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Föregående justerare var Ewa Carnbrand (M) och Sara Anheden (S). 
 
På tur står Sander Dijkstra (M) och Torgny Larsson (S). 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid 
Sammanställning av motioner per den 7 juni 2022 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmär

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

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

SBN 2022-02-11 
Ksau 2022-03-02 
SBN 2022-05-20 
Ksau 2022-06-13 

2022-03-16 
Återremiss till SBN 
2022-08-31 

2022-09-19  

Motion – 
Barnfattigdom 
2022-02-10 

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

Fnifu 2022-05-23 
Fn 2022-06-10 
Ksau 2022-08-17 

2022-08-31 2022-09-19  

Motion - Tillfälliga 
farthinder 
2022-04-01 

2022-04-04 2022-05-16 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. 

SBN 2022-06-17 
Ksau 2022-08-17 

2022-08-31 2022-09-19  

Motion - Naturskola i 
Tomelilla kommun 
2022-04-04 

2022-04-04 2022-05-16 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
familjenämnden för 
yttrande. 

    

Motion - 
Räddningstjänst i 
beredskap 
2022-04-04 

2022-04-04 2022-05-16 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-06-13 2022-08-31 2022-09-19  
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid 

 
 
 
 
 
 
Sammanställning interpellationer per den 2022-06-07 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 7 juni 2022* 
 
Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 

initiativtagaren 
2021-12-15 

Medborgarinitiativ - Skatepark 
Onslunda 

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

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

Hanna Barck Ksau 2022-01-12 
Ksau 2022-05-04 

2022-05-06 

2021-12-15 
Medborgarinitiativ - 
Kompletterande belysning på 
Lindesborgsområdet 

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

2022-03-06 
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2021-12-30 
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats 
Tomelilla Idrottsplats 

Tomelilla IF, Tomelilla 
Tennisklubb, Tomelilla 
Scoutkåren 

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

2022-03-06 

2022-01-20 
Medborgarinitiativ - 
Ungdomsbiljett 

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

2022-05-06 

2022-01-24 
Medborgarinitiativ -Hundrastgård i 
Onslunda 

Claes Gölen Ksau 2022-02-02 2022-02-07 

2022-02-04 
Medborgarinitiativ - 
Skräpplockning i och omkring 
tätorten, industriområden och 
infarter 

Nils Lennart Olsson Ksau 2022-02-16 
SBN 2022-04-22 
Ksau 2022-05-18 
 

2022-05-24 
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2022-04-08 
Medborgarinitiativ - Ringled från 
brandstationen till Svampakorset, 
rondell vid nya in- och utfarten till 
Bo Olsson, samt nytt skyddsrum. 

Tom Olsson Ksau 2022-05-04, till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

2022-05-24 
Medborgarinitiativ - Nya mål/nät 
på gamla idrottsplatsen vid 
Malmövägen. 

Olivia Lundgren Ksau 2022-06-13  

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

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 64 Dnr KS 2022/83 

Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning med fokus på 
helårsprognosen lämnas av styrelsen och nämnder per 30 april. 

Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget. 
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag. 
Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden 
prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur och fritidsnämnden 
prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr.  

Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt 
valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är att 
Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning. 

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2022 och 
uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara 
uppfyllda.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.  

Uppföljning 
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske 
per 31 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.1595. 

Tertialrapport 1 år 2022 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.1596. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts. 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 

Österlenhem AB 

Österlenhem prognostiserar en budget i balans. 

Pandemins och krigets påverkan innebär förseningar för de 23 lägenheterna i kvarteret 

Lansen. Soliditetsmålet kommer inte att nås. Det finns risk att planerade bygg- och 

underhållsarbeten inte kan påbörjas på grund av kostnadsläget, leveransproblem, 

ränteökning med mera. 

Tomelilla Industriaktiebolag 

Tomelilla Industriaktiebolag prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr. 

Pandemins och krigets påverkan har fördyrat ombyggnation av lokaler i Industribyn 2 för 

kommunens räkning. Projektet kom inte igång som beräknat 2021 på grund av försening 

med bygglov, där en del av de direkta kostnaderna kommer på 2022 istället. Förseningen 

påverkar även hyresintäkterna negativt. Resultatmålet kommer därmed inte att uppnås. 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 

knappt 0,1 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader mot entreprenörer för 

bränsletillägg till följd av världsläget. 

Intäkterna bedöms öka med 1-2 procent på grund av ökat antal kunder, dock medför detta 

även ökade kostnader i motsvarande storlek. Det finns signaler från entreprenörer att man 

har svårare att hitta personal där konkurrensen om chaufförer med rätt kompetens har 

ökat. Bedömningen har gjorts att bolagets mål bör kunna uppnås. 

Nytt kontrakt rörande slamtömning 2024-2031 håller på att upphandlas. Det pågår också 

en utredning gällande införande av bostadsnära insamling inför ny upphandling 2032. Det 

finns förslag från Tomelilla kommun att likvidera bolaget där det just nu pågår en 

utredning. 

Österlen VA AB 

Österlen VA AB prognostiserar med en budget i balans. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund prognostiserar en mindre positiv budgetavvikelse. 
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Det första kvartalet redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 0,5 mkr vilket ger en 

positiv avvikelse mot budget med cirka motsvarande belopp. Intäkterna redovisar en 

positiv budgetavvikelse med 0,5 mkr, men alkoholenhetens omsättningsbaserade avgifter är 

inte klara och en uppskattad intäkt är uppbokad. Helårsprognosen för förbundet är ett 

positivt utfall på 0,5 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,4 

mkr. Positiv avvikelse prognostiseras inom bland annat intäkterna avseende hälsoskydd 

avseende bostadsrättsföreningar och öl, tobak, läkemedel avseende tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Den 1 augusti 2022 kommer en lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. 

Vad detta kommer att innebära i ansökningar och tillsyn är ännu oklart. 

Förbundets mål förväntas uppfyllas. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund prognostiserar en budget i balans. 

SÖRF har under mars månad påbörjat en risk- och sårbarhetsanalys som leds av SÖSK-

kommunernas säkerhetsavdelning. Gruppen befinner sig i stadiet av faktainsamling och 

kommer under hösten att se över eventuella åtgärder som organisationen behöver vidta för 

att klara en oförberedd kris på bästa sätt. 

SÖRF och Tomelilla kommun har börjat se över hur vi med gemensamma krafter kan 

rekrytera RiB-personal som arbetar inom kommunen. Syftet är att öka förståelsen mellan 

huvudarbetsgivare och förbund. Att gemensamt se fördelarna med att vara anställd både i 

kommun och förbund. Att med gemensamma åtgärder på ett enat sätt lättare kunna 

rekrytera ny personal. 

Sedan mitten på 2021 har förbundet inlett ett samarbete med säkerhetsavdelningen i SÖSK 

kommunerna kring TIB-funktion (Tjänsteman i beredskap). Detta är en funktion som finns 

tillgänglig årets alla dagar och från och med april ingår SÖRF i beredskapen. Gemensam 

utbildning har pågått sedan slutet av förra året och samarbetet mellan 

säkerhetsorganisationen och SÖRF har stärkts, vilket gjort kontaktvägarna kortare och det 

dagliga arbetet enklare. 

