräkningen.
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Not 24

Eget kapital

Kommuninvest Ekonomisk förening

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån Föreningens
behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för avgången
uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråk
tagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något
väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssitua
tionen i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag
eller medföra liknande brist. Under år 2021 har 1,7 (–) mnkr
i överinsats återbetalats.
Vid återbetalning äger Föreningen rätt att avräkna det
belopp som erfordras med förfallna motfordringar från
Föreningen respektive fordringar från Föreningens företag.

Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) har i koncernen klassificerat andelskapital om 9 001,7 (8 151,5) mnkr som
eget kapital, varav 296,5 (697,2) mnkr avser överinsats, dvs.
den del av kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den
stadgemässigt högsta nivån.
Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska få ut
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insats
kapital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader
efter avgången.
Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske sex
månader efter utgången av det år då uppsägningen sker.

Not 25

Eget kapital

Koncernen
Mnkr

Ingående eget kapital 2021-01-01

Andelskapital

Reserver1

Balanserad
vinst eller förlust

Totalt eget
kapital

8 151,5

30,4

810,6

8 992,5

461,1

461,1

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

-5,7

Årets totalresultat
Summa totalresultat

5,7

0,0

-5,7

0,0
466,8

461,1

-197,8

-197,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

72,8

72,8

Insatser från befintliga medlemmar

777,4

777,4

Utgående eget kapital 2021-12-31

9 001,7

24,7

1 079,6

10 106,0

Ingående eget kapital 2020-01-01

7 000,0

21,1

973,6

7 994,7

201,7

201,7

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

9,3

Årets totalresultat
Summa totalresultat

–9,3

–

–
–

9,3

–
192,4

201,7

–355,4

–355,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

317,6

317,6

Insatser från befintliga medlemmar

833,9

833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31

8151,5

30,4

810,6

8 992,5

1) Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital.
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Not 26

Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter

2021

2020

I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar
Deponerat hos Riksbanken
– statspapper
– statligt relaterade värdepapper

-

334,6

8 521,8

8 220,6

1 601,7

16 296,9

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts
uppgick till 0,0 (2,0) mnkr. Värdepapper deponerade hos Riksbanken är ett krav då Kommuninvest är medlem i Riksbankens
system för överföring av kontoförda pengar, RIX, och är en förutsättning för kortfristig likviditetshantering via RIX.

Ställda säkerheter för derivatkontrakt
– kontantsäkerheter enligt säkerhetsavtal
för derivatkontra
– värdepapper enligt säkerhetsavtal för
derivatkontrakt

1 650,0

2 507,5

11 773,5

27 359,6

Inga

Inga

Beviljade, ej utbetalda lån

278,7

1 859,1

Utställda lånelöften

239,1

355,3

Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Not 27

Närståenderelationer

Kommuninvest Ekonomisk förening har under år 2021 haft närståendetransaktioner med Kommuninvest i Sverige AB.

Närståenderelation, anges i tkr

Kommuninvest i Sverige AB

Försäljning av
varor/tjänster till
År
närstående

Övrigt (ränta)

Fordran på
närstående per
31 december

2021

14

396

–

488 005

152

2020

–

1 515

–

276 890

269

Föreningens närståenderelation till Kommuninvest i Sverige AB
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern
bidrag. För föregående år ingick även medlemsinsatser, som för

Inköp av varor/
tjänster från
närstående

Skuld till
närstående per
31 december

Föreningens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte
överförts till Bolaget i form av nytt aktiekapital.
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Not 28

Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen
Finansiella instrument fördelade på värderingskategori
2021

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt värde via resultaträkningen

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Handel

Obligatorisk

Verkligt värde
option

Derivat som används
i säkringsredovisning

7 672,5

-

-

-

-

7 672,5

7 672,5

29 072,1

-

-

1 652,0

-

30 724,1

30 724,1

1 334,7

-

-

-

-

1 334,7

1 334,7

351 749,0

-

-

108 901,3

-

-

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker
Belåningsbara
statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Värdeförändring på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-

- 460 650,3 460 462,7
-

-

-

6 537,0

-

-

8 992,8

-

15 529,8

15 532,8

-

-

5 485,7

-

243,6

5 729,3

5 729,3

2 417,7

-

-

-

-

2 417,7

2 417,7

398 783,0

-

5 485,7

119 546,1

Skulder till kreditinstitut1

277,7

-

-

-

Emitterade värdepapper1

349 319,4

-

-

156 760,7

-

3 576,7

-

-

Derivat
Övriga finansiella tillgångar
Summa

243,6 524 058,4 523 873,8

Finansiella skulder

Derivat
Värdeförändring på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
Övriga finansiella skulder
Summa

-

277,7

277,7

- 506 080,1 507 840,9
274,7

3 851,4

3 851,4

381,8

-

-

-

-

381,8

381,8

4 002,4

-

-

-

-

4 002,4

4 002,4

353 981,3

3 576,7

-

156 760,7

274,7

514 593,4 516 354,2

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska införfrias på förfallodagen uppgår till 509 910,9 (496 443,1) mnkr.

2020

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt värde via resultaträkningen

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Handel

Obligatorisk

Verkligt värde
option

Derivat som används
i säkringsredovisning

–

–

–

–

18 931,2

18 931,2

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

18 931,2

Belåningsbara
statsskuldförbindelser

25 198,4

–

–

2 836,8

–

28 035,2

28 036,4

1 669,6

–

–

–

–

1 669,6

1 669,6

335 739,7

–

–

110 049,0

–

33,9

–

–

–

–

33,9

33,9

8 036,8

–

–

5 786,1

–

13 822,9

13 816,4

–

–

1 693,2

–

736,2

2 429,4

2 429,4

16 464,2

–

–

–

–

16 464,2

16 464,2

406 073,8

–

1 693,2

118 671,9

736,2

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Värdeförändring på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga finansiella tillgångar
Summa

445 788,7 446 717,1

527 175,1 528 098,2

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1

379,7

–

–

567,3

–

Emitterade värdepapper1

349 899,6

–

–

148 406,3

–

–

18 464,0

–

–

513,6

Derivat
Värdeförändring på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
Övriga finansiella skulder
Summa

947,0

18 977,6

18 977,6

–

–

–

–

–

–

–

379,6

–

–

–

–

379,6

379,6

350 658,9

18 464,0

–

148 973,6

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska införfrias på förfallodagen uppgår till 496 443,1 (451 880,3 ) mnkr.

96

947,0

498 305,9 499 820,2
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Not 28 forts.
Beräkning av verkligt värde
Allmänt

Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument
uppdelas enligt följande tre nivåer:
Nivå 1: värdering sker enligt priser noterade på en aktiv
marknad för samma instrument.
Nivå 2: värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: värdering sker utifrån icke-observerbar marknadsdata, med betydande inslag av egna och externa
uppskattningar.
En del av de finansiella instrumenten i Kommuninvests skuldportfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av
skuldportföljen, likviditetsreserven, all utlåning och derivat
som inte handlas på en aktiv marknad med noterade priser,
används accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för
att bestämma verkligt värde baserat på observerbar marknadsinformation enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instrument i Kommuninvests skuldportfölj har indata som inte är
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras där
igenom i nivå 3.
Utlåning

Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swapräntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta
innebär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt
värde lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.
Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer
och andra räntebärande värdepapper

För värdering av värdepapper används tillgångens noterade
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.
Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt
efterställda skulder

Standardiserade derivat i form av FRA-kontrakt kopplade till
IMM-dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder

För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approximation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter,
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt
koncerninterna fordringar och skulder.
Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer

Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade
framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till
swapräntan justerad för aktuella upplåningsmarginaler för
upplåningens struktur och marknad genom att använda
sekundärmarknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av
Kommuninvest. För upplåningar i andra valutor än SEK, EUR
och USD sätts aktuell upplåningsmarginal till upplåningsmarginalen i USD med tillägg för valutabasisspreaden mellan aktuell
valuta och USD. Marknadspriser som används för värderingen
är midpriser. Upplåning där handel bedöms ske på en aktiv
marknad klassificeras i nivå 1. Upplåningar som värderas till
noterade priser som inte bedöms handlas på en aktiv marknad,
klassificeras i nivå 2. Även upplåningar som värderas baserat på
diskonterade framtida kassaflöden klassificeras i nivå 2, förutom de upplåningar där förväntade framtida kassaflöden
beror på betydande icke-observerbar marknadsdata, vilka
klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas borgensförbindelse påverkar värderingen av upplåningen genom att borgensförbindelsen
beaktas av marknadsaktörer och därigenom påverkar noterade
marknadspriser och aktuella upplåningsmarginaler.
Derivat

nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en diskontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke
observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar
klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de i nivå
2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är transaktionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras i nivå 3.
Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har dis
konteringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.
Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknadsvärdet på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat.
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA avtal)
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA avtal). Nettningsavtal och
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests
derivatkontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.
Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kredit
värdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solidariska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

Kommuninvest har använt de värderingstekniker som bäst
bedömts spegla värdet på Bolagets tillgångar och skulder. Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad gäller de
orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna bestäms
även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler där ökade
marginaler på utlåning leder till orealiserade förluster då
befintliga affärer blir mindre värda. Kommuninvest har enbart
en marginell exponering mot swapräntor och eftersom
Kommuninvest säkrar övriga marknadsrisker är det förändringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar,
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger
upphov till marknadsvärdesförändringarna.
En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor,
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde
skulle innebära en förändring i resultatet om –195 (–191) mnkr.
En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till swap
räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt
värde skulle innebära en förändring av resultatet om +224
(+224) mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upp
låningspriset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive
nedåt med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med
+/– 29 (+/– 33) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan
uppåt respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument
som värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatförändring med +/– 17 (+/– 18) mnkr.
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Samtliga förändringar ovan avser 2021-12-31 (jämförelsetalen
avser 2020-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan på
eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten. Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom Kommun
invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna till
förfall innebär detta att dessa värden normalt sett inte realiseras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller utlåningar,
som alltid sker på initiativ av investerare respektive kunder,
vilka leder till att marknadsvärden realiseras.
Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata

Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av kor
relationer mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider
längre än de för vilka observerbar marknadsdata finns att
tillgå. Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs
av emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till
förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar
dessa. Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av
kupongerna i det emitterade värdepapperet och betalbenet
av en interbankränta +/– en fast marginal.
Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när
Kommuninvests upplåningsmarginaler för denna typ av upp
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den förväntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej observerbar indata som uppkommer kan därför hänföras till hur
indatan påverkar den uppskattade återstående löptiden på
kontrakten.
Kommuninvest har beräknat durationen till 1,5 år men uppskattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägningsbara upplåningen i intervallet 1,0 till 3,4 år. Detta skulle ha en
resultatpåverkan i intervallet 0,4 till –2,6 mnkr.
Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk

Genom den solidariska borgen för Kommuninvests upplåning
som medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening
lämnar anses Kommuninvests egen kreditrisk vara försumbar.

En förändring av Kommuninvests egen kreditrisk anses endast
uppkomma vid händelser såsom exempelvis en större nedgradering av Bolagets rating, eller en betydande förändring av medlemmarnas borgensförbindelse som skulle minska medlemmarnas kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga sådana
händelser eller förändringar har inträffat varför samtliga variationer i upplåningsmarginaler och därav uppkomna värdeförändringar på upplåningar anses bero på generella förändringar
i marknadspriset på kredit- och likviditetsrisk och inte från
förändring i Kommuninvests egen kreditrisk.
Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som
Kommuninvests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad
kreditrisk.
Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kreditvärdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar.
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emittenterna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses
härröra från förändrad kreditrisk.
Förändrade värderingsmodeller

Värderingsmodellerna är oförändrade sedan förra årsskiftet.
Detta innebär även att inga förändringar av värderings
modeller har föranletts av krisen kopplad till coronaviruset.
För tidigare förändringar se Kommuninvests årsredovisning
2020, not 25.
Godkännande av värderingsmodeller

Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderings
processen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk
och Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende
kontroll av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata
som används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen
2021

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser

–

1 652,0

–

1 652,0

Utlåning

–

108 901,3

–

108 901,3
8 992,9

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

5 941,8

3 051,1

–

Derivat

0,0

5 638,2

91,1

5 729,3

Summa

5 941,8

119 242,6

91,1

125 275,5

Finansiella skulder

98

Skulder till kreditinstitut

–

–

–

Emitterade värdepapper

112 586,9

39 024,2

5 149,7

–
156 760,8

Derivat

–

3 284,2

567,2

3 851,4

Summa

112 586,9

42 308,4

5 716,9

160 612,2
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2020

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser

–

2 836,8

–

2 836,8

Utlåning

–

110 049,0

–

110 049,0
5 786,0

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

2 632,3

3 153,7

–

Derivat

–

1 944,3

485,0

2 429,3

Summa

2 632,3

117 983,8

485,0

121 101,1

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut

–

567,3

–

567,3

Emitterade värdepapper

122 672,4

18 069,4

7 664,5

148 406,3

Derivat

–

18 587,7

389,9

18 977,6

Summa

122 672,4

37 224,4

8 054,4

167 951,2

Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen
Redovisat värde
2021-12-31

Redovisat värde
2020-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2

–

–

Till nivå 2 från nivå 1

–

585,2

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2

–

–

Till nivå 2 från nivå 1

31 929,0

8 284,9

Kommuninvest ser löpande över kriterierna för nivåindelning
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer
Kommuninvest använder för gränsdragning mellan nivå 1 och
nivå 2. Indikatorerna visar antalet observationer och deras
standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal

exekverbara prisnoteringar. Överföringen till nivå 2 från nivå 1
under perioden om 31 929,0 mnkr beror på att ovan indikatorer
för berörda instrument inte längre påvisar en aktiv marknad
enligt nivå 1, utan värderingen sker enligt nivå 2. Överföringarna anses ha skett 2021-12-31 respektive 2020-12-31 för föregående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen
2021

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa
verkligt värde

Redovisat
värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

-

7 672,5

-

7 672,5

7 672,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser

-

29 072,1

-

29 072,1

29 072,1

Utlåning till kreditinstitut

-

1 334,7

-

1 334,7

1 334,7

Utlåning

-

351 561,5

-

351 561,5

351 749,0

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga tillgångar
Summa

-

-

-

-

-

691,0

5 849,0

-

6 540,0

6 537,0

-

2 417,7

-

2 417,7

691,0

397 907,5

-

398 598,5

2 417,7
398 783,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut

-

277,6

-

277,6

277,7

Emitterade värdepapper

-

351 080,2

-

351 080,2

349 319,4

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring

-

381,8

-

381,8

381,8

Övriga skulder

-

4 002,4

-

4 002,4

4 002,4

Summa

-

355 742,0

-

355 742,0
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Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa
verkligt värde

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

-

18 931,2

-

18 931,2

18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser

-

25 199,7

-

25 199,7

25 198,4

2020

Redovisat
värde

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut

-

1 699,9

-

1 699,9

1 699,9

Utlåning

-

336 668,0

-

336 668,0

335 739,7

33,9

33,9

3 673,0

4 357,3

0,0

8 030,3

8 036,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

33,9

Övriga tillgångar
Summa

-

16 461,7

-

16 461,7

3 673,0

403 351,7

0,0

407 024,7

16 461,7
406 101,6

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut

-

379,7

-

379,7

379,9

Emitterade värdepapper

-

351 413,9

-

351 413,9

349 899,6

Övriga skulder
Summa

-

103,5

-

103,5

0,0

351 897,1

0,0

351 897,1

103,5
350 383,0

Rörelser i nivå 3

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3).
Värdeförändring i nivå 3 följs upp löpande under perioden.

Öppningsbalans 2021-01-01

Derivat
tillgångar

Derivat
skulder

Emitterade
värdepapper

485,1

-389,9

-7 664,4

-393,9

-177,3

Totalt

-7 569,2

Redovisade vinster och förluster:
– redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner)
Upptagna lån/Emissioner
Årets förfall
Utgående balans 2021-12-31
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som
ingår i den utgående balansen 2021-12-31
Öppningsbalans 2020-01-01

569,0

-2,2

-4 993,4

-4 993,4

6 939,3

6 939,3

91,2

-567,2

-5 149,5

-5 625,5

7,6

-213,1

202,1

-3,4

184,8

–489,0

–6 731,5

–7 035,7

300,3

99,1

Redovisade vinster och förluster:
– redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner)
Upptagna lån/Emissioner
Årets förfall

–386,4

13,0

6 173,7

6 173,7

–6 720,2

–6 720,2

Utgående balans 2020-12-31

485,1

–389,9

–7 664,4

–7 569,2

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som
ingår i den utgående balansen 2020-12-31

135,9

–166,9

31,9

0,9

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.
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Not 29

Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen

Kommuninvest kvittar tillgångar och skulder i balansräkningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommuninvests
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot
parter för clearing.
Kommuninvests icke clearade derivat är så kallade OTCderivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association)
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit
Support Annex), tecknats med en betydande del av motparterna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal nettas
i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en
motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning,
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering
görs och reglering sker netto.
ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning
i balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller
i en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2021

Bruttobelopp
för finansiella
tillgångar och
skulder

Belopp
som kvittas
i balans
räkningen1

Nettobelopp
redovisade
i balansräkningen

10 251,1

-4 521,8

5 729,3

Finansiella
instrument

Lämnad (+)/
Erhållen (–)
säkerhet–
värdepapper

Lämnad (+)/
Erhållen (–)
kontantsäkerhet

Nettobelopp

-2 104,0

-400,8

-3 077,2

147,3

Tillgångar
Derivat
Repor

-

-

-

Skulder
Derivat

-6 929,0

3 077,6

-3 851,4

2 104,0

-277,6

Repor

-277,6

Totalt

3 044,5

-1 444,2

Bruttobelopp
för finansiella
tillgångar och
skulder

Belopp
som kvittas
i balans
räkningen1

Nettobelopp
redovisade
i balansräkningen

10 000,3

–7 570,9

2 429,4

-

1 569,2

-178,2

-1 508,0

-30,9

–

277,6

1 600,3

–

-123,2

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2020

Finansiella
instrument

Lämnad (+)/
Erhållen (–)
säkerhet–
värdepapper

Lämnad (+)/
Erhållen (–)
kontantsäkerhet

Nettobelopp

–1 134,8

–668,2

–77,2

549,2

Tillgångar
Derivat
Repor

379,7

379,7

0,2

–379,5

Skulder
Derivat

–21 357,8

Repor

379,7

Totalt

–10 598,1

2 380,2

–18 977,6

1 134,8

379,7
–5 190,7

2,0

16 292,8

–1 548,0

16 215,6

–998,6

–

-379,7

–15 788,8

–

–1 425,4

1)I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 1 444,2 (5 190,7) mnkr.