Erfarenheterna från skogsbränderna i Mellansverige 2014 och 2018 visar tydligt på behovet 

av att samarbeta i stora räddningstjänstkluster och att använda ett gemensamt enhetligt 

ledningssystem. Räddningstjänster ska kunna leda räddningsinsatser inom sitt geografiska 

område effektivare och ha förmåga att bistå andra räddningstjänster vid omfattande 

händelser. SÖRF arbetar nu tillsammans med övriga räddningstjänster i Skåne men framför 

allt räddningstjänsterna i område syd för att tolka och skapa ett underlag för gemensam 

ledning. Detta kommer leda till ett nytt styrdokument för Räddningscentral Syd, ny 

nomenklatur på räddningstjänstens befäl och bättre samverkan på skadeplats när befäl från 

flera organisationer är representerade. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Nedan sammanfattas utdrag av de viktigaste slutsatserna från Sveriges Kommuner och 

Regioners Ekonomirapporten, maj 2022 - Om kommunernas och regionernas ekonomi. 

*Ekonomirapporten* belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och 

förutsättningar på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

två gånger per år. 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en 

rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och 

kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas 

av faktorer som kommuner och regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa 

framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de 

konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det 

har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner 

och regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med 

stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt 

blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg 

ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft. 

Samhällsekonomin 

Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till 

följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av 

Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens 

uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer osäkerheten för den 

ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för 

den globala handeln, vilket spär på den redan höga inflationen. 

Den höga energiprisinflationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och 

tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig 

sektor. Inflations- och ränteuppgången medför således en markant dämpning av 

konjunkturutsikterna för världsekonomin. 

I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett 

något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits 

bort innebär dock betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av 

tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och 

svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, 

vilket stärker lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett större 

sysselsättningslyft begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag 

konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. 
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Ett ökat flyktingmottagande och regeringens extra anslag till försvaret driver upp offentlig 

konsumtion i år och bidrar till tillväxten. Detta är en motverkande faktor av kriget i 

Ukraina för europeisk och svensk BNP. 

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående 

prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock 

skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till 

den demografiska utvecklingen. 

Befolkning och kompetensförsörjning 

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl 

kommuner och regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största 

behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 

40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med 

stigande ålder. 

Utöver bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt 

utbildning och kompetens, vilket gör att statens krav och insatser på ökad personaltäthet 

inte kan infrias. Situationen börjar bli ohållbar och det blir allt tydligare att det krävs nya 

sätt för att lösa välfärdsåtagandet. 

För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av en god välfärd behöver flera saker 

göras och andra arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla och rekrytera personal 

behöver kommuner och regioner bland annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och 

stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga pensionsvillkor och att använda digital 

teknik där det frigör tid för medarbetarna. 

Genom digitalisering kan vi drastiskt förbättra vardagen för elever, föräldrar, brukare, 

patienter och företag. Exempelvis skapas inom hälso- och sjukvården möjligheter som 

radikalt förändrar rollen som patient och relationen till vården. 

Flyktingmottagandet 

Rysslands krig i Ukraina har lett till stora flyktingrörelser i Europa. I skrivande stund 

beräknas fler än 12 miljoner personer i Ukraina ha lämnat sina hem, varav 5 miljoner har 

lämnat landet, och merparten av dessa till EU. Färre än 1 procent har sökt sig till Sverige, 

enligt Migrationsverkets statistik, vilket betyder omkring 35 000 personer fram till 

månadsskiftet april–maj. Då män i vapenför ålder inte får lämna Ukraina skiljer sig 

sammansättningen från de senaste årens asylmottagande. 

I Sverige får massflyktingar i princip samma rättigheter till offentlig service som 

asylsökande, med tillägget att man också har rätt att arbeta. Det innebär rätt till förskola, 

skolgång och sjukvård för barn och unga samt rätt till mödravård och sjukvård. 
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Regeringen har föreslagit att kommunerna ska överta boendeansvaret förmassflyktingar 

från och med andra halvåret i år. 

Om kommunerna får ansvar för boende kommer de även att behöva tillgodose behov av 

anpassat boende och stöd i hemmet. Idag finns ingen ersättning till kommunerna för 

sådana insatser. Om massflyktingar behöver stanna i Sverige under en längre tid kommer 

också behovet av till exempel språkundervisning och andra arbetsfrämjande insatser för 

vuxna att behöva övervägas. Dagens regelverk rymmer inga sådana insatser. SKR har även 

påpekat att det behövs en rad andra ändringar av ersättningarna till kommunerna. 

Ökade pensionskostnader 2023 

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med 31 miljarder 

kronor 2023. Det beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det 

nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin. Av kostnadsökningen står 

kommunerna för 17 miljarder kronor och regionerna för 14 miljarder. En dryg fjärdedel 

förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet. Resterande ökning beror på 

värdesäkringen av skulden (finansiell kostnad) och andra effekter av pris- och 

löneökningarna. 

Den snabba uppgången i inflationstakten 2022 medför att prisbasbeloppet år 2023 

beräknas höjas med 6 procent. Vi får gå tillbaka till 1991 för att hitta en så hög ökningstakt 

ett enskilt år. Under ett antal år har prisbasbeloppet ökat långsamt och på så sätt hållit 

tillbaka pensionskostnaderna. 

Vid sidan av den redovisade pensionskostnaden tillkommer även en kostnad för 

värdesäkring av pensionsskulden, som räknas som en finansiell kostnad. Denna kostnad 

beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta. Kostnaderna ökar mycket 

kraftigt 2023 på grund av det högre prisbasbeloppet, särskilt i regionerna som har betydligt 

större skuld än kommunerna till följd av fler anställda med höga inkomster. 

Även om pensionskostnaderna beräknas minska något år 2024 och åren därefter har nivån 

höjts, både till följd av högre inflationsförväntningar och effekter av det nya avtalet. 

Resultat i kommunsektorn 

Resultatet i kommunsektorn har varit rekordhögt de två senaste åren. Det uppgick till 54 

miljarder kronor år 2020 och 69 miljarder år 2021, vilket motsvarade 5,6 respektive 6,9 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Förklaringen till de höga resultaten 

skiljer sig åt mellan åren, men svårigheten att bedöma skatteintäkternas utveckling ligger 

bakom en stor del av överskotten. År 2020 handlade det om kraftiga generella tillskott för 

att hantera effekterna av pandemin. En betydligt starkare återhämtning av skatteunderlaget 

än budgeterat ledde år 2021 sammantaget till 25 miljarder högre skatteintäkter. Börsen 

avslutade dessutom på mycket höga nivåer, vilket stärkte de finansiella intäkterna i många 

kommuner och regioner. 
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Skatteunderlaget fortsätter att öka i relativt snabb takt under 2022. I år väntas resultaten för 

kommuner och regioner sammantaget minska och landa på 39 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2023 påverkas 

kommunsektorns kostnader av prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men 

även kraftigt ökade pensionskostnader. Om inga effektiviseringsåtgärder eller 

intäktsförstärkning ar vidtas faller resultatet i kommunsektorn 2023 till ett sammantaget 

underskott på 3 miljarder kronor. 

Det kommunala självstyret 

Svenska kommuner och regioner har en hög grad av självstyre ur ett internationellt 

perspektiv. Fördelen är att de nationella målen kan nås med hänsyn till lokala 

förutsättningar och medborgarnas behov. Det breda välfärdsuppdraget i kommuner och 

regioner underlättar också en helhetssyn och ger förutsättningar för samverkan mellan olika 

verksamhetsområden. 

Under de senaste decennierna har dock statens styrning ökat i omfattning, komplexitet och 

detaljeringsgrad, vilket begränsar kommunernas och regionernas handlingsutrymme. 

För en effektiv välfärd måste statens styrning utformas på ett sätt som ger ett stort lokalt 

och regionalt ansvar och handlingsutrymme. Statens styrning behöver inriktas på vad som 

ska uppnås, inte hur målen ska nås. 

Statskontoret konstaterar i sin analys att statens styrning idag sträcker sig långt in i 

kommunernas och regionernas verksamheter. Den statliga styrningen påverkar därmed inte 

bara vad kommuner och regioner ska göra utan i allt högre grad även hur de bör göra det. 

De riktade statsbidragen till kommuner och regioner fortsätter att vara ett populärt statligt 

styrmedel som alltför ofta slår fel, trots goda avsikter. År 2021 bestod nära en tredjedel av 

statsbidragen till kommuner och regioner av riktade bidrag. Men många detaljerade bidrag 

kommer med kort framförhållning och ibland väldigt sent på året. Inte heller tar de hänsyn 

till olika behov eller förutsättningar och riskerar att bidra till permanenta kostnadsökningar. 

Avslutningsvis 

Ekonomirapporten, maj 2022 pekar på att det rekordstarka ekonomiska resultatet i kommuner 

och regioner nu återgår till en situation med betydande ekonomiska utmaningar. Två år av 

pandemi, där ekonomin har tryggats i en osäker tid genom en rad statliga åtgärder, följs nu 

av ekonomiska konsekvenser av det pågående kriget i Ukraina. 

Kommuner och regioner behöver vidta åtgärder både för att möta de ekonomiska 

utmaningarna liksom svårigheterna att lösa kompetensförsörjningen framöver. Samtidigt 

behöver staten skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kommuner och 

regioner ska kunna planera verksamheten. Staten behöver också minska på 

detaljregleringen av sektorn och värna det lokala självstyret så att kommuner och regioner 

har förutsättningar att ge en så god välfärd som möjligt utifrån medborgarnas behov. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Händelserna i omvärlden ger konsekvenser på kommunens verksamheter både på kort och 

lång sikt. Bland annat inom samhällsbyggnadsverksamheten påverkas måltidsverkstaden av 

ökade livsmedelspriser och fastighetsenheten av prishöjningar av drivmedel och material. 

Räntestigningar, prishöjningar av drivmedel och energi samt ökade pensionskostnader på 

grund av inflationsuppgången, löneökningar och premiehöjningar med anledning av det 

nya pensionsavtalet kommer generellt bland Sveriges kommuner att leda till ett sämre 

resultat främst från och med 2023, såvida det inte görs effektiviseringar eller det kommer 

en förstärkning av intäkterna. Detta gäller även för Tomelilla kommun. 

Ett samverkansprojekt angående upphandling och gemensam drift av ett nytt 

ekonomisystem har genomförts av Sjöbo, Skurup, Simrishamn och Tomelilla . Systemet 

driftsattes den 1 januari 2022. 

Bygglovsenheten hade förra verksamhetsåret svårigheter att rekrytera en bygglovschef med 

rätt kompetens och utbildning, detta trots två rekryteringsprocesser. Beslut togs att anlita 

en bygglovschef på konsultbasis, vilket till stor del bidragit till byggnadsnämndens 

prognostiserade underskott. 

Under februari månad lanserades e-tjänsterna för bygglov, där det inkommit 39 stycken 

ärenden fram till den siste april. E-tjänsterna innebär både en administrativ lättnad för 

verksamheten och fördelar för de sökande. 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds förberedelser inför samgåendet med 

Simrishamns kommun den 1 januari 2023 pågår redan. 

Inom samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal 

brukarundersökningar där verksamheten kan jämföras mot andra kommuners verksamhet 

inom liknande områden. Bland annat inom måltidsverkstaden har det genomförts en 

brukarundersökning, en nöjdhetsenkät inom äldreomsorgen, som visade på mycket goda 

resultat, mellan 97–99 procents nöjdhet. Detta är högt i relation till riket. 

Inom individ- och familjeomsorg har Nytorpsmodellen, en modell för att öka skolnärvaro i 

kommunen, implementerats tillsammans med skolan. 

Grundskolans och grundsärskolans läroplaner förändras höstterminen 2022. 

De externa placeringarna inom vård och omsorg har ökat mycket, vilket medför att 

budgeten inte kan hållas. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Styr- och målmodell 

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

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

att visionen och verksamhetsmålen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras. 

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

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

utvecklas och förbättras. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål 

utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden nedan med vardera två mål. 

 

Vision 

I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision: 

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

innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

En kortare devis är kopplad till visionen: 

"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 

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

stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda. 
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Nämnderna har sammanfattat sitt arbete för att uppnå visionen nedan. 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret arbetar för att skapa förutsättningar för att uppnå visionen 

bland annat genom livskvalitetsprogrammets övergripande viljeinriktningar, 

näringslivsutveckling och projekt inom hållbarhet. 

Familjenämnden 

Individ och familj 

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 

att odla i, hästar att rykta, massera och klappa, kaniner och katter att kela med, höns att 

mata, och andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården. 

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 

längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 

med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 

kompetensförsörjning. 

Genom intervjuer, undersökningar och uppföljning så tas kommuninvånarnas engagemang 

och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Barn och utbildning 

På samtliga förskolor och skolor arbetar barn och elever med miljö och hållbarhet utifrån 

läroplanerna. I Brösarp har det under flera år gjorts en särskild satsning både på förskolan 

och skolan för att utbilda pedagoger enligt friluftsfrämjandets metoder I Ur och Skur där 

undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även tar sig uttryck 

i praktisk handling. En långsiktig tanke kring denna verksamhet har alltid varit att är att den 

efter uppbyggnad ska kunna utvecklas till att erbjuda alla förskolor, fritidshem och skolor 

möjlighet att under dagar på läsåret delta i verksamhet motsvarande en naturskola. 

Barn och utbildning har deltagit aktivt i införande av nytt kostdatasystem för att 

automatisera hanteringen och begränsa matsvinnet. 

En arbetsmarknadsdag har genomförts för elever i åk 8 och 9 för att ge dem möjlighet att 

öka sin kunskap och valkompetens vilket kan bidra till färre avhopp från och byten av 

gymnasieprogram. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Den interna verksamheten har ett arbete att bättre och samlat möta förutsättningen att 

äldreomsorgen är konkurrensutsatt i hög utsträckning. Genom att samverka i högre grad 

enheter emellan kan kvaliteten och effektiviteten öka. 
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På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 

att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter klappa, höns att mata, och andra aktiviteter för 

hålla i ordning miljön på gården. 

Genom intervjuer, undersökningar och uppföljning så tas kommuninvånarnas engagemang 

och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra styrkor och 

möjlighet såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga. 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets 

uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i 

deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. 

Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att 

stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till 

lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande. 

Genom att ha stor bredd på kursutbud i kulturskolan och att vara tillgängliga på många 

skolor i kommunen. Ge kunskaper i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att 

eleven själv kan utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli 

professionell- eller amatör. Bidra till lokal tillväxt och utveckling 

Konsthallen bidrar bl.a. genom det internationella artist in residens med att sätta Tomelilla 

på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar. 

Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på 

konsthallen, bl.a. såsom babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar. 

Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshop för kommunens 

dagverksamhet. 

Utveckla Soffta till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter ute 

och inne. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden arbetar med att genomföra visionen. Det är viktigt att såväl exploatering som 

beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och investeringar sker i linje 

med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel på inom gatu- och 

parkverksamheten som handlar om kreativitet, vilket är positivt för såväl verksamhet som 

mot kommunmedborgarna. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya övergångsställe och 

från "Här Gårman" tavla till "Fru Gårman" tavla. Torget i tätorten är också en del i detta 

arbete. 
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Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och 

byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger 

därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. 

Livskvalitet 

Livskvalitetsprogrammet 

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

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

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

rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. 

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med 

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

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

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

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

på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. 

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

nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 

Nämnderna har sammanfattat sitt arbete för att uppfylla livskvalitetsprogrammets 

intentioner nedan. 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret arbetar inom många områden utifrån de fyra viljeinriktningarna. 

Exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige, en utbildningsinsats för att öka 

kunskapen om Agenda 2030 och implementering av ledningsplanen för Sydöstra Skånes 

Samarbetskommitté. Vi jobbar även med medborgardialog och ökad delaktighet för barn 

och unga genom Ungdomsrådet. Även en ökad satsning på näringsliv och innovation har 

initierats. 

Familjenämnden 

Individ och familj 

Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara 

ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt. 
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Meningsfulla gruppaktiviteter på arbetsmarknadsenheten för att inkludera och inspirera 

andra i samhället för ett hållbart arbetsliv. Individuella planer upprättas och följs upp så att 

sysselsättningen är meningsfull och framåtskridande. 

Ungdomsgruppen arbetar med att fokusera på barn och ungas perspektiv och inspirera till 

ett hälsosamt liv. De arbetar både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter. 

De ansvar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter 

avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och 

unga. Ungdomsgruppen verkar för en ökad meningsfull fritid med högt 

ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på 

den enskilda individen. Genom olika insatser arbetar de med att förebygga att barn och 

unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika. 

Barn och utbildning 

Familjenämndens båda verksamheter, Barn- och utbildning och Individ och 

Familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans 

med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med 

en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata 

finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. 

Familjenämndens verksamheter har konkretisera utmaningen - Hur skapar vi mer träffsäkra 

förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället - där 

verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg 

är att testa och utveckla lösningar, även lokala entreprenörer bjuds in. En workshop har 

genomförts med intressenter och just nu genomförs en förkommersiell upphandling för att 

utveckla helt nya tjänster som ännu inte finns på marknaden. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamheten arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara ta 

till vara på goda exempel, förbättringsområden och för att finna nya arbetssätt. 

Kvalitetstårtor där vi uppmärksammar medarbetares goda initiativ och insatser för de vi är 

till för och skrytpunkter på verksamhetsdialoger är två sätt för att främja utvecklingen och 

dela med oss av goda exempel till andra. 

Fysisk aktivitet och ett rehabiliterande synsätt finns i flera av verksamhetens aktiviteter på 

olika sätt. 

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 

för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 

nätverk osv. 

Vård och omsorgsnämndens verksamhet genomför en testbädd för att pröva en ny digital 

plattform tillsammans med företaget Camanio AB. Projektet syftar till att bättre kunna 

möta brukarnas behov av tillsyn under hela dygnet. Projektet var planerat till hösten 2021 

29



 
 

 

Tomelilla kommun 16 

 

men har, i huvudsak på grund av leveransproblem av teknik förskjutits. Projektet kommer 

att utvärderas under hösten 2022. 

Verksamheten använder en stor del fordon och inför utbyte görs noggranna övervägningar 

av vilket drivmedel som ska användas. Vid fel användande av fordon kan även den mest 

miljövänliga bil få negativa konsekvenser för miljön om det inte går att fylla på drivmedel 

där den används. Verksamheten har samlat bilfrågorna för att bättre kunna följa 

användande och utbyten. I samband med utveckling av nya verksamhetslokaler är frågan 

med på agendan för planering av laddningsstruktur för elbilar. 

Då det finns ett överskott av lediga platser inom särskilt boende förekommer försäljning av 

platser till närliggande kommuner, primärt Ystad kommun där det i stället finns en brist på 

platser inom särskilt boende. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Främja läsandet för barn 

Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att väcka lust och inspiration för läsning. 

Lusten att läsa grundläggs tidigt och det är också under de första åren som barnen lär sig 

hantera ett eget språk 

Tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. 

Satsningen är inkluderande och stärker individen. 

Genom att göra medborgarundersökning eller medborgardialog om vad som efterfrågas 

(fråga brett ute i samhället) kan nämnden fånga vad som skapar livskvalitet. Vi vill 

inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. 

Vi har en hög servicenivå 

Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 

”utanförskap”. 

Vi minskar ensamhet och skapar trygghet genom att minska utanförskap, samtidigt som vi fokuserar på 

ökad tillgänglighet 

Genom kulturhuset med alla verksamheterna och alla tillgängliga bibliotek i kommunen 

och Tomelilla konsthall som är välkänd för sina utställningar som alla kan besöka. 

Kulturskolan som har undervisning på de flesta skolorna. 

Fritidsgården Soffta satsar på aktivera barn och unga med många fysiska aktiviteter både in- 

och utomhus. Arbetar mycket med att få besökarna att vara delaktiga i planering av olika 

programpunkter. 
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Kultur och fritid ger bidrag till föreningar och är avsedda att vara stöd till de som är 

verksamma inom Tomelilla kommun. För att vara berättigade till bidrag så måsta 

föreningen vara öppen för alla. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränsle, väljer miljömässigt och etiskt 

hållbara varor samt förändrar vår konsumtion 

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och 

motionsspår 

Öppna - Erbjuder en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling 

Kommunen upplåter kommunal mark för biodling, bevara och utveckla landskap för 

hållbara ecosystem (biologisk mångfald) 

Nyfikna - utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis konstgräsplan, låt 

ekonomin skapa mer värde 

Byggnadsnämnden 

Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. Det 

skapar rädsla, men också mod att göra något nytt. Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt 

och genom att ta fram nya idéer som resulterat i ett större personligt ansvar som 

medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara till gagn till kommuninvånarna. 

Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas 

behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter. 

Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsam på olika synsätt. Vårt arbete ska ge 

förutsättningar för trygga och säkra miljöer. 

Nämnden och enheten ska utveckla vårt nätverkande med andra kommuner. 

Synpunkter och klagomål 

Tomelilla kommuns medborgare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål direkt 

till verksamhetens personal eller till Tomelilla direkt. 

Det ska vara lätt för den enskilde att lämna en synpunkt och det finns därför flera 

alternativa sätt att lämna sin synpunkt. Synpunkter kan lämnas via e-tjänst, e-post, brev, 

telefon och besök. 

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

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

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

Tomelilla direkt har också ett ansvar att bevaka så att samtliga inkomna synpunkter blir 
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besvarade inom den tid som anges i rutinen. Eftersom synpunkter och klagomål utgör en 

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

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

Synpunkter och klagomål per nämnd Jan - apr 
2021 

Jan - 
apr 2022 

Kommunstyrelsen 4 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 57 28 

Byggnadsnämnden 6 7 

Kultur- och fritidsnämnden 4 7 

Vård- och omsorgsnämnden 20 4 

Familjenämnden, barn- och utbildningsverksamheten 4 2 

Familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten 0 4 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 0 2 

Totalt 95 59 

För perioden 1 januari till och med den 30 april har kommunens verksamheter fått in 59 

synpunkter som registrerats. 