Not 30

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.
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Fem år i sammandrag – Koncernen
Nyckeltal 2017–2021, mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Kärnprimärkapitalrelation (%)

403,7

357,4

128,2

187,7

Primärkapitalrelation (%)

403,7

357,4

128,2

187,7

218,0

Totalkapitalrelation (%)

403,7

357,4

128,2

192,8

231,4

Bruttosoliditetsgrad (%)

15,37

12,30

12,36

11,19

15,24

Operativt resultat

411,0

433,6

538,0

581,7

677,9

Avkastning på tillgångar (%)

0,088

0,038

0,075

0,172

0,301

K/I tal

0,394

0,367

0,321

0,326

0,323

103

97

93

92

96

Kapital

218,0

Resultat

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång

2021

2020

2019

2018

2017

Räntenetto

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr

680,8

697,5

811,0

872,5

878,7

Provisionskostnader

-11,4

–12,7

–11,3

–8,2

–7,3

47,6

–247,7

–201,5

161,4

512,0

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter

10,4

10,8

9,0

7,6

6,2

727,4

447,9

607,2

1 033,3

1 389,6

Summa kostnader

-272,5

–259,6

–263,1

–287,2

–285,7

Resultat före kreditförluster

454,9

188,3

344,1

746,1

1 103,9

Summa rörelseintäkter

Kreditförluster, netto
Rörelseresultat
Skatt
Årets resultat

6,3

11,1

12,6

–24,3

–

461,2

199,4

356,7

721,8

1 103,9

-0,1

2,3

–2,9

–3,7

–28,0

461,1

201,7

353,8

718,1

1 075,9

2019

2018

2017

7 672,5

18 931,2

811,1

–

–

30 724,1

28 035,2

17 686,3

39 230,3

24 635,8

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 699,9

21 935,7

1 870,7

698,5

445 788,8

408 218,1

355 710,0

310 147,3

-

33,9

–

–

–

15 529,8

13 822,9

7 722,6

7 457,8

12 500,0
8 044,6

Derivat

5 729,3

2 429,4

11 967,0

11 333,2

Övriga tillgångar

2 606,8

16 636,9

2 980,5

1 609,0

945,2

524 262,6

527 378,2

471 321,3

417 211,0

356 971,4

Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut

277,7

947,0

4 027,7

584,0

1 318,4

Emitterade värdepapper

506 080,1

498 305,9

446 763,0

396 796,9

337 755,8

3 851,4

18 977,6

3 484,5

5 959,6

7 793,9

381,8

–

0,7

–

–

3 565,6

155,2

8 050,6

4 621,8

714,2

Derivat
Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring
Övriga skulder
Efterställda skulder
Summa skulder och avsättningar
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
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1 349,8
460 650,3
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1 000,1

1 000,1

1 000,1

514 156,6

518 385,7

463 326,6

408 962,4

348 582,4

10 106,0

8 992,5

7 994,7

8 248,6

8 389,0

524 262,6

527 378,2

471 321,3

417 211,0

356 971,4
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera
ett antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller
anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering.

Dessa alternativa nyckeltal har definierats i enlighet med
riktlinjer från European Securities and Markets Authority
(ESMA).

Alternativt nyckeltal

Deﬁ nition

Avstämning

Operativt resultat

Rörelsens resultat reducerat med resultat
av orealiserade marknadsvärdesförändringar
som ingår i resultaträkningsposten Nettoresultat av finansiella transaktioner samt
förväntade kreditförluster. Nyckeltalet är
av intresse för att visa Kommuninvests
underliggande intjäningsförmåga.

Rörelseresultat

Bruttosoliditet inklusive utlåning till medlemmar och deras
bolag

Förvaltningskostnader
exklusive resolutionsavgift i % av utlåning

Kommuninvests primärkapital dividerat med
bruttoexponeringsbeloppet exklusive avdrag
för exponering i form av Kommuninvests
utlåning till medlemmar och deras bolag.
Nyckeltalet är relevant för att visa att Kommuninvest med god marginal klarar Finansinspektionens bruttosoliditetskrav och Pelare
2-vägledning som för gruppen uppgår till 1 %.

Förvaltningskostnader under verksamhetsåret exklusive resolutionsavgift i förhållande
till redovisat värdet av utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal som är relevant för
att bedöma organisationens övergripande
kostnadseﬀektivitet i förhållande till utlåning
rensat för resolutionsavgift.

Resultat av orealiserade
marknadsvärdesförändringar
Kreditförluster, netto

11,1

Total exponering enligt nuvarande regelverk

61 212,2

69 598,3

Exponering i form av utlåning till medlemmar
och deras bolag

460 909,2

446 929,9

Total exponering inklusive utlåning till
medlemmar och deras bolag.

522 121,4

516 528,2

Primärkapital, beräknad med
övergångsregler

9 409,9

7 376,6

Bruttosoliditet inklusive utlåning till
medlemmar och deras bolag

1,80%

1,43%

Allmänna administrationskostnader

-258,2

–248,4

Av- och nedskrivningar

-10,7

–5,0

Övriga rörelsekostnader

-3,6

–6,2

-272,5

–259,6

-23,0

–20,9

-249,5

–238,7

460 650,3

445 788,8

0,054

0,054

-258,2

–248,4

Summa förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift i %
av utlåning
Allmänna administrationskostnader
Av- och nedskrivningar

-10,7

–5,0

Övriga rörelsekostnader

-3,6

–6,2

-272,5

–259,6

-23,0

–20,9

-249,5

–238,7

524 262,6

527 378,2

0,048

0,045

Summa förvaltningskostnader
Resolutionsavgift
Summa förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift
Balansomslutning per bokslutsdagen
Förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift i %
av balansomslutning

K/I-tal

Årets resultat i förhållande till totala
tillgångar uttryckt i procent. Nyckeltal
som anges i enlighet med FFFS 2008:25
6 kap 2a.
Summa kostnader i relation till räntenetto
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma
relationen mellan kostnader och intäkter.

–245,3
433,6

Utlåning per bokslutsdagen

Avkastning på
tillgångar (%)

43,9
411,0

Operativt resultat

Summa förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift

Totala förvaltningskostnader under verksamhetsåret exklusive resolutionsavgift i förhållande till balansomslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal som är relevant för att
bedöma organisationens övergripande kostnadseﬀektivitet i förhållande till balansomslutning rensat för resolutionsavgift.

2020

199,4

6,3

Resolutionsavgift

Förvaltningskostnader
exklusive resolutionsavgift i % av balansomslutning

2021

461,2

Årets resultat

461,1

201,7

524 262,6

527 378,2

Avkastning på tillgångar (%)

0,088

0,038

Summa rörelsekostnader

-272,5

–259,6

Räntenetto

680,8

697,5

10,4

10,8

Summa räntenetto och
övriga rörelseintäkter

691,2

708,3

K/I-tal

0,394

0,367

Totala tillgångar

Övriga rörelseintäkter
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Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernens
redo
bokslut har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS såsom de har fastställts av IASB och
eko
antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och resultat. Moderföreningens redovisning
har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige
och ger en rättvisande bild av moderföreningens ekonomiska
ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen
utveck
och moderföreningen ger en rättvisande beskrivning av utvecklingen för koncernens och moderföreningens verksamhet,

ekonomiska ställning och resultat, och tar upp väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som rör moderföreningen och
bolagen inom koncernen.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som
framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den
24 februari 2022. Koncernens resultaträkning, rapport över
resultat
totalresultat och balansräkning samt moderbolagets resultatoch balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman
den 31 mars 2022.

Stockholm den den 24 februari 2022

Göran Färm
Ordförande

Linda Frohm
Vice ordförande

Lilly Bäcklund
Styrelseledamot

Britta Flinkfeldt
Styrelseledamot

Mohamad Hassan
Styrelseledamot

EwaMay Karlsson
Ewa-May
Styrelseledamot

Fredrik Larsson
Styrelseledamot

Maria Liljedahl
Styrelseledamot

Örjan Mossberg
Styrelseledamot

Niclas Nilsson
Styrelseledamot

Ulf Olsson
Styrelseledamot

Jonas Ransgård
Styrelseledamot

Bo Rudolfsson
Styrelseledamot

Pierre Sjöström
Styrelseledamot

AnnaBritta Åkerlind
Anna-Britta
Styrelseledamot

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2022-02-25

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Till föreningsstämman i Kommuninvest Ekonomisk förening,
org.nr 7164532074
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Kommuninvest Ekonomisk förening för år 2021.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 27–104 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderföreningens fi nansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess fi nansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
fi nansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
fi nansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU,
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning
ens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen
och för koncernen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncer
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än års
redovisningen och koncernredovisningen och återfi nns på
sidorna 3–24 och 109–111. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers
bolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att
fortsätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan fi nns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern
redovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• d rar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och kon
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk
samheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning för Kommuninvest Ekono
misk förening för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, kon
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens eko
nomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för
eningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller föreningens
stadgar.

Årsredovisning 2021

593

REVISIONSBERÄTTELSE

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
för
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
räken
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
gransk
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
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väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.
Stockholm den

2022-02-25

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapport för år 2021
Vi, av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening
Eko
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommuninvest Ekonomisk förenings verksamhet för år 2021.
Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
stadgarna för Föreningen samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
bedri
verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med föreningsstämmans uppdrag.
för
Granskningen har utförts enligt lagen om ekonomiska föreningar, stadgarna för Föreningen samt av föreningsstämman
beslutad arbetsordning för lekmannarevisorerna. Genom att ta

del av handlingar/underlag för beslut, protokoll, diskussion/
information med företagsledning och föreningsstyrelse samt
auktoriserade revisorer har granskningen genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.
Vi bedömer att föreningens verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, att verk
verksamheten bedrivits i enlighet med kommunalrättsliga regler
och principer för kommunal verksamhet i företagsform och att
föreningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den 24 februari 2022

Ambjörn Hardenstedt
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Medlemmar i Kommuninvest
Ekonomisk förening
Medlemsnamn

Medlem
Antal inv.
nr. 2021-12-31

Medlem
år

Medlemsnamn

Medlem
Antal inv.
nr. 2021-12-31

Medlem
år

Gävle kommun

1

103 136

1993

Katrineholms kommun

50

34 764

1994

Umeå kommun

2

130 997

1993

Vadstena kommun

51

7 528

1994

Trollhättans stad

3

59 154

1993

Pajala kommun

52

5 973

1994

Lindesbergs kommun

4

23 601

1993

Piteå kommun

53

42 323

1994

Uddevalla kommun

5

57 122

1993

Kristianstads kommun

54

86 641

1994

Vänersborgs kommun

6

39 636

1993

Bergs kommun

55

7 135

1995

Sandvikens kommun

7

39 250

1993

Vårgårda kommun

56

12 180

1995

57

5 309

1995

Varbergs kommun

8

66 658

1993

Ödeshögs kommun

Mjölby kommun

9

28 269

1996

Orsa kommun

58

6 918

1995

Region Örebro län

10

306 792

1993

Svedala kommun

59

23 222

1995

Örebro kommun

11

156 987

1993

Lomma kommun

60

24 638

1995

Kumla kommun

12

22 144

1993

Lekebergs kommun

61

8 603

1995

Laxå kommun

13

5 582

1993

Kungsörs kommun

62

8 787

1995

Ljusnarsbergs kommun

14

4 604

1993

Tjörns kommun

63

16 312

1995

Karlskoga kommun

15

30 437

1993

Staﬀanstorps kommun

64

26 242

1995

Hallsbergs kommun

16

16 196

1993

Härryda kommun

65

39 006

1995

Degerfors kommun

17

9 534

1993

Grums kommun

66

9 091

1995

Askersunds kommun

18

11 534

1993

Höganäs kommun

67

27 589

1995

Nora kommun

19

10 721

1993

Ängelholms kommun

68

43 633

1995

69

16 316

1995
1995

Hällefors kommun

20

6 849

1993

Flens kommun

Härnösands kommun

21

25 012

1993

Essunga kommun

70

5 698

Ale kommun

22

32 148

1993

Nordmalings kommun

71

7 100

1995

Norbergs kommun

23

5 714

1993

Oskarshamns kommun

72

27 220

1996

Karlskrona kommun

24

66 708

1993

Båstads kommun

73

15 636

1996

Skellefteå kommun

25

73 393

1994

Storumans kommun

74

5 808

1996

Västerviks kommun

26

36 747

1994

Älvdalens kommun

75

7 042

1996

Fagersta kommun

27

13 319

1994

Sunne kommun

76

13 355

1995

Region Gotland

28

61 001

1994

Hjo kommun

77

9 233

1996

Alingsås kommun

29

41 853

1994

Mönsterås kommun

78

13 258

1996

Smedjebackens kommun

30

10 933

1994

Malå kommun

79

3 034

1997

Boxholms kommun

31

5 512

1994

Högsby kommun

80

5 645

1997

Ockelbo kommun

32

5 865

1994

Torsby kommun

81

11 472

1997

Tanums kommun

33

12 965

1994

Lycksele kommun

82

12 264

1997

Borlänge kommun

34

52 254

1994

Bengtsfors kommun

83

9 409

1997

Strömsunds kommun

35

11 473

1994

Åstorps kommun

84

16 308

1997

Kungsbacka kommun

36

85 301

1994

Simrishamns kommun

85

19 267

1997

Valdemarsviks kommun

37

7 660

1994

Vimmerby kommun

86

15 578

1997

Eda kommun

38

8 490

1994

Hultsfreds kommun

87

14 056

1997

Gnosjö kommun

39

9 570

1994

Mörbylånga kommun

88

15 722

1997

Övertorneå kommun

40

4 211

1994

Arvika kommun

89

25 854

1997

Hedemora kommun

41

15 458

1994

Hammarö kommun

90

16 765

1997

Luleå kommun

42

78 867

1994

Karlshamns kommun

91

32 226

1997

Falu kommun

43

59 837

1994

Skara kommun

92

18 732

1997

93

11 709

1997

94

16 419

1998

Landskrona stad

44

46 488

1994

Sävsjö kommun

Arboga kommun

45

14 100

1994

Skurups kommun

Munkedals kommun

46

10 588

1994

Vindelns kommun

95

5 550

1998

Orust kommun

47

15 345

1994

Rättviks kommun

96

11 103

1998

Falkenbergs kommun

48

46 773

1994

Melleruds kommun

97

9 268

1998

Region Sörmland

49

301 801

1994

Färgelanda kommun

98

6 576

1998
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Medlemsnamn
Söderköpings kommun