Motsvarande period 2021 inkom sammanlagt 95 synpunkter vilket innebär att det skett en 

minskning av antalet inkomna synpunkter. 

Liksom förra året har flest antal synpunkter har inkommit gällande 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Motsvarande period förra året var antalet 

inkomna synpunkter 57 st. Totalt 50 procent av de inkomna synpunkterna rör 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Inom samhällsbyggnadsnämnden är det gata/park 

som står för den största andelen synpunkter. En anledning till detta torde vara att detta är 

en verksamhet som det är lätt att tycka till om. Av synpunkterna är 13 av 26 relaterade till 

trafikfrågor. Övriga synpunkter är av blandad karaktär och rör bland annat nedskräpning, 

råkor och gatubelysning. Två synpunkter har inkommit gällande Måltidsverkstaden. Till 

övriga verksamheter inom samhällsbyggnad har det inte inkommit några synpunkter. En 

förklaring till att antalet synpunkter varit färre i år kan vara att vintern varit mild, vilket 

gjort att synpunkter kring snöröjning och halkbekämpning uteblivit. 

Byggnadsnämnden har fått in sju synpunkter under perioden. Dessa gäller huvudsakligen 

svårigheter att komma i kontakt med handläggare och bristande återkoppling. 

Kultur- och fritidsnämnden har också fått in sju synpunkter under perioden. Två 

synpunkter har inkommit gällande arrangemansstöd och en gällande föreningsstöd. En 

synpunkt gäller otrygghet på Österlenbadet, en synpunkt rör simskolan och två synpunkter 

gällande öppettider på Soffta. Till övriga verksamheter har det inte inkommit några 

synpunkter. 
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Kommunstyrelsen har fått in fem synpunkter under perioden. Två av synpunkterna gäller 

tillgänglighet i våra digitala kanaler. Övriga synpunkter rör antalet laddstolpar för elfordon i 

kommunen, bristande återkoppling från näringslivsenheten och missnöje kring att 

kommunvägledare inte kunnat lämna omedelbart svar i på ställd fråga utan bett att få 

återkomma efter att ha undersökt ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden har fått in fyra synpunkter under perioden. Tre av 

synpunkterna gäller hur personal agerat i olika situationer och en synpunkt gäller bristande 

bemanning. 

Familjenämnden har fått in sex synpunkter under perioden. Fyra av dessa rör individ- och 

familjeomsorgsverksamheten. Dessa handlar om synpunkter på handläggare och 

handläggning av ärenden. Två synpunkter har inkommit som rör barn- och 

utbildningsverksamheten. En synpunkt handlar om att en förskola gjort orosanmälan 

gällande barn och en synpunkt rör förskolornas regler för att minska smittspridning i 

samband med pandemin. 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har fått in två synpunkter under perioden. En 

synpunkt innehåller generell kritik mot hur nämnden bedriver sin verksamhet och en 

synpunkt gäller brist på information till ställföreträdare om uppdragets art. 

Det kan konstateras att antalet synpunkter minskat kraftigt jämfört med motsvarande 

period förra året. En förklaring till det minskade antalet synpunkter torde kunna tillskrivas 

vädret. Motsvarande period förra året gällde 44 procent av synpunkterna rörande 

gata/parks verksamhetsområde snöröjning och halkbekämpning. Detta år har det inte 

behövts mycket insatser av det slaget och då inkommer inte heller synpunkter runt det. 

Även för vård- och omsorgsnämnden har antalet inkomna synpunkter minskat. 

Motsvarande period förra året inkom 20 synpunkter. I år har fyra synpunkter inkommit 

under perioden. Tre av synpunkterna gällde äldreomsorg, varav två berörde våra 

entreprenörer. En synpunkt gällde bemanningen på Rebus boendestöd. 

Generellt kan konstateras att rutinen för hantering av synpunkter och klagomål 

huvudsakligen följs väl vad gäller de synpunkter som kommer in och registreras i enlighet 

med rutinen. Det har observerats i några fall att notering gjorts i ärendet att återkoppling 

skett till synpunktslämnaren vid möte eller via telefon. Det saknas dock dokumentation i 

dessa fall om vad utredningen av synpunkten visade och vad som återkopplades till 

synpunktslämnaren. 

Noteras kan att barn- och utbildningsverksamheten har väldigt få synpunkter i förhållande 

till hur många människor som är berörda av deras verksamhet. De synpunkter som 

registrerats har inkommit via Tomelilla direkt. Inga synpunkter har inkommit via 

verksamheterna och det känns inte sannolikt att antalet synpunkter som lämnas direkt till 

verksamheten skulle vara noll. Som förälder och barn/elev torde det vara logiskt att vända 

sig till verksamheten med sina synpunkter och dessa sannolikt hanteras inom 
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verksamheten. Dock sker i så fall ingen dokumentation och diarieföring i enlighet med 

kommunens rutin för synpunkter och klagomål. 

Tomelilla direkt uppmanar aktivt personer att lämna in synpunkter, om möjligt via e-tjänst 

eller e-post, men också att vi kan ta emot via telefon eller besök. Ofta blir svaret att de inte 

vill detta. Tomelilla direkt kan här bli aktivare i fånga upp och registrera synpunkter och i 

de fall synpunktslämnaren inte önskar medverka hantera synpunkten som anonym. 

Intern kontroll 

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

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

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

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

samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. 

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

lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna 

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

kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. 

Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar och en handbok 

för intern kontroll med tillhörande mallar. 

Interna kontrollplaner har upprättats. Inga avvikelser har rapporterats hittills. 

Vad tycker brukarna, barnen och eleverna? 

Nedan följer en sammanfattning av de brukarundersökningar som genomförts och som 

kommer att genomföras samt resultatet av dessa. 

Familjenämnden 

Individ och familj 

Verksamheten inom individ och familj planerar delta i den nationella 

brukarundersökningen för : 

- Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn och ungdomar 0-18 +år 

- Social barn- och ungdomsvård: ungdomar 13-20 år 

- Ekonomiskt bistånd 

- Missbruks- och beroendevård 

Respektive enhet genomför även mindre egna enkäter och undersökningar vid behov. 
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Barn och utbildning 

Barn- och utbildning låter elever svara på frågor om sin lärmiljö regelbundet. Resultaten 

varierar mycket mellan olika skolor och klasser, därför sker åtgärderna på skol- och 

klassnivå, riktade insatser i den vardagliga verksamheten nära eleverna är mer träffsäkra än 

övergripande för hela Barn- och utbildning. I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver 

rektorerna hur processen kring förbättring av lärmiljön fungerar på enheterna. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Nationella brukarundersökningen är genomförd i mars och resultatet väntas efter 

sommaren. 

Enheterna inom LSS har sedan 2019 deltagit i den nationella undersökningen av 

gruppbostad, daglig verksamhet och servicebostad. Utifrån resultaten i undersökningen för 

2021 planerar verksamheten särskild satsning på kommunikationsområdet gällande 

bemötande och dialog. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever våra invånare att främjandet av kulturlivet 

är sämre än riket. Begreppet kulturlivet behöver inte nödvändigtvis omfatta kultur-och 

fritidsnämndens verksamhet utan kan även inkludera matupplevelser, konserter etc. 