110

Medlem
Antal inv.
nr. 2021-12-31

Medlem
år

Medlemsnamn

Medlem
Antal inv.
nr. 2021-12-31

Medlem
år

99

14 673

1998

Bollnäs kommun

156

26 753

2004

Vetlanda kommun

100

27 621

1998

Storfors kommun

157

3 948

2004

Herrljunga kommun

101

9 501

1999

Huddinge kommun

158

113 951

2004

Laholms kommun

102

26 319

1999

Håbo kommun

159

22 344

2005

Region Gävleborg

103

287 767

1999

Gällivare kommun

160

17 449

2005

Marks kommun

104

35 201

1999

Region Uppsala

161

395 026

2005

Leksands kommun

105

16 012

1999

Kramfors kommun

162

18 005

2005

Strömstads kommun

106

13 277

1999

Haparanda kommun

163

9 496

2005

Upplands-Bro kommun

107

31 082

1999

Krokoms kommun

164

15 352

2005

Alvesta kommun

108

20 287

1999

Arvidsjaurs kommun

165

6 143

2005

Kalix kommun

109

15 768

1999

Mariestads kommun

166

24 723

2005

Bräcke kommun

110

6 175

2000

Åsele kommun

167

2 807

2005

Örkelljunga kommun

111

10 499

2000

Sollefteå kommun

168

18 814

2005

Götene kommun

112

13 263

2000

Örnsköldsviks kommun

169

55 823

2005

Ovanåkers kommun

113

11 711

2000

Karlstads kommun

170

95 408

2005

Ydre kommun

114

3 695

2001

Surahammars kommun

171

10 099

2005

Bollebygds kommun

115

9 634

2001

Filipstads kommun

172

10 403

2005

Torsås kommun

116

7 113

2001

Motala kommun

173

43 674

2005

Habo kommun

117

12 810

2001

Jokkmokks kommun

174

4 780

2005

Gagnefs kommun

118

10 502

2001

Hallstahammars kommun

175

16 608

2006

Sotenäs kommun

119

9 125

2001

Avesta kommun

176

22 925

2006

Köpings kommun

120

26 133

2001

Trosa kommun

177

14 658

2006

Bodens kommun

121

28 160

2001

Lilla Edets kommun

178

14 509

2006

Tranemo kommun

122

11 937

2001

Skinnskattebergs kommun

179

4 371

2006

Nässjö kommun

123

31 782

2001

Kiruna kommun

180

22 555

2006

Kinda kommun

124

10 048

2001

Finspångs kommun

181

21 889

2006

Sigtuna kommun

125

50 273

2002

Lysekils kommun

182

14 266

2006

Karlsborgs kommun

126

6 965

2002

Söderhamns kommun

183

25 446

2006

Robertsfors kommun

127

6 786

2002

Hudiksvalls kommun

184

37 744

2006

Älvsbyns kommun

128

8 009

2002

Region Norrbotten

185

249 693

2006

Mora kommun

129

20 670

2002

Dorotea kommun

186

2 459

2006

Tranås kommun

130

18 874

2002

Nordanstigs kommun

187

9 480

2006

Eksjö kommun

131

17 834

2002

Arjeplogs kommun

188

2 707

2006

Heby kommun

132

14 303

2002

Botkyrka kommun

189

95 318

2006

Oxelösunds kommun

133

12 132

2003

Nybro kommun

190

20 284

2007

Haninge kommun

134

95 658

2003

Hagfors kommun

191

11 553

2007

Kungälvs kommun

135

48 271

2003

Vännäs kommun

192

9 054

2007

Tomelilla kommun

136

13 712

2003

Bjurholms kommun

193

2 395

2007

Växjö kommun

137

95 995

2003

Eskilstuna kommun

194

107 593

2007

Trelleborgs kommun

138

46 231

2003

Gnesta kommun

195

11 513

2007

Lessebo kommun

139

8 574

2003

Forshaga kommun

196

11 606

2007

Säters kommun

140

11 242

2003

Kalmar kommun

197

247 175

2007

Ånge kommun

141

9 233

2003

Sjöbo kommun

198

19 497

2007

Region Västmanland

142

278 967

2003

Stenungsunds kommun

199

27 556

2007

Ljusdals kommun

143

18 804

2003

Strängnäs kommun

200

38 129

2007

Norsjö kommun

144

3 971

2003

Åre kommun

201

12 271

2007

Hofors kommun

145

9 578

2003

Ludvika kommun

202

26 497

2007

Överkalix kommun

146

3 252

2004

Lerums kommun

203

43 399

2007

Kils kommun

147

12 134

2004

Nykvarns kommun

204

11 500

2007

Härjedalens kommun

148

10 114

2004

Vilhelmina kommun

205

6 485

2007

Region Värmland

149

283 196

2004

Emmaboda kommun

206

9 329

2007

Eslövs kommun

150

34 593

2004

Vansbro kommun

207

6 776

2007

Mullsjö kommun

151

7 430

2004

Töreboda kommun

208

9 207

2007

Vingåkers kommun

152

9 063

2004

Sölvesborgs kommun

209

17 540

2007

Munkfors kommun

153

3 680

2004

Ragunda kommun

210

5 210

2007

Ystads kommun

154

31 560

2004

Osby kommun

211

13 269

2008

Säffle kommun

155

15 396

2004

Vaggeryds kommun

212

14 746

2008
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Timrå kommun

213

17 923

2008

Värnamo kommun

270

34 661

2012

Knivsta kommun

214

19 818

2008

Södertälje kommun

271

101 209

2012

Åtvidabergs kommun

215

11 462

2008

Göteborgs stad

272

587 549

2012

Uppvidinge kommun

216

9 449

2008

Skövde kommun

273

57 016

2012

Svenljunga kommun

217

10 864

2008

Sundbybergs stad

274

53 564

2012
2013

Tingsryds kommun

218

12 319

2008

Uppsala kommun

275

395 026

Jönköpings kommun

219

367 064

2008

Tibro kommun

276

11 281

2013

Lunds kommun

220

127 376

2008

Järfälla kommun

277

83 170

2013

Ulricehamns kommun

221

24 898

2008

Svalövs kommun

278

14 412

2013

Tierps kommun

222

21 485

2008

Klippans kommun

279

17 783

2014

Grästorps kommun

223

5 730

2008

Markaryds kommun

280

10 320

2014

Malung-Sälens kommun

224

10 218

2009

Region Jämtland Härjedalen

281

132 054

2016

Östra Göinge kommun

225

14 941

2009

Partille kommun

282

39 529

2016

Årjängs kommun

226

9 942

2009

Region Kronoberg

283

203 340

2016

Dals-Eds kommun

227

4 756

2009

Sollentuna kommun

284

75 108

2016

Vaxholms stad

228

11 996

2009

Kävlinge kommun

285

32 341

2016

Älvkarleby kommun

229

9 627

2009

Region Västerbotten

286

274 563

2016

Ljungby kommun

230

28 433

2009

Mölndals stad

287

69 943

2017

Hörby kommun

231

15 745

2009

Linköpings kommun

288

165 527

2017

Älmhults kommun

232

17 963

2009

Region Blekinge

289

158 937

2019

Burlövs kommun

233

19 753

2009

Ekerö kommun

290

29 096

2019

Hässleholms kommun

234

52 309

2009

Region Kalmar län

291

247 175

2020

Olofströms kommun

235

13 263

2009

Västra Götalandsregionen

292

1 744 859

2020

Sala kommun

236

22 998

2009

Täby kommun

293

73 955

2021

Öckerö kommun

237

12 902

2009

Danderyd kommun

294

32 803

2021

Kristinehamns kommun

238

24 099

2009

Östhammars kommun

239

22 364

2009

Bromölla kommun

240

12 650

2009

Gullspångs kommun

241

5 206

2009

Aneby kommun

242

6 892

2009

Lidköpings kommun

243

40 460

2009

Bjuvs kommun

244

15 842

2009

Nynäshamns kommun

245

29 495

2009

Norrköpings kommun

246

144 458

2009

Halmstads kommun

247

104 573

2009

Ronneby kommun

248

29 200

2009

Sorsele kommun

249

2 460

2010

Falköpings kommun

250

33 270

2010

Upplands-Väsby kommun

251

47 820

2010

Hylte kommun

252

10 619

2010

Borgholms kommun

253

10 895

2010

Höörs kommun

254

16 954

2010

Vara kommun

255

16 162

2010

Vallentuna kommun

256

34 246

2010

Salems kommun

257

17 252

2010

Tyresö kommun

258

49 062

2010

Tidaholms kommun

259

12 825

2010

Värmdö kommun

260

46 232

2010

Norrtälje kommun

261

64 762

2011

Region Dalarna

262

288 387

2011

Solna stad

263

84 187

2011

Perstorps kommun

264

7 565

2011

Nyköpings kommun

265

57 633

2011
2011

Gislaveds kommun

266

29 556

Borås stad

267

114 091

2011

Enköpings kommun

268

47 489

2012

Åmåls kommun

269

12 318

2012
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• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makroekonomi och andra områden som påverkar kommunernas
ekonomi.
• Rapporter om kommunal ekonomi
• Medlemstidningen Dialog
• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans
• Information till investerare

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.
Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se
www.kommuninvest.se
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Produktion: Kommuninvest och Springtime-Intellecta. Foto och illustrationer: Eidar, Botkyrka byggen, Sandra Hertze och Shutterstock.

På Kommuninvests webbplats, www.kommuninvest.se, kan
du läsa mer om Kommuninvest, våra tjänster och nyheter som
påverkar ekonomi och ﬁnanser för kommuner och regioner.
På webbplatsen ﬁnner du bland annat:

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 53

Dnr KS 2022/64

Årsredovisning 2021 - Leader Sydöstra
Skåne
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.
Resultatet visar ett överskott på drygt 29 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Leader 2021, handlingsid: Ks 2022.1096.
Revisionsberättelse Leader 2021, handlingsid: Ks 2022.1097.
Kf § 83/2021 Årsredovisning 2020 - Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks
2021.2552.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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LEADER SYDÖSTRA SKÅNE
Organisationsnummer 802496-4218
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Föreningens ändamål
Föreningen LEADER Sydöstra Skåne, 802496-4218, är en ideell förening med syftet att bedriva allmännyttig
verksamhet för utveckling av leaderområdet i enlighet med den antagna lokala utvecklingsstrategin.
Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd till projekt som går i linje med den
lokala utvecklingsstrategin och som bidrar till att dess mål uppfylls.
Det är föreningens styrelse, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, som beslutar vilka projekt
som kommer att få stöd.
Verksamheten finansieras med medel från EU, staten och medverkande kommuner. Stödet från EU kommer från
de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och
fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.
LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. För projekt inom
Havs- och fiskerifonden finns ett utökat leaderområde som omfattar ovanstående kommuner samt kommunerna
Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
Jordbruksverket är förvaltande och utbetalande myndighet och har det övergripande ansvaret för genomförandet.

Föreningens organisation
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman utser ordförande och ledamöterna
i styrelsen, förutom de offentliga representanterna som utses av kommunerna.
Föreningens styrelse tar beslut om föreningens strategiska inriktning och om lokala projekt ska tilldelas projektstöd. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för anställda i föreningen.
Den operativa verksamheten sköts av föreningens verksamhetskontor med anställd personal.
Föreningen köper in ekonomitjänster av Ystads kommuns ekonomiavdelning som hanterar bokföring, utbetalning
från föreningens bankkonto samt underlag för ekonomiska rapporter. Föreningens lönehantering sköts av Ludvig
& Co.

Föreningsstämman
Föreningsstämman 2021 hölls digitalt via Zoom den 28 april. På stämman närvarade 21 röstberättigade medlemmar och 7 åhörare. Stämman valde ledamöter till styrelsen, ordförande, revisor och revisorssuppleant samt en
valberedning och dess sammankallande.

Föreningens styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av 14 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter över 18 år. De fyra kommunerna i
leaderområdet ska representeras med vardera tre ledamöter; en från offentlig sektor, en från privat sektor och en
från ideell sektor. De 4 suppleanterna ska fördelas med en från varje kommun: två från privat sektor och två från
ideell sektor.
Därutöver ska det finnas två ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn. Vidare
ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas och minst en ledamot ska vara under 30 år.

LEADER Sydöstra Skåne
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Under 2021 har nedanstående ledamöter suttit i styrelsen:
Namn
Mats Carlsson
Madeleine Lundin
Kamilla Danielsson
Daniel Jonsgården
Monika Jingmond
Mattias Johansson
Ann-Margrete Clarén
Rigmor Löfvenhamn
Carina Almedal
Petter Gustafsson
Bengt Andersson
Henrik Mårtensson
Angelica Andersson
Janet ten Have
Patrik Karlsson
Leonor Lavröd Sologuren
Ingmar Thorén
Ann-Sofie Larsson
Sofia Osburn Sarstedt
Anna-Linnea Abrahamsson

Sektor/Kompetens
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat/Hav- & fiskeri
Ideell
Ideell
Ideell
Ideell
Ideell/Hav- & fiskeri
Privat
Privat
Ideell
Ideell

Mandat
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kommun
Simrishamn
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Tomelilla
Ystad
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Ystad
Ystad
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Ystad
Ystad
Sjöbo
Tomelilla
Simrishamn
Ystad

Avgick
2021-04-28

2021-01-15

Valdes in
2018-04-26
2021-04-28
2019-10-21
2017-04-25
2021-01-15
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
2015-09-15
2020-04-29
2017-04-24
2020-04-29
2020-11-04
2018-04-26
2017-04-25
2020-04-29
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
2021-02-17

Föreningsstämman valde Janet ten Have till ordförande.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes följande att ingå i föreningens presidium: Janet ten Have,
Ann-Sofie Larsson och Carina Almedal, som också valdes till vice ordförande. Det beslutades även att Petter
Gustafsson ska adjungeras in i presidiet.
Styrelsen utsåg också följande till föreningens firmatecknare: Janet ten Have, Carina Almedal, Ann-Sofie Larsson
samt verksamhetsledare Kristin Sjövall.
Könsfördelningen i styrelsen var fram till och med föreningsstämman den 28 april 2021 11 kvinnor och 7 män
och efter föreningsstämman blev könsfördelningen 12 kvinnor och 6 män.
Styrelsen har under 2021 haft sex protokollförda möten: 2021-02-17 (via Zoom), 2021-03-24 (via Zoom),
2021-04-28 (konstituerande möte, via Zoom), 2021-06-23 (via Zoom), 2021-10-13 (via Zoom),
2021-12-06 (Skeppet, Simrishamn).

Presidium
Styrelsen har under året haft ett presidium som bestått av ordförande, vice ordförande och ytterligare två ledamöter från styrelsen. Verksamhetskontorets personal har varit adjungerade till presidiemötena. Presidiet har fungerat
som ett bollplank till verksamhetskontoret.
Presidiet har under 2021 genomfört fem presidiemöten, samtliga via Zoom: 2021-02-15, 2021-03-22, 2021-06-21,
2021-10-11, 2021-11-29.
LEADER Sydöstra Skåne
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Arbetsutskott
LEADER Sydöstra Skåne har ett arbetsutskott, AU Fiske, vars främsta uppgift är att utreda och bereda projektärenden i Havs- och fiskerifonden inför ordinarie styrelsemöte. Leaderområdet i denna fond är ett utökat leaderområde, som också innefattar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. AU Fiske består
därför av ledamöter från styrelsen i LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess samt en ledamot från Länsstyrelsen
Skåne, alla med kompetens inom havs- och fiskerifrågor. AU Fiske rekommenderar ett beslut till styrelsen som tar
stor hänsyn till rekommendationen vid sin prioritering av projektet.
Under 2021 har nedanstående personer suttit i AU-Fiske:
Namn
Bengt Andersson
Leonor Lavröd Sologuren
Agne Andersson
Vakant
Johan Wagnström

Sektor
Privat
Ideell
Ideell

Kommun/organisation
Ystad
Ystad
Osby

Offentlig

Länsstyrelsen i Skåne

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne
LEADER Sydöstra Skåne
Skånes Ess
Skånes Ess

Verksamhetsledarna från de båda leaderområdena är adjungerade till arbetsutskottet. Verksamhetsledaren för
LEADER Sydöstra Skåne är sammankallande för arbetsutskottet.
Arbetsutskottet för Havs- och fiskerifonden har under 2021 haft två möten via Zoom: 2021-02-15, 2021-06-14.

Valberedning
Föreningens valberedning ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter, en från varje ingående kommun i
leaderområdet, med representation från offentlig, privat och ideell sektor.
Under 2021 har nedanstående ledamöter suttit i valberedningen:
Namn
Sofie Bredahl
Peter Danielsson
Lena Ytterberg Ohlsson
Maria Anderberg
Lars Johansson Linné

Sektor
Offentlig
Offentlig
Privat
Ideell
Privat

Kommun/organisation
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Tomelilla
Ystad

Avgick

Invald
2020-04-29
2020-04-29
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24

Lena Ytterberg Ohlsson har varit sammankallande för valberedningen.

Lekmannarevisorer
Under 2021 har föreningen haft nedanstående lekmannarevisorer:
Namn
Ann-Margret Assarsson
Per Håkansson

LEADER Sydöstra Skåne

Mandat
Ordinarie
Ersättare

Kommun
Sjöbo
Sjöbo
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Verksamhetskontoret
Verksamhetskontoret har under 2021 bestått av fem personer: en verksamhetsledare, en kommunikatör, en handläggare, en projektledare för La Source samt en projektledare för Circle TNC. Projektledare för Circle TNC delas
med Skånes Ess som har arbetsgivaransvaret. Handläggartjänsten har köpts in av Leader Nordvästra Skåne med
Öresund.
Namn
Kristin Sjövall
Julia Falkman
Sylvia Larsson
Andreas Thell
Erik Rosenberg

Roll
Verksamhetsledare
Kommunikatör
Handläggare
Projektledare
Projektledare

Anställningsgrad
100 %
75 %
Vid behov
75 %
20 %

Om anställningen

Inköpt tjänst, ca 20 %
La Source
Circle – TNC, delas med Skånes Ess

Under 2021 har presidiet tillsammans med anställd personal haft nio personalmöten varav fem även innehöll en
arbetsplatsträff, APT (2021-01-11, 2021-02-01, 2021-03-01, 2021-04-12, 2021-05-03, 2021-05-31, 2021-09-13,
2021-10-11, 2021-12-20).
Arbetet har till största del under året bedrivits hemifrån på grund av rådande pandemi. Presidiet har vid APT
påpekat att det är av yttersta vikt att anställd personal har en god arbetsmiljö även när arbetet bedrivs hemifrån.
Ordförande tillsammans med vice ordförande genomförde medarbetarsamtal samt lönesamtal med verksamhetsledaren samt kommunikatören. På grund av rådande pandemin och försening av kollektivavtal blev lönesamtalen
förskjutna och genomfördes först i februari 2021.
Verksamhetsplanering ägde rum den 8 samt den 20 december. Den 20-21 januari 2022 genomfördes en resultatanalys.

Uppföljning
Den lokala utvecklingsstrategin
Uppföljning av den lokala utvecklingsstrategin har kontinuerligt utförts av verksamhetsledare och handläggare.
Kvalitetsgranskning
En riskanalys för 2021 samt en kvalitetsgranskning för 2020 genomfördes 2021-02-15. Under våren 2022 kommer en kvalitetsgranskning för 2021 och en riskanalys för 2022 att genomföras.