Oavsett vad invånarna inbegriper i begreppet kultur har nämnden ett ansvar som uttrycks i 

denna fråga genom exempelvis bidragsstöd. 

Förvaltningen har genomfört följande inom kultur och fritid för att få in ytterligare 

information och kunskap i verksamheten: 

Medborgardialog för unga vuxna 

• Det som framkom vid denna dialogen var att deltagarna bland annat ville ha ett nytt 

Soffta där de kunde "hänga" och spela biljard. De hade inte funderat särskilt 

mycket utan ville mest ha någonstans att hänga utan vuxna. Detta handlar om 

personer med utländsk härkomst som inte vill sitta hemma utan vill ha någonstans 

där de kan träffa andra killar. Det var endast två unga vuxna som deltog i 

medborgardialogen. Förvaltningen har också genom sociala medier gett unga vuxna 

möjlighet att inkomma med förslag på vad de vill ha för typ av aktiviteter. I nuläget 

har det inte kommit in några synpunkter. 

Pop-up bibliotek 

• Det var lite kallt väder så det var tyvärr inte så många som passerade torget och vårt 

pop-up bibliotek, men de som kom var nyfiken på vår programverksamhet och 

uppskattade de boktips vi hade med oss. 
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Enkät i biblioteket 

• En enkät med lite blandade frågor som rör verksamheten finns för besökare att 

fylla i när som helst under våren och kommer att finnas kvar till efter sommaren 

och därefter sammanställas. Hittills har inget oväntat kommit fram. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inom nämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal brukarundersökningar där 

verksamheten kan jämföras mot andra kommuners verksamhet inom liknande områden. 

Det enda verksamhetsområde där det finns brukarundersökning är inom Måltidsverkstan. 

Den senaste nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visade på mycket goda resultat, mellan 

97–99 procent nöjdhet. Detta är högt i relation till riket. 

Samhällsbyggnadsverksamheten kommer tillsammans med Österlen VA AB att vara med i 

en särskild undersökning under 2022 som riktar sig till samhällsbyggnadsverksamhet (Kritik 

från SKR). Resultatet av den undersökning kommer med stor sannolikhet i början av 2023. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 

kommun har ett mer avvikande resultat än i riket i övrigt. Det handlar om utbudet av gång- 

och cykelvägar och trafiksäkerheten på dessa vägar. Tomelillas medborgare har också 

synpunkter på utbudet av lekplatser och parklekar och belysta motionsspår, men även 

utegym. De är också mer negativa till kommunens skötseln på allmänna platser. Det kan 

dock påtalas att det enbart är 36 procent som har besvarat enkäten. 

Byggnadsnämnden 

Varje år mäts vad de som söker bygglov tycker om bygglovhanteringen i den så kallade 

Insiktsmätningen. Insiktmätning mäter inte enbart bygglov utan andra myndighetsutövande 

uppgifter såsom serveringstillstånd, brandskydd eller livsmedelskontroll. 

Den senaste mätningen med 54 procents svarsfrekvens publicerades i mars 2022 och avsåg 

2021. Nöjdkundindex (NKI) var för alla deltagande kommuner eller 

samarbetsorganisationer för bygglov 66. För Tomelilla kommuns del var NKI 57, för 

företag var NKI 54 och för övriga 58. Områden med högst betyg var rättssäkerhet, 

bemötande och kompetens. För samtliga områden finns förbättringsmöjligheter men det 

som enheten bör fokusera på är effektivitet då detta har störst påverkan på övergripande 

nöjdhet. Som del i detta behöver handläggningstiden förbättras då detta har fått lågt betyg 

och har stor påverkan på nöjdheten. 

För att jämföra med år 2020 var svarsfrekvensen 57 procent med ett NKI på 73. 

Mätningen visade på ett visst förbättringsutrymme gällande förmågan att ge råd och 

vägledning. Det framgick även att det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande 

effektivitet då prestationen inom detta område har en negativ inverkan på den totala 

nöjdheten med kommunens myndighetsutövning. Störst inverkan har rutiner kring 

handläggningen. 
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NKI har försämrats från år 2020 till år 2021 och en förändring av nöjdheten för de olika 

områdena har skett. Detta visar på att förändringar i bygglovsprocessen har utarbetats. Det 

ska även tilläggas att mätningarna för år 2020 inte är rättvisande då handläggningen av 

ärenden inte har skett på ett enhetligt sätt som motsvarar den rättssäkra process som 

utvecklats 2021. 

Måluppföljning och analys 

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

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

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 

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

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

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

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av 

kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga 

kommunstyrelsens och nämndernas mål samt separata mål för god ekonomisk hushållning. 

Sist följer ett avsnitt med den sammanfattande bedömningen av måluppföljningen. 

Nämndsmål 

Bedömd måluppfyllelse, nämndsmål 2022 Helt 
uppfyllas 

Delvis 
uppfyllas 

Ej 
uppfyllas 

Går ej att 
bedöma 

Totalt 

Överförmyndarnämnden 3 2 - - 5 

Kommunstyrelsen 5 - - - 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 - - - 3 

Byggnadsnämnden 1 1 1 - 3 

Kultur- och fritidsnämnden 1 1 1 - 3 

Vård- och omsorgsnämnden 5 - - - 5 

Familjenämnden 5 - 1 - 6 

Totalt 23 4 3 - 30 
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Mål för god ekonomisk hushållning 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 

Familjenämnden Andelen som är egenförsörjda i 
Tomelilla ska följa rikssnittet och får 
inte avvika negativt med mer än 2,5 
%. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår för att arbeta med långbidragstagare och fler 
anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Familjenämnden Andelen som är behöriga till 
yrkesprogram ska vara minst 80 %. 
Ett första delmål mot målet , alla ska 
bli behöriga till nationellt program. 

 

Kommentar: 
Behörigheten kan inte utvärderas förrän efter vårterminens slut men höstterminens betyg 
åk 9 indikerar att målet ej kommer att nås. 

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden Tryggheten i äldreomsorgen ska öka 
till 80 % 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 

Kultur- och fritidsnämnden Föreningslivet ska vara utvecklande 
och bidra till en god 
folkhälsoekonomi 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Medellivslängd i Tomelilla kommun (enligt Folkhälsomyndigheten basår 2021) 
Män 80,1 Kvinnor 83,4 
Detta är ett långsiktigt mål som är svårt att följa upp per år. Kommunen har i samband 
med det nya stödsystem avseende lokalt aktivitetsstöd valt att fokusera på barn och äldre 
och därmed finns det en möjlighet att effekterna kommer att synas framöver. 
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Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 

Samhällsbyggnadsnämnden Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Verksamheten har haft få tjänster ute, men samtliga tjänster har blivit tillsatta. 

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 

Byggnadsnämnden Alla bygglovsärenden som 
överklagas ska hålla för 
överprövningar i högre 
beslutsinstanser 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Ett ärende har hittills överklagats och nämndens beslut verkställdes. 

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 

Överförmyndarnämnden God och ändamålsenlig tillsyn 
skapar trygghet för alla 
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Finansiella mål 

Finansiella mål Måluppfyllelse 

Resultatmål  

Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och 
kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i 
perioden 2022–2024. 

Målet bedöms bli uppfyllt. 
Resultatnivån för 2022 
beräknas uppgå till xx % . 