Information och kommunikation
Verksamhetskontoret har under året följt kommunikationsplanen, som är en bilaga till den lokala utvecklingsstrategin och som löper över hela programperioden.
Stödmaterial
Verksamhetskontoret har tillhandahållit stödmaterial till projektgrupperna i deras olika faser och till styrelsen.
Det material som tagits fram av Jordbruksverket eller verksamhetskontoret delas ut vid utbildningar för projektgrupperna, samt finns för nedladdning på webben.
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Informationsinsatser
Verksamhetskontoret har på grund av pandemin under året inte kunnat arrangera eller delta på fysiska evenemang eller träffar i vanlig utsträckning.
2021-04-16 arrangerades, tillsammans med Europa Direkt Sydskåne samt Tomelilla och Sjöbo bibliotek, ett digitalt
seminarium med Per J Andersson, grundare av resetidningen Vagabond på temat Hållbart resande och tågkärlek.
2021-08-30 hade verksamhetskontoret en dragning för Simrishamns kommuns näringslivsledningsgrupp.
2021-10-04 hade verksamhetskontoret en dragning för Ystads kommuns ledningsgrupp.
2021-11-09 hade verksamhetskontoret en dragning för Sjöbo kommuns kommunstyrelse.
Under året skickade verksamhetskontoret ut 10 digitala nyhetsbrev. Antalet prenumeranter är 471 personer varav
cirka 40 % är prenumeranter som öppnar nyhetsbreven flera gånger och/eller klickar på länkar i nyhetsbreven.
Under året ökade antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes Instagram-konto från 284 till 360 följare och antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes LinkedIn-sida ökade från 156 till 192 följare.
Antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes Facebook-sida ökade under året från 590 till 648 personer. Under
året har det publicerats 113 inlägg och de inlägg som nått högst räckvidd är de som informerat om att det finns
mer medel att söka samt information om den nya programperioden.
Verksamheten och/eller projekten i LEADER Sydöstra Skåne uppmärksammades, enligt verksamhetskontorets
vetskap, under året i 14 artiklar, reportage eller inslag i Ystads Allehanda, Österlenmagasinet, Dagens Nyheter
samt på Landsbygdsnätverkets webbplats.

Intresseanmälningar och projektansökningar
Intresseanmälningar (exklusive driftprojektet)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal inkomna intresseanmälningar
44
14
16
23
16
6
Antal inkomna projektansökningar (inkl. återremitterade ansökningar) 11
8
8
11
9
3
Antal projektansökningar som fått bifall i LAG
7
7
6
10
5
3
Antalet intresseanmälningar har varit betydligt lägre under året då medel inom samtliga fonder förutom Havsoch fiskerifonden har varit slut. Samtliga tre (3) inskickade projektansökningar har fått bifall i styrelsen.
Projektansökningar
Under året behandlades nedanstående projektansökningar i styrelsen, datum och beslut inom parentes:
Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd (2021-02-17, Bifall)
Hållbar sjömat genom vårdfiske (2021-06-23, Bifall)
Nytt liv i Österlens gamla äppellundar (2021-06-23, Bifall) Detta projekt placerades i kö i väntan på ytterligare
medel, den 2021-12-06 beslutade styrelsen att skicka in projektet till Jordbruksverket.
Cirkulär ekonomi på landsbygden (2020-09-16, Bifall) Detta projekt placerades i kö i väntan på ytterligare medel,
den 2021-10-13 beslutade styrelsen att skicka in projektet till Jordbruksverket.
På grund av lång handläggningstid hos Jordbruksverket har endast ett av de tre beviljade projekten fått ett formellt beslut från Jordbruksverket under 2021.
För mer information om beviljade projekt se www.leadersydostraskane.se
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Möten och utbildningar
Under året har verksamhetskontoret haft närmare 40 individuella möten med olika projektgrupper. Utbildning i
ansökan om projektstöd och ansökan om utbetalning har skett individuellt med projektgrupperna utifrån efterfrågan. Någon projektstartsutbildning har inte varit aktuell under året.

Samverkansaktiviteter
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående samverkansaktiviteter, datum inom
parentes:
Leader Region Syd möten, nätverksträffar för samtliga leaderområden i region syd, dvs. Skåne och Halland (202102-19, 2021-05-07, 2021-09-24, 2021-12-10)
Möten med Lokal Utveckling Sverige (LUS) paraplyorganisation för Sverige samtliga leaderområden, medlemsmöte (2021-03-11, 2021-08-31, 2021-11-30) och årsmöte (2021-04-14)
Nätverksträff med informationsutbyte mellan Region Skåne och Skånes samtliga leaderområden (2021-03-02)
Kommunikatörsmöte Leader Region Syd, nätverksträffar för samtliga kommunikatörer i region syd, dvs. Skåne
och Halland (2021-01-14, 2021-02-04, 2021-03-04, 2021-04-08, 2021-05-18, 2021-07-08, 2021-08-27)
Kommunikationskackel, digitala nätverksträffar för kommunikatörer i hela Sverige på teman som t.ex. GDPR,
tillgänglighet, sociala medier, styrelsens ambassadörskap (2021-02-09, 2021-02-23, 2021-03-16, 2021-04-13,
2021-05-04, 2021-06-01, 2021-08-31, 2021-09-28, 2021-11-10)
Landsbygdsnätverkets digitala nätverksträff för landsbygdskommunikatörer i hela Sverige (2021-09-02)
Europa Direkt, samverkansmöten (2021-01-27, 2021-11-12)
Under hela året har verksamhetsledarna i samtliga leaderområden i Sverige haft öppna digitala fredagsmöten för
att lyfta aktuella frågor.

Konferenser
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående konferenser, seminarier eller utbildningar, arrangör, plats/plattform och datum inom parentes:
Inspirationsföreläsning: Från noll till 20.000 följare på hundra dagar med Björn Kjellström och Per Grankvist
(Europa Direkt Sydskåne, Zoom, 2021-01-14)
Digital kick-off: Hur blir 2021? (Sjöbo kommun, Zoom, 2021-02-03)
Nationell Landsbygdsträff (Tillväxtverket/Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-02-10)
Utrikesföddas inkludering på landsbygden (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-03-03)
Jämställdhetsspaningar (Jämställd Utveckling Skåne, Zoom, 2021-03-08)
Skånes regionala utvecklingsdag (Region Skåne, Zoom, 2021-03-12)
Hur bygger jag ett platsvarumärke med Sofie Gunnarsson från Placebrander (La Source m.fl., Zoom, 2021-05-19)
Sociala medier med Elna Dahlstrand (La Source m.fl., Zoom, 2021-05-25)
Kooperation gör skillnad i landsbygder (Coompanion, Zoom, 2021-05-28)
Att kommunicera landsbygdsfrågor i sociala medier med Anna Ross, nationell chef för sociala medier på LRF
(Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-05-28)
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Studiebesök i östra Skåne med leaderprojektet CIRCLE, deltagare från ett leaderområde i Finland och ett i
Luxemburg (Leader Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, 2021-10-25 – 2021-10-27)
Nationell leaderträff (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-11-11)
Slutseminariet: Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön (Projektet, Zoom, 2021-11-19)
Landsbygdsnätverkets Medlemsträff 2021 (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-11-25)
Konferens om Hållbar tillväxt med Christian Danielsson, Carin Peters, Hanna Savola, Pontus Skog, Ola
Hugoson, Sven-Olof Bernhoff och Cristian Sterning (Europa Direkt Sydskåne, Ystads gamla rådhus, 2021-12-01)
Frukostseminarie: Hur kan din organisation bli bättre på att spegla Sverige? med Seher Yilmaz, David Khabbazi,
Silvia Kakembo (Arena Opinion, Zoom, 2021-12-01)
Konferens, Leader 30 år (ELARD, 2021-12-01)
Konferens om EU:s från jord till bord strategi (Europa Direkt Sydskåne, Sjöbo kommunhus/Zoom, 2021-12-09)

Kommande programperiod 2023-2027, Leader Östra Skåne
I början av 2021 inleddes arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för den kommande programperioden 2023-2027. Eftersom de från Jordbruksverkets sida beordrat färre leaderområden i Skåne i den kommande
programperioden, påbörjades diskussioner mellan ordförandena i samtliga områden kring hur en ny geografisk
indelning skulle kunna se ut.
Innan den nya geografiska indelningen var klar bildade LEADER Sydöstra Skåne en så kallad ”Framtidsgrupp”
bestående av anställd personal samt styrelseledamöterna Petter Gustafsson, Patrik Karlsson, Carina Almedal,
Daniel Jonsgården samt Ann-Sofie Larsson, senare även Janet ten Have. Framtidsgruppen hade möten regelbundet under hela våren (2021-01-18, 2021-02-08, 2021-02-22, 2021-03-08, 2021-04-12, 2021-04-26, 2021-05-10,
2021-05-24, 2021-06-07, 2021-06-21, 2021-06-30).
Parallellt påbörjades arbetet med omvärldsanalys, intressentlista och behovsanalys. Det genomfördes även
workshops och SWOT-analyser med LEADER Sydöstra Skånes styrelse och ungdomsstyrelsen (2021-03-24),
med kommunala tjänstepersoner i sydöstra Skåne (2021-05-11) samt med allmänheten (2021-05-17, 2021-05-20).
Så småningom togs beslutet att bilda ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne, som innefattas av följande tre
ursprungsområden och tio kommuner:
LEADER Sydöstra Skåne: Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad
Skånes Ess: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge
Leader LAG PH: Perstorp och Hässleholm
Därefter började samtliga områdens framtidsgrupper tillsammans med processledare Malin Wildt-Persson att ha
möten mer regelbundet i olika konstellationer för att synka arbetssätt och visioner. I början av juni arrangerades
en målverkstad som resulterade i gemensamma mål och insatsområden för den kommande programperioden.
Skrivargruppen, som bestod av anställd personal och processledaren, skrev därefter på aktuella avsnitt i strategin
som kunde gå ut på synpunktsförfarande den 12 juli till och med den 31 augusti.
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Det genomfördes också ingående intressentdialoger med andra utvecklingsaktörer utifrån givna frågeställningar
kring t.ex. omvärldsfaktorer, utmaningar och framtida samverkansmöjligheter. Aktörerna delades upp mellan
personerna i skrivargruppen. Personal från LEADER Sydöstra Skåne genomförde intressentdialoger med följande
organisationer: Marint centrum Simrishamn (2021-07-08), Europa Direkt Sydskåne (2021-07-12), Hästen i Skåne
(2021-07-13), Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (2021-08-24), Nätverket för
idéburen sektorn (2021-09-03), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2021-09-03) samt Jämställd
Utveckling Skåne (2021-09-28).
I september och i början av oktober arbetade skrivargruppen med kompletteringar och omskrivningar efter inkomna åsikter. Den 5 oktober genomfördes ett öppet lanseringsmöte kring strategin, en så kallad ”Släppefest” och
den 14 oktober kl. 14:14 skickades en gemensam utvecklingsstrategi in till Jordbruksverket.
Under cirka åtta månader arbetade verksamhetsledare Kristin Sjövall och kommunikatör Julia Falkman 40 %
respektive 35 % av sina tjänster med framtagandet av den nya lokala utvecklingsstrategin.
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående konferenser, seminarier eller utbildningar som rör den kommande programperioden. Arrangör, plats/plattform och datum inom parentes.
Smarta landsbygder inför 2023-2027 (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-02-23)
Digital mobilisering inför strategiskrivandet (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-03-02)
Utbildning: Indikatorer, uppföljning och utvärdering - del 1 (Jordbruksverket, Zoom, 2021-03-12)
Genomgång av trender inför kommande programperiod (Kairos Future, Zoom, 2021-03-18)
Utbildning: Indikatorer, uppföljning och utvärdering - del 2 (Jordbruksverket, Zoom, 2021-04-22)
Workshop och erfarenhetsutbyte med samtliga leaderområden och Jordbruksverket (Jordbruksverket, Zoom,
2021-05-25)
Workshop: Klimat, miljö och hållbarhet i Leaderstrategier (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2021-06-10)
Uppsamlingsmöte för samtliga leaderområden (Jordbruksverket, Zoom, 2021-09-14)
Uppstarträff för arbetet med att ta fram nya urvalskriterier (Jordbruksverket, Zoom, 2021-11-16)
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RESULTATRÄKNING
(Kr)

Utfall 2021

Utfall 2020

Offentlig medfinansiering

Not 1

2 319 821

2 626 795

Statlig medfinansiering

Not 2

1 414 947

2 126 170

Medlemsavgifter samt övriga intäkter

Not 3

Periodiserad intäktskorrigering
Summa intäkter
Externa kostnader

Not 4

Personalkostnader

Not 5

29 378

39 354

-325 187

-367 255

3 438 959

4 425 064

-1 696 351

-2 750 629

-1 713 350

-1 674 435

- 3 409 701

-4 425 064

29 258

0

Dröjsmålsräntor

0

0

Summa finansiella poster

0

0

29 258

0

Summa kostnader
Verksamhetens nettoresultat

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
(Kr)

Utfall 2021-12-31

Utfall 2020-12-31

3 288 164

1 386 401

3 288 164

1 386 401

625 639

1 595 131

Summa omsättningstillgångar

3 913 803

2 981 532

SUMMA TILLGÅNGAR

3 913 803

2 981 532

0

0

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 6

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

29 258

0

Summa eget kapital

29 258

0

13 020

12 901

Preliminär källskatt

53 008

36 166

Lagstadgade sociala avgifter

58 866

40 610

3 759 651

2 891 855

Summa kortfristiga skulder

3 884 545

2 981 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 913 803

2 981 532

Kortfristiga skulder
Särskild löneskatt pensionskostnad

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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NOTER
REDOVISNINGSPRINCIPER MM
Årsrapporten har upprättas enligt god redovisningssed och bokföringslagen. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
NOTER
(Kr)

2021

2020

Simrishamns kommun

510 885

510 885

Sjöbo kommun

498 624

498 624

Tomelilla kommun

352 030

352 030

Not 1 Offentlig medfinansiering

Ystads kommun

779 198

779 198

Skånes Ess

179 084

486 058

2 319 821

2 626 795

930 096

2 126 170

Totalt
Not 2 Statlig medfinansiering
Statens Jordbruksverk, drift
Statens Jordbruksverk, lokal utvecklingsstrategi
Totalt

484 851

0

1 414 947

2 126 170

3 200

3 500

Not 3 Medlemsavgifter samt övriga intäkter
Medlemsavgifter
Ersättning från Försäkringskassan

26 178

35 854

Totalt

29 378

39 354

Lämnade projektbidrag

908 740

2 307 621

Administration

211 100

236 884

1 362

4 084

80 226

4 624

Not 4 Externa kostnader

Resor och hotell
Arrangemang och marknadsföring
Trycksaker
Konsultarvode
Övriga kostnader
Totalt

13 862

40 776

159 561

117 344

44 378

39 296

1 696 351

2 750 629

1 397 745

1 395 609

31 251

20 833

163 398

132 025

Not 5 Personalkostnader
Lön o sociala kostnader, tjänstemän
Arvode, ordförande o vice ordförande
Sammanträdesersättningar
Arbetsutskott

1 650

0

Valberedning

3 740

14 740

Uppdragstagare

16 000

16 000

Övriga personalrelaterade kostnader

99 566

95 228

1 713 350

1 674 435

Totalt
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NOTER FORTS.
NOTER
(Kr)

2021

2020

0

18 886

930 096

0

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Ersättning sjuklönekostnader
Statens Jordbruksverk, drift
Statens Jordbruksverk, lokal utvecklingsstrategi

484 851

0

Fordran pågående projekt

1 873 217

1 367 515

Totalt

3 288 164

1 386 401

Collectum

4 288

4 286

First Card

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
11 698

0

Löneadministration

5 275

7 061

Revisionskostnader

17 000

16 000

5 875

0

0

1 198

LAG sammanträdesersättningar
EnterCard
SydostLeader

0

12 429

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

18 864

0

Ystads Kommun, administrativa tjänster

14 880

0

Skuld pågående projekt

3 681 771

2 850 881

Totalt

3 759 651

2 891 855

UNDERSKRIFTER
Följande styrelseledamöter har gjort digitala underskrifter av föreningens årsrapport 2021:
Angelica Andersson
Ann-Margrete Clarén
Bengt Andersson
Carina Almedal
Henrik Mårtensson
Janet ten Have
Kamilla Danielsson
Leonor Lavröd Sologuren
Madeleine Lundin
Mattias Johansson
Monika Jingmond
Patrik Karlsson
Petter Gustafsson
Rigmor Löfvenhamn
Följande revisorer har gjort digitala underskrifter av föreningens årsrapport 2021:
Anders Persson, Auktoriserad revisor, Mazars
Ann-Margret Assarsson, Föreningens lekmannarevisor
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Till föreningsstämman i Leader Sydöstra Skåne
Org. nr 802496-4218
Rapport om årsredovisningen

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Leader Sydöstra
Skåne för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt lagen om kooperativ
hyresrätt och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska
föreningar och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av Leader Sydöstra
Skåne resultat och ställning.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Leader Sydöstra Skåne för
år 2021.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Ystad, 2022-

Anders Persson
Auktoriserad revisor

Ann-Margret Assarsson
Förtroendevald revisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 54

Dnr KS 2022/65

Årsredovisning 2021 - Österlenhem AB
Kommunstyrelsens beslut och förslag till
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Jäv

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

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2021. Årets resultat
uppgår till drygt 2 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att
årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala

Beslutsunderlag

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021 - Österlenhem AB, handlingsid: Ks
2022.1092.
Kf § 39/2021 Årsredovisning 2020 - Österlenhem AB, handlingsid: Ks 2021.1769.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 54 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Årsredovisning för

Österlenhem AB
556056-3792

Österlenhem

Räkenskapsåret
2021-01-01 -2021-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1-3
4
5-6
7-13
13
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Österlenhem AB
556056-3792