Investeringsmål  

Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2022–
2024 uppgå till maximalt 12 procent av totala 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Målet bedöms bli uppfyllt. 
Nettoinvesteringarna bedöms 
uppg till maximalt 12 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Skuldmål  

Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna ska 
uppgå till minst 55 procent i genomsnitt under perioden 
2022–2024. Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten bör fullt ut självfinansieras via genererat 
kassaflöde från verksamheten, det vill säga nyupplåning 
bör undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och 
avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. 
Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 

Målet bedöms bli uppfyllt. 
Självfinansieringsgraden av 
investeringarna beräknas vara 
100 % för de 
skattefinansierade 
verksamheterna. 

Samlad bedömning av måluppföljning och analys 

Den samlade bedömningen utifrån prognostiserade måluppföljningar är att Tomelilla 

kommun kommer att ha en god ekonomisk hushållning år 2022. 
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Driftredovisning 

Nettokostnad (mnkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen -1,3 -1,3 0,0 

Valnämnden -0,3 -0,3 0,0 

Överförmyndarnämnden -2,6 -2,6 0,0 

Kommunstyrelsen -74,1 -74,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -52,2 -54,2 -2,0 

Byggnadsnämnden -3,0 -6,0 -3,0 

Kultur- och fritidsnämnden -24,1 -23,7 0,4 

Vård- och omsorgsnämnden -253,6 -254,4 -0,8 

Familjenämnden -428,6 -428,6 0,0 

Finansieringen 857,3 876,2 18,9 

Summa nettokostnad 16,5 30,0 13,5 

Det ekonomiska utfallet för 2022 bedöms blir 30 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än det 

budgeterade resultatet. Detta sker trots att verksamheterna totalt sett har ett underskott på 

5,4 mnkr. Skatteintäkts- och statsbidragsprognoserna har förstärkts löpande under året 

jämfört med det budgeterade utfallet. Resultatet är totalt 18, 9 mnkr bättre på finanssidan 

vilket innebär att kommunen prognostiserar ett starkt resultat även för år 2022. 

Det bör noteras att den starka utvecklingen av skatteunderlaget framförallt består av 

slutavräkningar för tidigare år vilket innebär att dessa ökningar är av engångskaraktär 

medan underskottet inom verksamheterna är nivåhöjande framförallt på grund av den 

ökade prisutvecklingen i Sverige och omvärlden. Detta kommer att skapa obalans i de 

kommande budgeterna för Tomelilla kommun om inte åtgärder vidtas framöver. I 

prognosen ingår inte orealiserade vinster och förluster av de placerade pensionsmedlen. Per 

sista april hade marknadsvärdet minskat med ca 14 %, motsvarar 10 mnkr. Vid 

bedömningen av balanskravsresultatet i årsredovisningen exkluderas resultatet av dessa 

poster. 

Avvikelserna kommenteras under respektive nämnd. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar (mnkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -4,9 -4,9 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA-verksamheten -60,3 -59,0 1,3 

Vård- och omsorgsnämnden -2,5 -2,5 0,0 

Familjenämnden -3,0 -3,0 0,0 

Summa skattefinansierat -70,7 -69,4 1,3 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten -26,4 -26,4 0,0 

Summa investeringar -97,1 -95,8 1,3 

Fastighetsenheten prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr för helåret. Prognosen är dock 

osäker då verksamheten i dagsläget inte vet hur prisökningar av material kommer att 

påverka. 

Österlen VA har upparbetat 14,6 procent av sin investeringsbudget under perioden januari-

april och prognostiserar förbruka hela budgeten under året. 
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Verksamhetsanalyser 
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Kommunfullmäktige 

Väsentliga händelser 

• Webbsända fullmäktige genomfördes från och med årsskiftet. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -966 -966 0 

Summa nettokostnad -966 -966 0 

Kommunfullmäktige prognostiserar en budget i balans. 

Valnämnden 

Väsentliga händelser 

• Arbetet inför kommande val i september 2022 har påbörjats. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Valnämnden -275 -275 0 

Summa nettokostnad -275 -275 0 

Valnämnden prognostiserar en budget i balans. 
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Revisionen 

Väsentliga händelser 

Årets fördjupade granskningar enligt fastställd revisionsplan är: 

• Kommunens krishantering och beredskap 

• Direktupphandlingar 

• Samverkan mellan skola och socialtjänst 

• Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

• Uppföljningsgranskning av 2021 års fördjupade granskningar 

• Därutöver ska den lagstadgade delårsrapporten och årsredovisningen granskas 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Revisionen -1 325 -1 325 0 

Summa nettokostnad -1 325 -1 325 0 

Revisionen prognostiserar en budget i balans. 

  

45



 
 

 

Tomelilla kommun 32 

 

Överförmyndarnämnden 

Väsentliga händelser 

• Under årets första tertial inkommer årsräkningarna från föregående år vilket kräver 
en stor arbetsinsats. Det har också varit osedvanligt många ställföreträdare som har 
flyttat eller av annan anledning begärt sig entledigade. Rekrytering av nya 
ställföreträdare tar en allt större del av personalens arbetstid. 

• Under perioden har två medarbetare gått i pension. Ny överförmyndarchef har 
rekryterats och börjar sin tjänst den 18 maj. Rekrytering av ny handläggare pågår. 

• Förberedelser inför samgående med Simrishamns kommuns 
överförmyndarverksamhet den 1 januari 2023 pågår redan. Bland annat görs 
insatser för att granska årsräkningarna på samma sätt redan nu innan samgåendet. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Ytterligare digitala tjänster håller på att utvecklas. 

Delaktighet och egenmakt  

Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga  

Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Enheten är tillgänglig och har kontinuerlig dialog med 
huvudmän och anhöriga. Särskild information på lättläst svenska har lagts ut på hemsidan 
"Att ha god man - Lättläst". 

Utvärdera huvudmännens nöjdhet och skapa större delaktighet  

Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Granskningen av redogörelse över insatser utökas och 
när det är möjligt vid djupgranskning ställs frågor till huvudman. 

Trygghet och hälsa 

God och ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla  

Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga redovisningshandlingar granskas utifrån 
länsstyrelsens riktlinjer. En genomgång av utfallet av de ärenden som blir överklagade 
kommer att göras. Länsstyrelsen gör årligen en granskning av verksamheten. 

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen 
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Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Trots rekryteringskampanjer, informationsmöten, riktade 
rekryteringsinsatser med mera så blir det allt svårare att rekrytera lämpliga ställföreträdare. 

Intern kontroll 

Enligt antagen internkontrollplan ska första redovisningen till överförmyndarnämndens ske 

till juni möte. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Överförmyndarnämnden -2 588 -2 588 0 

Summa nettokostnad -2 588 -2 588 0 

Överförmyndarverksamheten prognostiserar en budget i balans. 
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Kommunstyrelsen 

Väsentliga händelser 

• Nytt ekonomisystem togs i bruk vid årsskiftet. Systemet kommer att förvaltas 
gemensamt med Sjöbo, Simrishamn, Skurup och Tomelilla. 

• Det nya intranätet togs i bruk i början av året. 

• En IAM lösning (automatisering av användarkonton) infördes under året. 

• Chattfunktion gentemot medborgare infördes under våren. 