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Österlenhem AB, 556056-3792 får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva
anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter,
används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den
övriga verksamheten.
Bolaget har sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.
Väsentliga händelser under året
Under året har inflyttning skett i de nybyggda lägenheterna i Smedstorp. Det tog knappt fjorton dagar
från annonseringen avlutats tills kontrakt var skrivna på de sju lägenheterna.
I Tomelilla, kvarteret Lansen, erhölls startbesked i slutet på februari. Fastigheten har tomställts och allt
utom omslutande väggar och invändigt bärande väggar på plan ett och två har rivits. För att
energieffektivisera fastigheten har dialog med entreprenören skett vilket lett till att första nivån för att
kunna söka energieffektiviseringsbidrag uppnåtts. Länsstyrelsen har godkänt bidragsansökan. Under
året har leverantören flaggat för högre kostnader i projektet och dialog har inletts.
För 2021 antogs en budget med löpande underhålls och reparationer för 8,3 mkr och investeringar på
15,3 mkr beslutades. Det mesta har löpt på under året men viss förskjutning har skett på
investeringssidan på grund av pandemin. Det är längre leveranstider och arbetet med byte av
ventilation på Byavångens vård- och omsorgsboende fick skjutas framåt något. Investeringar kan löpa
över flera år och de som avslutats under året är renovering uteplatser samt dränering på Torggatan.
Sista huset (blåa huset) i kvarteret Lejonet har fått nya fönster, fönsterdörrar, fasad, tak med mera
samt solceller på taket. En etapp med byte av fönster, fönsterdörrar, utvändig målning samt byte av 15
elpannor i kvarteret Nyhem, Brösarp. Installation av fjärrvärme på förskolan på Björkebogatan samt en
del hyresgäststyrda standardhöjande åtgärder av kök och inglasning av balkonger har slutförts.
Från kommunens sida har önskemål om investering i lås- och passagesystem på Brinkehems vårdoch omsorgsboende genomförts.
Arbetet med energieffektivisering fortlöper även om själva uppkopplingen dragit ut på tiden. Siffrorna
för 2022 är inte klara ännu men de senaste åren visar att arbetet gett resultat.
Österlenhem satsar även på att förbättra utemiljön för både människor och djur och natur.
Odlingslådor för hyresgäster sätts ut, plantering av fruktträd och bärbuskar görs. Önskemål om
grillplatser och sittgrupper har tillgodosetts för att värna gemenskapen i de olika områdena. 2021 tog
bolaget över grönyteskötseln i Tomelilla i egen regi. Utmaningen låg i personalbehov, arbetstid för olika
moment, hjälpmedelsbehov samt hur man kan förenkla arbetet. Två i den egna personalstyrkan
önskade få arbeta med grönytor och sedan har resterande personal hyrts in. Bolaget är nöjd med
resultatet även om allt inte fungerade som det var tänkt. Kostnaden blev något högre än förväntan men
mer arbete har utförts och förbättring och förenkling som föryngring, fiberduk och täckbark i rabatter,
borttag av buskar med mera har gjorts. På sikt räknar vi med att det ska bli billigare, effektivare och
bättre underhållet. Resultatet medför att bolaget 2022 tar över resterande grönytor i Brösarp,
Smedstorp och Lunnarp när avtalet går ut i början på 2022.
I grönytegruppen har bolaget haft möjlighet att ge språkpraktikplatser till två kvinnor från Syrien. Den
ena har därefter gått vidare i anställning hos kommunen och den andra har haft ett introduktionsjobb i
bolaget fram till januari 2022. Även feriearbetande skolungdomar har beretts plats i grönytegruppen.
Satsningen på ett bisamhälle i ett av områdena slog mycket väl ut. Förutom intressant föreläsning för
hyresgästerna av biodlaren, tävling för de yngre att smycka kupan, levererade de flitiga små
hyresgästerna en mängd honung som alla hyresgäster i kvarteret fick del av. Det lyckade projektet har
lett till att fler kupor i andra områden kommer att placeras ut. En annan satsning var byggnation av
fågelholkar och insektshotell som drevs tillsammans med Byavångsskolan. Österlenhem stod för
material och även grovsopor från hyresgästerna användes. Ett uppskattat projekt som avslutades med
att 5:e klassarnas holkar och insektshotell sattes upp varefter man grillade korv tillsammans. Nya 5:e
klassare kommer att få uppleva samma positiva projekt 2022.
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Under året har två fastighetsskötare anställts för att förstärka organisationen efter hemtagning av
grönyteskötsel. Bolaget behöver även stärka upp för kommande föräldraledigheter. Ytterligare en
anställning sker i februari 2022 och kommer att ersätta kommande pensionsavgång. En viss
omorganisation har också skett för att frigöra tid för underhållsplaner men även för att skapa en röd
tråd från uppsägning av lägenhet, till avflyttningsbesiktning, beställning av underhåll, till uthyrning igen.
Under 2022 kommer ytterligare tid att frigöras då lägenheterna annonseras via Boplats Syd som
framöver sköter köhantering, annonsering, granskning och urval. Avtal tecknas inom kort.
Revisionen granskade bolagets underhåll av fastigheter och grönytor under året. Sammanfattande
bedömningen är att underhållet av fastigheterna sköts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Dock
saknas vissa styrdokument och rutiner, främst fastighets-/underhållssystem. Utbildning om
underhållssystematisering påbörjats under hösten 2020 och utvärdering och val av program gjordes
under 2021.
I årets arbete med intern kontroll har materialhantering specialgranskats. Genomgång med
uppdatering av inköpsregelverk har skett med personalen. Inventering och dokumentation av bilar har
gjorts. Lager har inventerats. Arets kontroll ger inte någon anledning att tro att det finns risk för
allvarliga fel med stora konsekvenser utifrån de rutiner och processer som bedömts. Inga allvarliga fel
eller brister har framkommit. Genomgång sker löpande av VD samt av ordförande och vice ordförande
enligt de rutiner och processer som finns.
Kommunen har ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen och Österlenhem är ett viktigt verktyg för att
uppfylla ansvaret genom byggnation och underhåll av lägenheter. Bolaget går med vinst och det egna
kapitalet ökar sakta. Likaså gör lånen för att bolaget ska kunna bygga lägenheter enligt ägarens
önskemål. Byggnation med lånat kapital gör det svårt att nå soliditetsmål och att belåningsgraden för
fastigheterna på sikt inte ska överstiga 85 %. Under året fick bolaget ny bolagsordning och nya
ägardirektiv som bolaget börjat arbeta efter. Årets verksamhetsmål och finansiella mål och utfall
redovisas nedan.
Årets verksamhetsmål:
Byggnation i Smedstorp är uppnått. Byggnation i kvarteret Lansen är uppnått. Byggnation i Brösarp,
här pågår upphandling och utvärdering. Arbete med digitalt styrelsematerial pågår.
Finansiella mål
Avkastning på sikt, 8 % på insatt kapital är uppnått. Soliditet, 15 % på justerat eget kapital är inte
uppnått. Belåningsgrad för fastigheterna får inte överstiga 85 %, är inte heller uppnått.
Ekonomi och framtid
Årets resultat blev lite bättre än budget, 2,1 Mnkr (3,0 Mnkr), även om kostnader för snö- och
halkbekämpning ökade kraftigt. Även de direkta kostnaderna för större projekt och konsulter 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.
Bolaget fortsätter att bygga i etapper och underhålla fastigheterna allt eftersom ekonomin och
efterfrågan tillåter. De senaste åren har byggnationen i Tomelilla tagit fart och bolaget tittar därför på
byggnation i byarna. Upphandling av byggnation i Brösarp har gjorts och håller på att utvärderas och
beslut om byggnationen tas framöver. Österlenhem arbetar vidare med planer för kvarteret Hallen och
även andra områden som Tennisbanan diskuteras. Bolaget har även en god dialog med kommunen
och diskussioner förs om framtida byggnation av LSS bostäder.
De risker man kan se som kan påverka bolagets planer och ekonomi är byggbranschens
kostnadsläge. Även de låga hyreshöjningarna i förhållande till branschens och bolagets stigande
kostnader är ett orosmoment, framför allt om räntorna börjar stiga.
Österlenhem AB ägs till 100 % av Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolaget.
Den siste december hade styrelsen följande ledamöter:
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Styrelseledamöter:
Anders Larsson Ordförande
Karin Arvidsson
Helen Bladh
Bertil Fredlund
Kent Olofsson

Styrelsesuppleanter:
Tobias Högborg
Kenth Bergström
Simon Blixt
Niklas Edstrand
Thony Blomgren

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

2021-12-31
60 962 260
1 991 197
9,5

2020-12-31
59 571 227
3 006 792
10,3

2019-12-31
58 014 884
1 600 148
9,6

Belopp i SEK
2018-12-31
54 690 796
-2 893 877
9,6

Användning av finansiella instrument
Företaget säkrar effekten av framtida ökningar av räntekostnader med ränteswapar. Förändringen av
swaparnas marknadsvärde redovisas inte i resultaträkningen.

Eget kapital
Bundet eget kapital
Ingående balans
Vid årets utgång

Fritt eget kapital
Ingående balans
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Vid årets utgång

Aktiekapital
5 000 000
5 000 000

Resentfond
521 831
521 831

Totalt bundet
kapital
5 521 831
5 521 831

Balanserat
resultat
30 151 386
3 039 990

Arets
Resultat
3 039 990
-3 039 990
2 053 002

Totalt fritt
eget kapital
33 191 376

2 053 002

35 244 378

33 191 376

2 053 002

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 35 244 378, disponeras enligt följande:
Belopp i SEK
35 244 378
35 244 378

Balanseras i ny räkning
Summa

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Not

Belopp i SEK

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
10

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

60 962 260
1 315 607
62 277 867

59 571 227
1 022 080
60 593 307

-26 475 928
-3 200 443
-10 792 236

-25 956 709
-2 503 594
-9 254 223

-13 990 111
7 819 149

-13 512 274
9 366 507

2 000
77 801
-5 907 753
1 991 197

2 000
392 418
-6 754 133
3 006 792

1 991 197

3 006 792

61 805

33 198

2 053 002

3 039 990
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

3
4

341 565 864
7 780 795

328 221 779
7 736 424

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

5

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

6
10
7

Summa anläggningstillgångar

39 362 820

25 301 372

388 709 479

361 259 575

40 000
61 801
68 951

40 000

170 752

121 526

388 880 231

361 381 101

177 904
177 904

447 709
447 709

553 531
201 244
1 186 888
1 941 663

394 333
919 864
1 323 798
2 637 995

36 040 547

10 031 970

38 160 114

13 117 674

427 040 345

374 498 775

81 526

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

5 000 000
521 831
5 521 831

5 000 000
521 831
5 521 831

33 191 376
2 053 002
35 244 378

30 151 386
3 039 990
33 191 376

40 766 209

38 713 207

370 000 000
790 563
370 790 563

320 000 000
1 093 121
321 093 121

4 662 264
187 738
2 486 841
8 146 730
15 483 573

5 050 240
41 041
1 230 507
8 370 659
14 692 447

427 040 345

374 498 775

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

9
//

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10
11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i svenska kronor, SEK, om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Österlenhem ABs årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Finansiella instrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntor. Dessa
risker/möjligheter hanteras genom finansiella derivatinstrument s.k. ränteswapar. Så kallad
Säkringsredovisning tillämpas avseende derivat vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte
redovisas över resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet. Erhållna bidrag minskar anskaffningsvärdet.
Avskrivningsprinciper för Materiella anläggningstillgångar
Fastigheternas ursprungliga anskaffningsvärde har delats upp på komponenter. Avskrivningstakten
har bestämts utifrån komponenternas ekonomiska livslängd. Även de ackumulerade avskrivningarna
har delats upp per komponent. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventueltt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras. Från 2020 har tillkommande poster under restpost en avskrivningstid på 30 år.
Inventarier, verktyg och installationer skrivs av på 5-20 år. Markanläggningar skrivs av på 20 år.
Nyttjandeperioden för mark och konst är obegränsad och skrivs därför inte av. Följande
avskrivningstider tillämpas på respektive komponent:
Benämning
Stomme och grund
Värme och sanitet
El
Inre ytskikt och vitvaror
Fasad
Fönster
Köksinredning
Yttertak
Ventilation
Transport
Styr och övervakning
Restpost
Fiber
Solceller

Bostäder och
bostäder med lokaler
100
50
40
15
50
50
30
40
30
25
15
30 - 50
15
15

Vård- och gruppbostäder,
förskolefastigheter
50-75
35
35
15
40
40
15
40
35
20
15
30
15
15

Pågående nyanläggningar
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång.
Projekt som inte fullföljs kostnadsförs direkt då detta fastställts.

4-g<s
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Värdering av fastigheter
Bolagets fastigheter värderas varje år. Fastigheterna har värderats utifrån ett direktavkastningskrav på
mellan 4,5 - 7,5 %. För lägenheter har avkastningskrav om 5,5 % använts utom för nyproducerade
lägenheter där 4,5 % används. För fastigheter med lägenheter och lokaler har avkastningskrav om 6,5
% använts. För vård- och gruppbostäder och förskolefastighet har avkastningskrav på 7,5 % använts.
Marknadsvärdet på bolagets fastigheter 2021-12-31 värderas till 587 Mnkr (554 Mnkr).
Nedskrivning av fastigheter
Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på direktavkastningsnnetod med
årligt fastställda direktavkastningskrav. Om marknadsvärdet understiger bokfört värde enligt modellen,
skall värdet på fastigheten skrivas ned till marknadsvärdet enligt följande:
• Om marknadsvärdet på en enskild fastighet ligger minst 15 % under bokfört värde och beräknas
varaktigt ligga under marknadsvärdet (mer än 3 år), dock minst 1 Mnkr.
• Om marknadsvärdet på en nedskriven fastighet ligger minst 10 % över bokfört värde ska
reversering ske.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Intäkter
Bolaget redovisar hyresintäkter för bostäder och lokaler i den period de anses tillhöra med undantag
för kvartalshyror som periodiseras vid rapporttillfällen.

Skatt
Bolagets skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 16,9 Mnkr (20,6 Mnkr) vid årets
slut. Endast 1,8 Mnkr har bokats upp för att möte de temporära skillnaderna mellan redovisat värde
och skattemässigt värde på tillgångar i bolaget.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Medeltal anställda
Totalt

2021-01-012021-12-31
15
15

Varav män
9
9

2020-01-012020-12-31
13
13

Varav män
8
8

2021-01-012021-12-31
6 557 961
2 979 069
679 688

2020-01-012020-12-31
5 772 135
2 153 115
471 840

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

1) Av företagets pensionskostnader avser 334 499 kr (328 827 kr) företagets VD och tidigare VD 13
584 kr (13 584 kr).
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Not 3 Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

454 313 260
-1 463 489
25 617 303
478 467 074

440 822 802
2 832 475
-771 508
11 429 491
454 313 260

-123 679 481
1 110 549
-11 920 278
-134 489 210

-112 423 542
396 751
-11 652 690
-123 679 481

Ackumulerade nedskrviningar
-Vid årets början
-Årets nedskrivning

-2412 000

-2412 000

Vid årets slut

-2412 000

-2 412 000

341 565 864

328 221 779

Ackumulerade anskaffningsvärden

25 939 225

25 939 225

Redovisat värde vid årets slut

25 939 225

25 939 225

319 643 000
78 115 000

270 206 000
57 885 000

2021-12-31

2020-12-31

16 548 068
704 580

14 197 633
304 349
-648 560
2 694 646
16 548 068

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar
-Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
Varav mark

Taxeringsvärde
varav mark

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Nyanskaffning
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

1 060 198
18 312 846

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut
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-8811 644

-7 855 377
528 560

-25 520
-1 694 887

-1 484 827

-10 532 051

-8811 644

7 780 795

7 736 424
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Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anläggningstillgångar
Vid årets början
Onnklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31
25 301 372
-26 677 501
40 738 949
39 362 820

2020-12-31
2 802 064
-14 124 137
36 623 445
25 301 372

2021-12-31

2020-12-31

40 000
40 000

40 000
40 000

2021-12-31

2020-12-31

81 526
68 951
-81 526
68 951

98 301
81 526
-98 301
81 526

2021-12-31
-3 000 000
3 000 000

2020-12-31
-3 000 000
3 000 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Andra långfristiga fordringar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
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Not 9 Långfristiga skulder
Förfallotidpunkt (inkl. räntebindning), upp till 5 år
från balansdagen
Förfallotidpunkt (inkl. räntebindning), senare än
5 år från balansdagen

2021-12-31

2020-12-31

200 000 000

160 000 000

170 000 000
370 000 000

160 000 000
320 000 000

Den långsiktiga finansieringen, dvs, både kort- och långfristiga skulder som förväntas kvarstå över tid,
är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan
räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när
som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer
och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.
Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 280 MSEK (330) varav 0 MSEK (50) är
forwardswapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,29 år
(4,95) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,93% (1,56). Marknadsvärdet på
derivatavtalen uppgår till 0,0 MSEK (-10,6).
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.
Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt
att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m.
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
Så kallad Säkringsredovisning tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i
derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via
rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier
och mål för riskhanteringen.

Långfristiga skulder, förfalloprofil
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, Mnkr, (inklusive ränteswapar) avseende
räntebindningen.
2021-12-31
140

Inom 0-1 år
Inom 1-2 år
Inom 2-3 år
Inom 3-4 år
Inom 4-5 år
Inom 5-6 år
Inom 6-7 år
Inom 7-8 år
Inom 8-9 år
Inom 9-10 år
Summa

10
30
20
10
30
30
70
30
370

629

2020-12-31
70
50
10
30
20
10
30
30
70
320
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Not 10 Uppskjuten skatt
Uppskjuten
skattefordran

2021-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Avskrivningar
Underskottsavdrag
Skattereduktion, investering i inventarier
Uppskjuten skattefordran/skuld

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

1 833 947
61 801
1 895 748

-1 833 947

-1 833 947
1 833 947
61 801
61 801

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

1 895 748

-1 833 947

61 801

2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Avskrivningar
Underskottsavdrag

-1 867 294
1 867 294

-1 867 294
1 867 294

Uppskjuten skattefordran/skuld

1 867 294

-1 867 294

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

1 867 294

-1 867 294

-1 833 947

Temporär skillnad
Redovisat Skattemässigt
värde
värde

2021-12-31
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Avskrivningar fastighet

2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
Avskrivningar fastighet
till uppskjuten skatteskuld

Temporär
skillnad

293 379 718
293 379 718

284 477 064
284 477 064

8 902 654
8 902 654

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

280 733 977

272 008 303

8 725 674

280 733 977

272 008 303

8 725 674

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 16 916 400 kr (20 530 260 kr). Av dessa har 1 833 947 kr
kvittats mot det motsvarande beloppet för temporära skillnader i planmässig avskrivning och
skattemässiga avskrivnngar på fastigheter.

Not 11 Statligt stöd
2021-12-31
2 520 214
2 520 214

Statligt stöd

2020-12-31
1 449 360
1 449 360

Enligt förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa
bostadsområden har 1 952 000 kr i bidrag har ehållits som ska gå till sänkning av hyrorna under en 7
års period. Utbetalning har påbörjats genom hyresrabatt från oktober månad 2019. Totalt har hyror på
Byavägen 17-23 rabatterats med 356 239 kr för 2021.
Beslut enligt förordningen (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen har tagits och stöd har
beviljats med 2 854 187 kr för gårdsutveckling i kvarteret Heimdal. 1 427 093 kr har utbetalts. Beslut
tas 2022 om projektet kan genomföras.
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2021-12-31

2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar

46 038 600
46 038 600

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Summa ställda säkerheter

46 038 600

Even tualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser finns.

Underskrifter
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Till bolagss ämnnan i Osterlenhem AB, org. nr 556056-3792

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Österlenhem AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Österlenhem ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Österlenhem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Österlenhem
AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Österlenhem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kristianstad den 14 mars 2022
KPMG AB

,t4/1.6
,SÅra Sjöberg inarsson
Auktoriserad revisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 55

Dnr KS 2022/66

Årsredovisning 2021 - Tomelilla Industri
AB (TIAB)
Kommunstyrelsens beslut och förslag till
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala

Jäv

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

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2020. Årets
resultat uppgår till minus 1 608 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna
tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att
styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

§ 55 forts.

Beslutsunderlag

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021 - Tomelilla Industri AB (TIAB),
handlingsid: Ks 2022.1098.
Kf § 40/2021 Årsredovisning 2020 - Tomelilla Industri AB (TIAB), handlingsid: Ks
2021.1770.
_________
Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige

Justerandes sign
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556077-5040

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Tomelilla Industriaktiebolag, 556077-5040 får härmed avge
årsredovisning för 2021-01-01 - 2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra
ut eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader för industri- och
hantverksändamål, utbildning samt bostadshus med tillhörande affärslokaler.. Bolaget får även
uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut.
Tomelilla Industriaktiebolag, 556077-5040 har sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.

Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett mindre bolag med fyra fastigheter. Det finns ingen personal utan det förvaltas av
Österlenhem AB.
Bolaget ägs till 100 % av Tomelilla kommun som under 2021 ändrade bolagsordning och gav bolaget
nya ägardirektiv. Ändamålet med verksamheten är att med god teknisk praxis och med optimalt
resursutnyttjande tillhandahålla lokaler vilket skett under 2021 genom ombyggnationer och uthyrning
av tomma lokaler.
Efter inledande dialog om lokaler och målhyra för kommunens verksamheter togs beslut att flytta till
bolagets lokaler på Industribyn 2. En kravspecifikation togs fram av kommunens verksamheter som
arkitekt därefter visualiserade i ritning. Efter flera ändringar var man nöjd och med denna som grund
kunde övriga professioner som bygg, el, ventilation med flera ta vid för vidare projektering. Projektet
var tänkt att rivstartas då tiden för inflyttning är väldigt tight satt men byggstarten fick avvakta tills
byggnadsnämnden fattat beslut och bygglovet godkännas.
Ytterligare två outhyrda lokaler fick under året hyresgäster. Lokalerna är i behov av renovering och
anpassning men som lagerlokaler går de att hyra ut till en rimlig hyra.
På hösten fördes dialog med kommunen om lokaler för familjecentral. Efter att kravlista lämnats har
bolaget lämnat pris på en tänkt hyra men inget beslut har tagits.
Enligt ägardirektivet ska bolaget medverka till att utveckla Tomelilla. Detta görs genom utveckling av
fastigheter med god tillgänglighet och i nära dialog med hyresgäst för inflytande över valmöjligheter
och standard samt funktion för personer med särskilda behov. Lokalerna får fiber som kopplas till
kommunen nät men får även styr- och övervakning uppkopplad för fastighetsdriften för optimering av
energi och klimat. Även tilläggsisolering av tak görs för minskad energianvändning.
Åtets kontrollmål av den interna kontrollen är materialhantering. Bolaget har inget lager och inköp görs
löpande för reparation. Ombyggnationer upphandlas eller avropas på ramavtal. Årets kontroll ger inte
någon anledning att tro att det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser utifrån de rutiner och
processer som bedömts. Inga allvarliga fel eller brister har framkommit. Genomgång sker löpande av
VD samt av ordförande och vice ordförande enligt de rutiner och processer som finns. Nedan
redovisas årets verksamhetsmål och finansiella mål.
Årets verksamhetsmål:
Lokal i Industribyn 2 för kommunverksamhet pågår. Torgkiosken, öppen året runt är klart,.
Reservkraftverk är installerat och klart. Ökad uthyrningsgrad då fler lokaler är uthyrda under året är
klart. Arbete med digitalt styrelsematerial pågår.
Finansiella mål:
Avkastning på sikt, 5 % på insatt kapital är inte uppnått. Soliditet, 15 % på justerat eget kapital är
uppnått. Belåningsgrad för fastigheterna ej överstiga 85 % är uppnått då inga lån finns.
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 är driftsatt och viss
kringutrustning har köpts in. Test av programvara för digitalt styrelsematerial pågår och förväntas tas i
bruk under 2022. Bolaget har under några år sålt av de fastigheter som stått för de största intäkterna.
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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.
Bolaget fortsätter att arbeta för ökad uthyrning och ombyggnation men då bolaget är ett K2 företag
innebär det att stora delar av ombyggnationer kostnadsförs vilket påverkar resultatet. Även nästa år
kommer resultatet att påverkas av de direkta kostnaderna i ombyggnadsprojektet. Därefter förväntas
bolaget gå med vinst.
Tomelilla Industriaktiebolag ägs till 100 % av Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter i
bolaget. Den siste december hade styrelsen följande ledamöter:

Styrelseledamöter
Anders Larsson Ordförande
Karin Arvidsson
Helen Bladh
Bertil Fredlund
Kent Olofsson

Styrelsesupleanter
Simon Blixt
Kenth Bergström
Tobias Högborg
Niklas Edstrand
Thony Blomgren

2021
1 372 715

2020
1 514 657

2019
1 501 695

Belopp i SEK
2018
2 157 410

-2 133 823
89

-393416
96

-1 040 081
96

-174947
60

Aktiekapital
5 250 000

Reservfond
651 190

Balanserat
resultat
10 466 324
-408 609

5 250 000

651 190

10 057 715

Arets
vinst
-408609
408 609
-1 608 085
-1 608 085

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Soliditet, %

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Omföring av föreg års vinst
Årets resultat
Vid årets slut

Resultatdisposition
Belopp i SEK
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

10 057 715
-1 608 085
8 449 630

balanseras i ny räkning

8 449 630

Summa

8 449 630

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i SEK

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

1 372 715
17 357
1 390 072

1 514 657
2 407
1 517 064

-2 221 827
-66 220
-584262
-70 641

-866 289
-71 656
-303110
-71 674

-588 528
-3 531 478

-620 629
-1 933 358

-2 141 406

-416294

7 583
7 583

22 878
22 878

-2 133 823

-393416

525 617
525 617

-9252
-9252

-1 608 206

-402 668

121

-5941

-1 608 085

-408 609
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

3

4 703 160
399 263

5 182 740
36 793

695 365
5 797 788

358 318
5 577 851

5 797 788

5 577 851

102 289
717 617
103 775
923 681

52 345
441 155
35 225
528 725

9 477 982
9 477 982

10 878 741
10 878 741

Summa omsättningstillgångar

10 401 663

11 407 466

SUMMA TILLGÅNGAR

16 199 451

16 985 317

Belopp i SEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4
5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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Balansräkning
2021-12-31

2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

5 250 000
651 190

5 250 000
651 190

Summa bundet eget kapital

5 901 190

5 901 190

10 057 715
-1 608 085

10 466 324
-408 609

8 449 630

10 057 715

14 350 820

15 958 905

Belopp i SEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

525 617
525 617

Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 004 782
122 499
4 314
717 036

105 733
126 503
2 894
265 665

Summa kortfristiga skulder

1 848 631

500 795

16 199 451

16 985 317

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Ar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader
-Markanläggning
-Inventarier, verktyg och installationer

10-50
20
5

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 (1/0) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2 Medelantal anställda
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
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2021-12-31

2020-12-31

40%
100%

40%
100%
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Not 3 Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

26 301 794

26 058 028
243 766

26 301 794

26 301 794

-19 585 488

-18 979 523

-479 580

-605 965

-20 065 068

-19 585 488

Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början
Återförda nedskrivningar på försäljning respektive

-1 533 566

-1 533 566

Utgående nedskrivningar

-1 533 566

-1 533 566

4 703 160

5 182 740

2021-12-31

2020-12-31

595 092
471 418
1 066 510

558 211
36 881
595 092

-558 299

-543 635

-108 948

-14 664

-667 247

-558 299

399 263

36 793

2021-12-31
358 318
808 465
-471 418
695 365

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Överfört från pågående arbete
Utgårende anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Aterförda avskrivningar på försäljningar respektive
-Årets avskrivning enligt plan
Utgående avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Återförda avskrivningar på försäljningar respektive
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Utgående avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anläggningstillgångar
Vid arets början
Investeringar
Onnklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Underskrifter
Ort och datum
Tomelilla 2022- 03-4,3

Karin Arvidson

A

elen Bladh

dförande

(--

dfl

Kent Olofsso

Bertil Fredlund

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- 03 —141

17¥1/16-6174,
KPMG AB Sara Sjöberg Einarsson
Auktoriserad revisor
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Pia Brink
Verställande direktör
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Till bolagss ämman i Tomelilla Industriaktiebolag, org. nr 556077-5040

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tomelilla Industriaktiebolag för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Tomelilla Industriaktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tomelilla Industriaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tomelilla
Industriaktiebolag för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Tomelilla Industriaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kristianstad den 14 mars 2022
KPMG AB

vr.63V71,
Sara Sjöberg Einarsson
Auktoriserad revisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 april 2022

Ks § 56

Dnr KS 2022/60

Årsredovisning 2021 - Biogas Ystad
Österlen ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (BYÖ) har som ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla biogas från
tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen.
Föreningen har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse.
Föreningen redovisar ett negativt resultat på drygt 1 261 tkr för 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 - Biogas Ystad Österlen, handlingsid: Ks 2022.1109.
Revisionsberättelse Biogas Ystad Österlen 2021, handlingsid: Ks 2022.1110.
Kf § 84/2021 Årsredovisning 2020 - Biogas Ystad-Österlen, handlingsid: Ks
2021.2553.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Årsredovisning
för

Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
769624-88s0

Räkenskapsåret

2021
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Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
Org.nr 169624-8850

Styrelsen fiir Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening får hiirmed avge årsredovisning for
räkenskapsåret 2021.

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (1«). Uppgifter inom parentes avser ftiregående år.

Förvaltningsberättels

e

Verksamheten
.-tllmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna biogas från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. Vid
fullföljandet av sitt ändamål skall foreningen vara en länk mellan kommun och näringsliv och därigenom
bidra till ett ökat engagemang for biogas och verka fiir konkreta lösningar inom biogasområdet.
Styrelse:

. Håkan Rylander, Ordförande
. Carina Almedal, Ordinarie
. Tina Helin, Ordinarie
. Johan.iFhury ordinarie i* e nwrcv*s 5 ayr,
. Roland Nilsson, Ordinarie
. Anders Olsson, Ordinarie
. Kaj Ovesson, Ordinarie
. Anna Starck, Ordinarie
Styrelsen harhaft 6 stycken sammanträdenunder 2021.

Vösentliga hiindelser under riikenskupsår et

Ordförande har ordet
Verksamheten har under forsta halvåret av 2021helt dominerats av forhandlingar och försäljning av de
två tankstationerna for biogas i Simrishamn och Tomelilla, med tillhörande utrustning och verksamhel
BYÖ bildades den 8 maj 2012. Dessa har haft som ändamål att främja medlemmamas ekonomiska
intressen genom att tillhandahålla medlemmarna biogas från tankstationer och biogasanläggningar i
Ystad Österlenregionen. Vid fullfotj-andet av sitt ändamål skall ftireningen vara en länk mellan kommun
och näringsliv och därigenom bidra till ett ökat engagemang fiir biogas och verka fiir konl«eta lösningar
inom biogasområdet.

Efter ett intensirt byggår invigdes den 31 maj 2013 två tankstationer f,ör fordonsgas, en i Simrishamn och
en i Tomelilla. Borgenslån tecknades mellan Sparbanken Syd med Simrishamns kommun och Tomelilla
komrnun som borgenärer. Arrendeavtal upprättades med de två kommunerna och transaktionsavtal for
köp av fordonsgas tecknades med en gasleverantör. Under 2017 togstyrelsen i BYÖ beslutet att all
fiirsäljning av fordonsgas till 100%o skulle bestå av biogas.

$rt fufr
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Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
Org.nr 169624-8850

Starten för BYÖ:s var ekonomiskt be§rrnmersam, dven om det redan från början kalkylerades med
negativa ekonomiska resultat under de fiirsta verksamhetsåren. Efter tre år med klart negativa resultat,
uppvisade BYÖ for verksamhetsäret2076, efter avskriwingar och finansiella poster, en fiirbättring, om
än fbrtfarande med ett negativt resultat, drygt -50 000 kronor. En negativ trend hade dock brutits och fijr
2017 kunde gyÖ for forsta gången redovisa en smärre vinst i verksamheten med ett resultat på ca
128 000 kronor, efter avskrivningar och finansiella poster.

Under 2019 såldes totalt 37 4 47 4 kg fordonsgas, en ökning jämfiirt med 201 8 med 20 904 kg. Efter
avskrivningar och finansiella poster uppvisade BYO ett positivt resultat for 2019 på drygt 233 000
kronor.

Under 2020 minskade försäljningen av fordonsgas. Delvis var detta säkerligen en effekt av covid-I9
pandemin. Samtidigt gick priset på den forsålda gasen ner per kg som en foljd av att oljepriserna gick
ner. Dessvärre minskade inte inköpspriset per kg gas på motsvarande sätt, vilket innebar minskade
marginaler mellan forsäljningspris och inköpspris. Omsättningen minskade, så även rörelsekostnadema
men inte i motsvarande grad. Efter avskri.,ningar och finansiella poster uppvisade BYO för 2020
dessvärre ånyo ett negativt resultat.

Under forsta halvåret202l såldes totalt 178 952 kg fordonsgas, att jämftiras med 179 884 kg resp
182 638 for ftirsta halvåren 2019 och2020.

För en ytterligare kraftfull förbättring av det ekonomiska resultatet har BYÖs stvrelse under åren
konstaterat att det krävs att fler gasbilar säljs, används och tankas i upptagningsområdet. En mer aktiv,
mycket mer omfattande och mer resurskrävande marknadsforing är ett måste frr att BYÖ kraftfullt ska
kunna öka forsäljningen av biogas som fordonsbränsle, och forbättra det ekonomiska resultatet. Utan en
sådan resultatftirbättring och en kraftigt forbättrad ekonomi finns inte heller fiirutsättningarna fiir att
kunna göra de nödvändiga framtida investeringar och operativa forstärkningar som är nödvändiga for att
verksamheten på sikt ska kunna fortsätta och ekonomiskt överleva.

BYÖ har, allt sedan starten, haft och har en mycket vilctig ro11 för en framgångsrik introduktion och
forsäljning av biogas som fordonsbränsle inom Ystad- och Österlenområdet. BYÖ, som en liten
ekonomisk forening, har emellertid inte haft de ekonomiska och personella resurserna frir att
marknadsftira och driva verksamheten vidare på ett hållbart och kommersiellt riktigt sätt. För detta l«ävs
antingen skifte till en annan organisationsform och ett betydande ekonomiskt tillskott från medlemmama,
eller samverkan med annan aktör inom biogasområdet. Alternativt fiirsäljning av biogasmackarna, med
tillhörande utrustning, till en större aktör som kan driva, utveckla och marknadsfora forsäijnlngen av
biogas på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt.
Under 2020 och 2021 har stlrelsen haft kontakt och fiirt diskussioner med en stor aktör på
biogasmarknaden, verksam såväl nationellt som internationellt, om samarbete alternativt en örsäljning
av gasmackama. Syftet med de diskussioner och forhandlingar som stlrelsen fort har vafit att säkerställa
att biogas som ett fordonsbränsle finns kvar även i framtiden som ett bra och långsiktigt säkerställt,
hållbart fossilfritt altemativ for boende, fiiretag och besökare på Österlen. Biogasen är en mycket viktig
ingrediens i den "energipalett", med många olika fossilfria bränslen, som måste finnas om de uppställda
klimatmålen nationellt och internationellt ska uppnås.
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Biosas Ystad Osterlen Ekonomisk Förening
Orc.nr 769624-8850

Vid årsstämman2027-05-20 beslöt man utifrån ovan redovisning och på styrelsens ftirslag, enhälligt att
uppdra åt styrelsen att genomfora en forsäljning snarast möjligt av de två tankstationema for biogas r
Simrishamn och Tomelilla, med tillhörande utrustning, med bästa möjliga ekonomiska utfall och villkor
törBYÖ.
v i<i en nörsäijning avkråva av köparen garantrer att urveckla stationerna ytterligare ftir biogasforsäljnirig
och eventuellt andra fossilfria drir.nnedel, genom en aktiv försäijning och marknadsiöring samt att BY;
vid en forsäljning enligt ovan ska kvarstå som ekonomisk fbrening under den garaniid<i på minsr eit
halvår från köparens tillträdesdatum som foljer av forsäljningsvillkoren.

I enlighet med årsstämmans beslut såldes den i juli 2021 de två tankstationerna, med tillhörande
utrustning och verksamhet, till Orange Gas Sverige AB for 4 miljoner kronor. Från den 1 juli och året ui
har BYÖ inte bedrivit någon operativ verksamhe,.
Håkan Rylander
Ordforande BYO

Försäljning
Försäljningsvolymen uppgick under forsta halvåret 2A2l

il

178 952 kg, en minskning på ca 3 686 kg

jämftirt med ftirsta halväret2020.

Drift. underhåll och service
#asforeståndare har varit Lennart Bengtsson, Malmö. Veckorondering, renhållning, snöröjning och annat
som behövs har utfiirts av Farmartjänst, Jan-Evert Nilsson.

Tomelilla och Simrishamx
2 servicetillfälle har utforts under forsta halvåret"
Båda anläggningama har haft ett fåtal driftstörningar under forsta halvåret2021, vilka har åtgärdats
omgående utan några större problem fiir kunderna.
Service har skötts av Jernbro, ett samarbete som fungerat med hög kvalit6.
Codab har ansvarat ansvar ör betalningssystemet Tapnet. Även detta samarbete har fungerat bra.

Tomelilla och Simrishamn
Kortläsare i terminalen är utbytt, samma standard som i Simrishamn.

Administration
Ludvig & Co har skött bokforing och fakturor åt foreningen. Under våren har nytt byggnadslov erhållits
fiir tankstationen i Simrishamn, del av Simris 206:1 (Ribbingsbergsgatan 13)"
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Biogas Ystad Osterlen Ekonomisk Förening

Org.nr 769624-8850

(Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella ooster
Soliditet (%)

2021
2755
-l 262
96,5

Flerårsöversikt

2020
330
43
40,3

5

2019
746
233
40,7

20Lt
5

5

i3i

-24;E

38,5

Nettoomsättningen har fiirändrats mer än 30% jämfirrt med fiiregående år och detta har sin ftirklaring i att
man sält verksamheten under året.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Dispositron av ioregaenoe

resultat:
Arets resultat

:aöetalda
insatser
4 040

000

års

Belopp vid årets

utgäng

4 040

000

Balanserat

Arets

resultat

resultat

-831

210

-43

273

-874

483

273

3 165 517

43 273
261 52I
261 521

-1261 521

-43

-I

-l

Totalt

U

1 903 996

Förslag tiII behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen fiireslår att den ansamlade ftirlusten (kronor):

örlust
ttirlust

-8'74 483

ansamlad
ärets

-1261 522
-2 136 005

behandlas så att

-2 136 005
-2 136 005

i ny räkning överftires

Föreningens resultat och stiillning

i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med noter.
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Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
Org.nr 769624-8850

Not

Resultaträkning

2021-01-01

-2021-t2-31

2020-01-01
-2020-12-31

Rörelseintäktero lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning

2 7s4 594

Summa rörelseintäkter, lagerfiirändringar m.m.

2 754 594

s 330 093
5 330 093

Rörelsekostnader
-1 824 017

Handelsvaror

-82s 437
-24 550

Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstill gångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-3 46s 993
-1 3s9 205

-2782

-2n 852
-1 068 955
-3 953 811

-5 245 567

-1 199 217

84 526

-62 305
-62 305

-417 587
0

Finansiella poster
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-1261522

-127 799
-127 799
-43 273

Resultat fiire skatt

-1261522

-43 273

Årets resultat

-t

-43 273

Räntekostnader och liknande resultatposter

653
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Biogas Ystad Osterlen Ekonomisk Förening
Org.nr 769624-8850

Not

Balansräkning

2A2t-72-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgån gar

Materiella anlöggningstitlg ån gu
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

0

3t 932

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

5 200 037
5 231 969

Summa anläggningstillgångar

5 231 969

Omsättningstillgångar
K o r tfri s ti g u fo r dr in g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar

0

225 697

6 955

'7 044

0

222 3s6

6 955

455 097

1 966 702

2 172 372

Summa omsättningstillgångar

I
I

966 702
973 6s7

2 172 372
2 627 469

SUMMA TILLGÅNGÄR

|

971 657

7 859 438

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och hunk

Kassa och bank
Summa kassa och bank

P+t sK Wo
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Not

Balansräkning

2021-t2-31

202A-12-31

4 040 000
4 040 000

4 040 000
4 040 000

-874 483
-r 261 522

-831 210

-2 136 005
1 903 995

-874 483
3 165 517

0
0

3 540 000
3 540 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Årets resultat
Sumrna fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

-43 273

0

276 000

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

59 66t

Summa kortfristiga skulder

69 662

498 634
s 299
373 988
153 921

0
10 001

§UMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

I

973 6s7

|

7 859 438
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i ekonomiska foreningar.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

20är

20är

Not Ställda säkerheter

Företagsinteckning

2021-12-31

2420-r2-31

0
0

2 s00 000
2 500 000

2A2L-12-31

2024-12-31

39 500

39 500

Not 2 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Försälj ningar/utrangeringar

-39 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försälj nin garlutrangerin gar

0

39 500

-7 568

-5 594

7 s6B
-7 974

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-7 568

3t

Utgående redoYisat värde

656
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Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
Org.nr 769624-8850

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021.-12-31
8 312253

Ingående anskaffiringsvärden

Inköp

202A-t2-31
268 5s3
43 700

B

-8 312 2s3

Försälj ningarlutrangeringar

0

8 312 253

-3 tr2 216
3 r12216

-2 696 603

Årets avskrirrningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-3112216

Utgående redovisat värde

0

s 200 037

2021-12-31

2020-12-31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrirmingar
Försälj n ingariuff angeringar

-415 613

Not 4 Långfristiga skulder

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen
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Biogas Ystad Östsrlen Ekonomisk Förening
Org.nr 769624-8850

Tomelilla den 1 mars 2022

Rylander

Anders Olsson

Anna Starck

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats 2022-03-

Sven-Olof Larsson
Godkänd revisor

k

lL

658

WN'

1 (3)

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Biogas Ystad Österlen Ekonomisk ftirening
Org.nr 769624-8850

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har

utfort en revision av årsredovisningen for Biogas Ystad Österlen Ekonomisk forening fiir räkenskaps äret202l .

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat lor året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens öwiga delar.
Jag

tills§rker därfor att foreningssliimman fastsläller resultatråikningen och balansräkningen ftir foreningen.

Grundftr
Jag har

uttalanden

utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmare i avsnittet -Revisorns ansvar. Jag är oberoende
Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yT kesetiska ansvar enligt dessa l«av.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är

i forhållande till ftireningen enlig god revisorssed i

tillräckliga och ändamålsenliga som grund ör mina uttalanden.

Sfitrelsens ansvar
Det åir styT elsen som har ansvaret fiir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvaf,ar även for den intema kontroll som den bedömer är nödviindig fiir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av ftireningens formåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så iir tillämpligt, om ftirhå1landen som kan påverka lormågan att fortsätta verksamheten och att anviinda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att liimna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig siikerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti ftir att en revision somutftirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan florvåintas påverka de ekonomiska
beslut som anviindare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömerjag riskema for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som iir tillräckliga och
ändamålsenliga fiir att utgöra en grund ftir mina utialanden. Risken for att inte upptäcka en viisentlig felaktighet till fiiljd av
oegentligheter åir högre iin for en viisentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, örfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en ftirståelse av den del av foreningens intema kontroll som har betydelse for min revision fiir att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänq,n till omständigheterna, men inte fiir att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
- utviirderar

jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen

och tillhörande upplysningar.
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- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.

Jag

drar också en slutsats, med grund i de inhåimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana hiindelser eller ftirhållanden som kan leda till befydande tvivel om ftireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fåsta uppmdrksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet ör revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller ftirhållanden göra att en örening inte längre kan fortsätta verksamheten.

utviirderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
-

inriktning samt tidpunkten ör den. Jag måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den intema kontrollen
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
som

jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utöver min revision av åLr:sredovisningen har jag även utftirt en revision av stpelsens forvaltning ftir Biogas Ystad Österlen
Ekonomisk forening for räkenskapsåret 2021 samt av forslaget till dispositioner beträffande öreningens vinst eller fiirlust.

tillstyrker att foreningsstämman behandlar fiirlusten enligt ftirslaget
ansvarsfrihet ftir räkenskap såret.
Jag

i fiirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

GrundJör uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Äevlsorns ansyar.
Jag är oberoende i ftirhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir sfyrelsen som har ansvaret for ftirslaget till dispositioner beträffande fiireningens vinst eller ftirlust. Vid ftirslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen åir örsvarlig med häns1,n till de krav som öreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av loreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.
Styrelsen ansvarar fiir öreningens organisation och ftirvaltningen av {iireningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma öreningens ekonomiska situation och att tillse att ftireningens organisation är utformad så att bokftiringen,
medelsforvaltningen och fijreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträflande revisionen av fiirvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis for att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon stytelseledamot i något väsentligt avseende:
- öretagit någon åtgärd eller gjort sig
- på något annat sätt handlat

s§ldig till

i strid med

någon forsummelse som kan fiiranleda ersättningss§ldighet mot floreningen, eller

lagen om ekonomiska fiireningar, årsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mål beträffande revisionen av forslaget till dispositioner av fiireningens vinst eller fiirlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är att med rirnlig grad av siikerhet bedöma om örslaget är fiirenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

Rimlig siikerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti for att en revision som utörs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller fiirsummelser som kan ftiranleda ersättningss§ldighet mot foreningen, eller att ett ftirslag
dispositioner av foreningens vinst eller ftirlust inte är ftirenligt med lagen om ekonomiska foreningar.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och fijrslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller fijrlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utfiirs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgåirder,
områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha siirskild betydelse for
öreningens situation. Jag gar igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderiag, vidtagna åtgärder och andra fiirhållanden som är
relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller ftirlust har jag granskat om ftirslaget är ftirenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

Simrishamn d,en

/

mars 2022

Sven-Olof Larsson
Godkänd revisor
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Ks § 57

Dnr KS 2020/237

Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté (SÖSK)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes samarbetskommitté har lämnat årsredovisning för 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté verksamhetsberättelse 2021, handlingsid: Ks
2022.
Beslut, årsredovisning 2021, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK),
handlingsid: Ks 2022.1147.
Kf § 37/2021 Årsredovisning för 2020 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
(SÖSK), handlingsid: Ks 2021.1767.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) verksamhetsberättelse 2021
Resultaträkning, mkr
Ekonomi

Utfall 2020

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

3,0

1,1

1,5

-0,4

Kostnader

-3,3

-1,3

-1,5

0,2

(varav kapitaltjänst)

(0,0)

(0,0)

(0,0)

(0,0)

Summa

-0,3

-0,2

0,0

-0,2

Intäkter

Verksamhet
Arbetet inom SÖSK fortgår. Kommittén har sammanträtt vid 4 tillfällen. Samverkan sker inom ett antal
områden.
I oktober genomfördes SÖSK Forum på Fritiden med fokus på infrastruktur och kommande beslut kring
nationella transportinfrastrukturplanen, regionala transportinfrastrukturplanen samt Regionplan för Skåne.
Four Corners träffades i Swinoujscie i november med temat “The impact of tourism on biodiversity. The
impact of motorisation on air quality”. Deltog från SÖSK gjorde Jeanette Ovesson (M) Simrishamn samt
Sara Anheden (S) Tomelilla. Träffen skulle ha varit under våren men fick flyttas fram på grund av
pandemin.
Under året har SÖSK lämnat yttrande över Regionplan för Skåne, regional transportinfrastrukturplan och
nya föreskrifter för väg 19 avseende hastighetsbegränsning.
Kommittén har beslutat att en ny Infrastrukturstrategi för Sydöstra Skåne ska tas fram. Den nuvarande
strategin har gällt sedan 2014 och har varit ett betydande dokument för det gemensamma arbetet med
infrastruktur. Men strategin behöver aktualiseras utifrån nuvarande förutsättningar och behov. Arbetet
kommer fortgå under 2022.
Ansvaret för Culinary Heritage har tagits över av Latgale Culinary Heritage Center i Lettland.
Rekryteringen av ny samordnare är klar och tjänsten påbörjades vid årsskiftet.
Ekonomi
SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,2 mkr.
SÖSK-kansliet redovisar ett överskott på 0,3 mkr bland annat hänförligt lägre personalkostnader än
budgeterat.
Culinary Heritage och projektverksamheten redovisar ett underskott på 0,5 mkr. Culinary Heritage är
överlämnad från och med den 1 augusti och EU-projektet Baltic Sea Food fick sin sista projektbetalning i
november. Underskottet beror till största del på att Culinary Heritage inte har haft några medlemsintäkter
under 2021 samt på personalkostnader efter överlämningen.
Framtid
Utredning av utökat samverkan sker, till exempel avseende juristtjänster. Inom säkerhetsarbetet kommer
en gemensam TiB-funktion tillsättas. En ny risk- och sårbarhetsanalys ska ta fram varje mandatperiod och
arbetet som är omfattande har påbörjats. Kritiska samhällsfunktioner kommer prioriteras först. På längre
sikt ser förvaltningen ökade krav från staten inom området inte minst avseende säkerhetsskydd. För att
frigöra resurser till detta kommer en översyn av avtal genomföras.
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Driftredovisning, mkr
Utfall 2020

Utfall 2021

Budget
2021

Avvikelse

0,1

0,3

0,0

0,3

Projektverksamhet

-0,4

-0,5

0,0

-0,5

Summa

-0,3

-0,2

0,0

-0,2

Verksamhet
SÖSK bas

SÖSK, Årsrapport 2021
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Ks § 58

Dnr KS 2021/159

Svar på motion angående återbruk
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om återbrukscentral med följande
lydelse:
Det är väl känt att dagens slit- och slängsamhälle är ohållbart. En ständigt ökande
produktion av varor har lett till att jordens naturtillgångar börjar ta slut, samtidigt
som bergen av sopor och överblivna produkter växer och utsläppen av växthusgaser
ökar. I Sverige lever vi idag som om vi hade 4,2 jordklot. En radikal omställning är
därför nödvändig, om inte vår planet ska bli obeboelig för kommande generationer.
En viktig sak att göra för att klara klimatutmaningarna är att minska vår konsumtion
av nya varor och istället ta vara på de resurser som redan finns i sådant vi inte längre
vill ha eller behöver, men som fortfarande går att använda. I stället för att kasta bort
trasiga och oönskade saker bör dessa tas tillvara och ges nya liv. På så sätt kan vi
spara på jordens ändliga resurser.
Vi vill därför att det i kommunal regi etableras en central för mottagning,
återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av gamla prylar. Denna
bör lämpligen ligga i anslutning till återvinningscentralen i Tomelilla eller i en större
lagerlokal eller liknande.
Miljöpartiet de gröna i Tomelilla föreslår
-

att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att etablera en
återbrukscentral i Tomelilla.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021, Ksau § 195 att
remittera motionen till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund lämnar
följande yttrande.

Justerandes sign
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§ 58 forts.
Bakgrund
Tomelilla har sedan fler år tillbaka ett etablerat samarbete för återbruk med
kommuner och organisationer i Skåne. På Sysavs återvinningscentral i Tomelilla finns
möjlighet att lämna byggmaterial såsom dörrar, fönster, takpannor, tegel,
toalettstolar, handfat, beslag och element för återbruk. Dessa säljs vidare via Malmö
Återbyggdepå som drivs gemensamt mellan Malmö stads serviceförvaltning och
Sysav. Textil, kläder, skor samt prylar som porslin, böcker, hemelektronik,
prydnadssaker, lampor och tavlor samlas även in i anslutning till Tomelilla
återvinningscentral och säljs vidare av Emmaus. Utöver detta finns ideella initiativ
med återbruk på Röda Korset samt privata aktörer verksamma i Tomelilla som köper
och säljer återbrukat byggmaterial.
I enlighet med revideringen av EU:s avfallslagstiftning har Sysav tillsammans med
sina 10 delägarkommuner även tagit fram en gemensam kretsloppsplan som gäller
2021-2030. Planen består av tre mål med 24 indikatorer varav flera av indikatorerna
är kopplade till att effektivisera och öka kommunens arbete med återbruk till år 2030.
För att uppnå målen har Tomelilla tillsammans med övriga kommuner åtagit sig att
bland annat förebygga avfallsmängder i den egna verksamheten och samverka och
samarbeta tillsammans med andra verksamheter för att nå kretsloppsplanens mål och
skapa en hållbar resursanvändning. Åtgärdsplanen för Tomelillas energi och
klimatplan anger vidare att cirkulär konsumtion som ett centralt fokusområde för
2019-2025. Som ett led i implementeringen av dessa planer har Tomelilla etablerat ett
samarbete med Ystad, Trelleborg och Skurups kommun för att skänka eller hitta
begagnade möbler och inventarier via tjänsten Mylock Sharing. I syfte att utreda
möjligheten till en fritidsbank, Ta/Ge-skåp eller secondhandbutik med idrotts- och
fritidsutrustning har samhällsbyggnadsverksamheten även frågat föreningslivet brett
om de har lokaler och resurser eller behov av något stöd för att kunna starta detta.
Responsen från föreningarna är att någon enstaka är positiv till idén men anser att de
inte har möjlighet att driva en fritidsbank. Övriga föreningar har enbart svarat nej på
frågan om att driva en fritidsbank. Dessa är alla bra initiativ som bidrar till ökat
återbruk i kommunen.
Enligt Avfall Sverige bedöms det inte finns några juridiska hinder för att i kommunal
regi varken eftersortera, laga, sälja, hyra ut eller låna. Det finns däremot ett antal
regelverk att ta i beaktning. Om kommunen bedriver egen återförsäljning av
produkter och komponenter (det vill säga traditionell secondhand-verksamhet), som
inte från början har utgjort avfall och genomgått förberedelse för återanvändning,
faller det under regelverket om offentlig säljverksamhet. Etableringen av sådan
verksamhet skulle därför behöva analyseras av Tomelilla kommuns regelverk. Även
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eventuell byteshandel som organiseras av kommunen på den lokala
återvinningscentralen bör analyseras mot regelverket för offentlig säljverksamhet.
Detta gäller även om byteshandeln inte genererar några intäkter. En kommun får
endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.
Att reparera och renovera prylar faller under avfallslagstiftningen. För att produkter
innehållande skadliga ämnen eller på annat vis bristfällig produktsäkerhet inte ska
säljas vidare via återbruk krävs därmed korrekt avfallsbehandling och ofta utbildning
av personal. När det handlar om ren återbruksverksamhet, det vill säga när prylar
görs om för att få ett nytt användningsområde, gäller produktsäkerhetslagen samt
produktansvarslagen vilket medför ett betydligt större juridiskt ansvar på kommunen.
För tillfället för förvaltningen en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra
kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på
området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla
återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen
av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.
Ekonomiska konsekvenser
Driftkostnaderna för en återbrukscentral är till skillnad från en traditionell
återvinningscentral med största sannolikhet högre. När det gäller finansiering kan
avfallsavgifter användas för förberedelse för återanvändning samt för kostnader
förknippade med att omsätta produkter, komponenter, materiel osv. eftersom det är
oundviklig del av avfallskedjan. För att bedriva verksamhet för uthyrning, försäljning
och utlåning skulle däremot kostnader som inte täcks av avfallsavgifter tillkomma.
Det är framförallt personal- och lokalkostnader som är högre för en återbrukscentral.
Det kan finnas en ekonomisk nytta med att återbruka till skillnad från återvinning.
Det är däremot svårt att uppskatta om den ekonomiska nyttan skulle överstiga
driftskostnaderna då lönsamheten kan antas variera beroende på säsong och
inkommet material. Etableringen av en återbrukscentral i samarbete med Sysav i
Tomelilla kan också antas medföra ekonomiska konsekvenser för redan etablerade
återbruksverksamheter i regionen dit återbrukat material går idag.
Barnperspektivet
Barn och ungdomar lär sig både hemma och i skolan hur man sorterar och återvinner
avfall. Närheten till en återbrukscentral kan öka återanvändandet och kan bidra till en
ökad kunskap om hållbar konsumtion men kan även förmedlas på annat vis.
Miljöperspektivet
En återbrukscentral är positiv ur miljösynpunkt. Att möjliggöra och underlätta
återanvändning av produkter och material är en viktig del av arbetet mot ett mer
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hållbart lokalsamhälle. Det är dock svårt att avgöra hur stor miljönyttan skulle bli
jämfört med idag då det redan finns möjlighet att lämna in prylar och byggmaterial
till återbruk på Sysavs anläggning samt andra, ovan nämnda privata, ideella och
kommunala initiativ för återbruk.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2022, handlingsid: Ks 2022.883.

Tidigare behandling
Kf § 109/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 195/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.
Ksau § 60/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 59

Dnr KS 2021/158

Svar på motion angående klimatet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om koldioxidbudget, klimatfärdplan
samt risk- och sårbarhetsanalysmed följande lydelse:
Tomelilla kommuns klimatarbete måste intensifieras. Ingen kommun kan längre
hoppas på att andra, varken medborgarna, staten eller yttre krafter ska ta ansvaret för
de historiska förändringar som nu sker i det globala klimatet.
Klimatarbete består av två delar: att ta ansvar för egna utsläppsminskningar samt att
parera för och anpassa liv och verksamheter till oförutsägbara väderfenomen och
extrema väderhändelser. Även andra, mer succesivt kommande förändringar måste
tas med i bilden; till exempel är nya odlingsbetingelser, oväntade sjukdomar och
smittspridningsmönster eller migrationsförändringar skeenden som ansvariga
politiker på alla plan nu måste adressera. Även här i lilla Tomelilla.
Miljöpartiet har sedan 2007 till politiken föreslagit många olika saker i denna riktning,
men tyvärr fått klent gehör. Antagligen beroende på okunskap eller ovilja att ta in
lägets allvar. Men efter sommarens översvämningar i Tyskland och i Sverige i Gävle,
torde knappast någon längre kunna blunda för magnituden av vad vi alla har framför
oss. Till sist är det dags att inse att ett KLIMATNÖDLÄGE redan råder och att
därför släppa prestige, partiegoism och lättja.
Det är allvar nu.
Miljöpartiet i Tomelilla yrkar att fullmäktige beslutar:
•

Om hur mycket utsläppen av växthusgaser från kommunala
verksamheter succesivt ska minska i en flerårig KOLDIOXIDbudget. Kommunens egna nettoutsläpp av växthusgaser ska 2030 vara
nere på noll.
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§ 59 forts.
•

Att en kvalificerad KLIMATFÄRDPLAN skrivs fram, där ansvar,
åtgärder och kostnader tidsätts och kostnadsberäknas för tiden fram till
2030.

•

Att på ett brett och kvalificerat sätt låta ta fram en RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS för kommunens medborgare, för de egna
verksamheterna och för allas livsbetingelser. Den ska omfatta riskbedömningar och ange olika förebyggande åtgärder för hela
kommunen, landsbygd såväl som tätorter, och i alla tänkbara
avseenden: för odling, för vattenreglering, för avloppsvattenhantering,
för framkomlighet på vägar och broar, för att möta extrema
vädersituationer såsom snöstormar, stark kyla, stark värme, torka,
skyfall, orkaner. Vårdkapacitet, transporter samt samordnings- och
ledningsfunktioner måste adresseras och säkras. Även kommunens
mandat och egenkompetens att fatta beslut i olika led, i relation till
Länsstyrelsen/staten samt Region Skåne ska ingå.

•

Tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas och
ges nödvändiga befogenheter att fram till valet 2022 leda arbetet med
framtagningen av dessa tre dokument.

Förvaltningens förslag till svar
Koldioxidbudgetering är en allt vanligare förekommande vetenskapligt förankrad
metod som syftar till att en kommun, region eller nation sammantaget ska
åstadkomma de klimatutsläppsminskningar som Parisavtalet anger. Avtalet syftar till
att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader med sikte på 1,5 grad. Målet är
att avvärja ytterligare allvarliga konsekvenser för livet på jorden.
En koldioxidbudget utgår ifrån den kvarvarande mängden koldioxidutsläpp som kan
släppas ut innan man överskrider den uppvärmning som avtalet anger. Budgeten
utgår ifrån den samlade mängden koldioxidutsläpp som återstår för att Sverige ska
uppfylla sitt delansvar för avtalet. Ett av forskarnas budskap är att det är den samlade
mängden koldioxidutsläpp över ett flertal år som är viktig, snarare än enstaka
förändringar under något år. Ju förr de stora mängderna kan börja minska stadigt, ju
större möjligheter har man att undvika ytterligare drastiska åtgärder de kvarvarande
åren.
De koldioxidbudgetar som hittills tagits fram med hjälp av klimatforskare har utgått
från utsläppsstatistik för en kommun eller en region som geografiskt område.
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§ 59 forts.
Forskarna lyfter särskilt kommunernas viktiga roll i klimatomställningen; kommunen
är den instans i samhället som har en nära förankring i kommuninvånare och
verksamheters vardag samtidigt som kommunen också har nära samverkan med
regionala och nationella såväl som internationella myndigheter och andra
organisationer. Kommunerna har bland annat även rådighet och ansvar för
planläggning, trafikplanering, energiplanering och klimatanpassning inom det
geografiska området. Ett brett nätverkande och samarbete är dock en förutsättning
för att lyckas nå de kraftfulla utsläppsminskningar som krävs.
År 2019 antog Tomelilla kommun en klimat- och energiplan. Åtgärderna i planen
berör den kommunala förvaltningen, de kommunala hel- och delägda bolagen samt
till viss del invånarna i Tomelilla kommun.
Av planen framgår att Tomelilla kommun har som övergripande målbild att bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltning, näringsliv och
invånare är alla viktiga aktörer i arbetet och tillsammans arbetar vi med åtgärder och
handlingar som leder oss framåt.
De senaste årens arbete för en fossilbränslefri kommunorganisation har bland annat
inneburit att kommunen nu är fossilbränslefri när det gäller el och uppvärmning. När
det gäller drivmedel så är majoriteten av kommunens leasade och egna fordon
fossilbränslefria genom biogas och eldrift. De återstående fossildrivna fordonen
ersätts med fossilfria alternativ i takt med att avtalen löper ut. Tunga arbetsmaskiner
tankas sedan 2021 med förnybar HVO100 i stället för fossil diesel.
Det femtiotalet kommuner och län i Sverige som hittills haft klimatforskare till hjälp
med att fastställa en koldioxidbudget har utgått ifrån utsläppen inom hela det
geografiska området. De flesta kommuner och läns budgetar har hittills resulterat i att
koldioxidutsläppen behöver minska i storleksordningen 15-17 % per år mellan 20202045. Som jämförelse kan nämnas att det senaste decenniet har de totala utsläppen
minskat ca 2% per år medan den totala nationella minskningen bedömdes vara 7%
under pandemiåret 2020.
Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en
koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt
område.
Motionärerna föreslår att en klimatfärdplan tas fram. Förslaget är i enlighet med
kommunens antagna energi- och klimatplan enligt vilken en åtgärdsplan ska tas fram.
En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med
framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats
och beräknas vara klart hösten 2022.
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§ 59 forts.
Gällande förslaget om tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg så instämmer
förvaltningen i att det finns ett sådant behov, vilket redan ingår i planeringen för
kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en koldioxidbudget för Tomelilla kommun som geografiskt område
görs på uppdrag av Klimatsekretariatet i samarbete med klimatforskare i Uppsala.
Kostnaden är 50 000 kr. Jämte en rapport om budgeten följer även ett digitalt
verktyg ”Climate Visualizer” som kan publiceras på hemsidan och användas för att
testa olika utsläppsminskningstakter inom olika sektorer och se utfallet för budgeten.
Kostnad för tillsättande av en verksamhetsutvecklare inom ekologi/klimat uppskattas
till 650 000 kr/år.
Barnperspektivet
Att budgetera kommunens kvarvarande utsläppsutrymme utifrån klimatforskningen
bidrar positivt till livsutrymmet för kommande generationer.
Miljöperspektivet
Genom att se till att utsläppsminskningarna även bidrar positivt till fler miljömål än
endast klimatet så kan andra positiva miljöeffekter åstadkommas. Ett exempel är om
elcyklar ersätter dieseldrivna fordon så minskar även behov av buller,
energianvändning, ytanspråk, mikroplaster från däckslitage, hårdgöringsgrad och
resursförbrukning för själva tillverkningen av färdmedlet.
Uppföljning
SMHI tillhandahåller årlig kommunövergripande statistik över klimatutsläpppen
genom den nationella emissionsdatabasen. Data redovisas i dagsläget med två års
eftersläpning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2022, handlingsid: Ks 2022.1014.
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§ 59 forts.

Tidigare behandling
Kf § 108/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 194/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.
Ksau § 67/2022:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 60

Dnr KS 2021/220

Svar på motion - Samverkan läsårstider
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation

Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks
2022.1173.

Ärendebeskrivning

Anders Throbäck (S) har lämnat in motion om samverkan i sydost om
läsårstider med följande lydelse:
Familjenämnden beslutar årligen om läsårstider för kommunens grundskolor. I de
flesta fall sammanfaller tiderna med grannkommunerna, men inte alltid. Vid
skolårsstaten 2021/2022 började grundskoleleverna i Tomelilla och Sjöbo den 17
augusti och i Ystad och Simrishamn den 23 och 24 augusti. Höstterminen i år
avslutas i Tomelilla den 17 december, medan eleverna i de övriga SÖSK
kommunerna slutar den 21 och 22 december.
När ungdomarna i Tomelilla slutar grundskolan är de hänvisade till gymnasiestudier i
andra kommuner eftersom vi endast har ett begränsat utbud av gymnasieutbildning i
kommunen. För familjer som har barn både i grundskola och gymnasieskola innebär
ovan redovisade lovtider svårigheter för familjerna att planera semester och resor när
läsårstiderna medför att något av barnen måste vara ledigt. Vi ser också att allt fler
ungdomar redan i högstadiet väljer skolor i andra kommuner för att gå profilklasser.
För att underlätta för familjer med barn i olika åldrar och skolor behövs en bättre
samordning kring läsårstiderna.
Socialdemokraterna yrkar
att

Tomelilla kommun tar initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i
sydöstra Skåne.

Förvaltningens förslag till svar
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen, Tomelilla kommun tar
initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i sydöstra Skåne, till förvaltningen för
§ 60 forts.
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande. Som skäl anges
svårigheter för familjer med barn i skolor i olika kommuner att planera semester och
resor.
Elevernas läsårstider beslutats för närvarande i varje kommun eller enskild
huvudman, som anges i skolförordningen men påverkas även av
huvudöverenskommelsen 21(bilaga M) med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd.
Familjer väljer idag att låta sina barn i högre grad gå i andra kommunala eller
fristående skolor och då kan det hända att eleverna har olika läsårstider. Till exempel
har den kommunala grundskolan och gymnasiet i Ystad inte samma start- och
sluttider för läsåret. Tomelillas elever går i en rad olika skolor utanför den lokala
kommunala grundskolan som är där familjenämnden beslutar kring läsårets start- och
sluttider.
Innan förslag till läsårstider landar för beslut i familjenämnden sker en dialog med
rektorerna och lärarfacken för att ge lärarna och eleverna en så optimal arbets- och
lärsituation som möjligt. Varje huvudman har olika rutiner för
planering/dokumentation/ bedömning av lärande, olika kommunövergripande dagar
(till exempel medarbetardagarna) samt olika kompetensutvecklingsinsatser som
varierar över tid beroende på huvudmannens skolors aktuella utmaningar. Ibland
sker stora kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med andra aktörer som kan ha
betydelse för läsårstiderna. De lokala lärarfackens tankar kring återhämtning påverkar
också, till exempel studiedagar på höstlovet eller jullovets längd.
Sammantaget gör detta att huvudmännens skolor kan ha olika behov av arbetsdagar
för lärarna före eller efter elevernas terminsstart och arbetsdagar (studiedagar) vid
andra tillfällen.
En synpunkt som lyftes i dialogen med rektorerna var att elever i grundsärskolan
(ämnesområden, tidigare träningsskolan) som har skola i Ystad eller Simrishamn
ibland har behov av skolomsorg under studiedagar i den andra kommunen. Detta har
alltid fungerat men hade fått en naturlig lösning med gemensamma studiedagar och
läsårstider.
Eleverna ska ha minst 178 undervisningsdagar och lärarna 194 arbetsdagar, därutöver
ska lärare som är anställda enligt bilaga M ha 45 kalenderdagar sammanhängande
ferie.
Efter dialog med rektorerna vill förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start
och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära
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verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre
sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.

§ 60 forts.
Sven Gunnarsson (C) lyfter frågan om förvaltningen kan göra en omvärldsanalys
med skolförvaltningen i SÖSK-kommunerna kring gemensamma läsårstider.
Ekonomiska konsekvenser
Att de lokala lärarfacken har inflytande över förläggningen av arbetsdagarna utifrån
de lokala förutsättningarna ger en mer hållbar arbetssituation och därmed en
ekonomisk vinst.
Barnperspektivet
Att planera lärarnas arbetstid så att de kan göra sina planeringar/dokumentation och
bedömning av lärande efter de lokala förutsättningarna ger eleverna en bättre
lärmiljö.
Miljöperspektivet
Inte relevant.
Uppföljning
Dialog med lärarfacken före förslag till läsårstider lämnas till familjenämnden för
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2022, handlingsid: Ks 2022.1015..

Tidigare behandling
Ksau § 20/2022:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande.
Fnuu § 12/2022:

§ 60 forts.
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ksau § 68/2022;
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i
ärendebeskrivningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) och Charlotte Rosdala (C) yrkar avslag på motionen.
Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) och Charlotte Rosdalas (C) yrkande.
Votering begärs och ska verkställas.
Följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) och Charlotte Rosdalas (C) avslagsyrkande.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) yrkande.

Omröstning

Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ja-röster: Leif Sandeberg (C), Per-Martin Svensson (M), Per Gustafsson (SD), Bo
Herou (KD), Anna Sandegren (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M),
Anders Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och Tina
Bergström-Darrell (S).
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_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Reservation ärende 29 – Svar på motion - Samverkan läsårstider
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig mot beslutet att avslå
motionen om samverkan kring läsårstider i sydöstra Skåne.
I vår motion har vi uppmanat förvaltningen att ta initiativ att årligen samverka kring
läsårstiderna i sydöstra Skåne i syfte att försöka uppnå en ordning där alla skolorna börjar och
slutar samma vecka.
Familjenämndens yttrande framstår det som att motionens syfte är fullständigt omöjligt att
uppnå. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar familjenämndens ordförande att motionen
ska avslås men berättar samtidigt att nämnden vid sitt kommande sammanträde om en vecka
kommer ha ett ärende som handlar om samverkan i sydöstra Skåne gällande läsårstider. Det
framstår fullständigt ologiskt att avslå en motion, vars att-sats, har exakt samma syfte som det
beslutsförslag familjenämndens ordförande läser upp. Vi förstår därför inte Alliansens och
Sverigedemokraternas syfte med att ändra arbetsutskottets förslag till beslut från besvarad till
avslag.
Socialdemokratiska KS-gruppen
Sara Anheden
Gruppledare
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