• Projektutveckling och ökad samverkan med forskningsinstitutioner pågick under 
våren. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Använd de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för 
kommuninvånarna. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms uppfyllas. Digital votering har genomförts och nya e-tjänster är under 
utveckling. Arbetet med öppna datakällor pågår och bedöms nå målet vid årets slut. 

Personalen ges god möjlighet till fortbildning/kunskapsökning.  

Kommentar: 
Målet bedöms uppfyllas. Det pågår ett arbete inom delområdet arbetsliv. 
Medarbetarenkäten genomförs under hösten. 

Delaktighet och egenmakt  

Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna.  

Kommentar: 
Målet bedöms att uppfyllas. Arbetet med att utveckla aktiviteter med näringslivet pågår. 
Ökad tillgänglighet vid kontakt med kommunen för att förbättra dialog och  korta ner 
handläggningstider planeras. 

Trygghet och hälsa 

Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.  

Kommentar: 
Målet bedöms uppfyllas. Handlingsplaner inom alla verksamheter ska upprättas som 
möter livskvalitetsprogrammets prioriteringar. Dessa ska följas upp och redovisas 
kontinuerligt under året. 

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.  
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Kommentar: 
Målet bedöms uppfyllas. En strategi kring kommunikation, gällande förebyggande arbete 
samt arbete vid plötsliga oönskade händelser, till medborgarna för att öka upplevelsen av 
trygghet samt motverka ryktesspridning ska utvecklas under året. 

Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för år 2022. Hittills har ingen 

granskningsrapport rapporterats till styrelsen, vilket kommer att ske i augusti och 

september. Avrapporteringarna i augusti skulle enligt internkontrollplanen ha redovisats i 

juni men har försenats. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kommunledning -22 977 -22 977 0 

Kommunikation -3 874 -3 874 0 

HR -5 466 -5 466 0 

Rekrytering och bemanning -4 791 -4 791 0 

Tillväxt och utveckling -5 317 -5 317 0 

Tomelilla direkt -5 625 -5 625 0 

Kansli -5 540 -5 540 0 

Ekonomi -10 115 -10 115 0 

Digitalisering -10 434 -10 434 0 

Summa nettokostnad -74 139 -74 139 0 

Kommunstyrelsen prognostiserar en ekonomi balans år 2022. 

Investeringar (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Nytt ekonomisystem -3 000 -3 000 0 

IT inventarier -1 400 -1 400 0 

Ipads -515 -515 0 

Summa investeringar -4 915 -4 915 0 

Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans avseende investeringarna. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Väsentliga händelser 

• Renovering av Välabadet 

• Måltidsverkstan ingår i matprojekt med lokala leverantörer "En god granne" 

• Projekt gällande alternativ till matsvinn som innebär att verksamheten säljer mat till 
personal i stället för att kasta 

• Ny lekplats har påbörjats på Sölvegården 

• Nytt tillagningskök och ventilation Norrevång 

• Pågår ny cykelväg från Rosendalsvägen till Stationen 

• Ombyggnation av torget i Tomelilla 

• Skyddsrummen har inventerats och iordningställts 

• Pågår uppbyggnad av ny scen i Stadsparken 

• Inventering för digitalisering av vägmärken fortlöper i byarna 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Minska klimatpåverkan   

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Ännu ej utvärderad. Stäms av i slutet på året. 

Delaktighet och egenmakt  

Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog (mäts i volym)  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Verksamheten har en inplanerad medborgardialog till hösten den 15/9 i smedstorp. 
Företagsdialog är ännu inte planerad. 

Trygghet och hälsa 

Skapa en tryggare utemiljö i Tomelilla tätort  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Ännu ej utvärderad då mätningen (Trygghetsmätning) kommer senare i samband med 
årsredovisningen. 
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Intern kontroll 

Hittills har ingen granskningsrapport rapporterats till nämnd, vilket överensstämmer med 

internkontrollplanen. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnad, centralt -4 731 -4 731 0 

Teknik och service -16 258 -16 258 0 

Gata/park, drift -9 043 -9 043 0 

Fastighet 567 567 0 

Fritidsverksamhet -7 899 -8 399 -500 

Måltidsverkstaden -12 541 -14 041 -1 500 

Samordnad varudistribution 0 0 0 

Plan -2 256 -2 256 0 

Summa samhällsbyggnadsnämnden exklusive 
VA-verksamheten 

-52 161 -54 161 -2 000 

VA-verksamheten 0 0 0 

Summa nettokostnad -52 161 -54 161 -2 000 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 2 000 tkr. 

Teknik och service prognostiserar en budget i balans för helåret 2022. I nuläget redovisar 

verksamheten ett överskott på grund av att de vägbidrag som ska betalas ut ännu inte är 

utbetalda samt att vi har överskott på avskrivningskontot. 

Gata/park-enheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Osäkerhet finns kring hur 

mycket tid verksamheten kommer att aktivera på eget arbete. Verksamheten kommer att 

lägga mycket arbete(tid) i investeringsprojekt. Vinterväghållningen är också en 

osäkerhetsfaktor som kan påverka verksamhetens resultat samt återställning av asfalt är 

osäker post då de inte vet hur stor denna post blir. 

Fastighetsenheten räknar med att kunna ha en budget i balans vid årets slut. Verksamheten 

arbetar med löpande underhåll, men har vissa svårigheter då prisökningar av både 

drivmedel och material påverkar verksamheten. Myndighetsbesiktningar av fastigheter 

genererar också mer kostnader. Verksamheten fick ytterligare medel i sin budget fördelat 

till underhåll, men kan inte avsätta allt på grund av prisökningar osv. 
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Fritidsverksamhetens prognos är ett underskott på 500 tkr. Kommunen har ytterligare 

ansvar för ett friluftsbad samt nytt avtal med föreningar och därmed ytterligare personal 

både avseende drift av bad, men även avseende badbevakning och simskola. 

Måltidsverkstan prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr på helåret. Detta beror på ökade 

livsmedelspriser, samt generella prisökningar för bland annat förbrukningsmaterial och 

kostnader för timvikarier för att säkra verksamheten trots projektet "heltid som norm". 

Även kostnader för förebyggande lagerhållning av livsmedel bidrar till underskottet. 

Angående planenheten så ser vi för samhällsbyggnadsnämnden ingen budgetavvikelse. 

Centralt kommer medel att utgå till konsult för att färdigställa natur-och parkprogrammet. 

Detta innebär tyvärr att den tjänst som skulle komplettera verksamheten strategiskt 

antagligen inte kommer att tillsättas innevarande år eftersom medlen utgår för att slutföra 

det åtagande som kommunen har gentemot länsstyrelsen för att färdigställa natur-och 

parkprogrammet. 

Investeringar (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

2022 

Busshållplats Ystadvägen -440 -440 0 

Digitala Skyltar -270 -270 0 

Gatubelysning 2021 -146 -146 0 

Gatubelysning 2021 ej kom -1 164 -1 164 0 

Torgyta samt GCvägar -7 176 -7 176 0 

Stadsparken 100 år -385 -385 0 

Välabäcken nytt staket etc -773 -773 0 

2022 Asfalt och vägmarkeringar -2 700 -2700 0 

2022 Åtgärder trafiksäkerhet -500 -500 0 

2022 Lekplatser Tomelilla -1 500 -1 500 0 

2022 G/C- vägar -1 500 -1 500 0 

2022 Gatubelysning -2 500 -2 500 0 

2022 Dikningsföretag -100 -100 0 

2022 Gatuinvesteringar V/A -6 000 -6 000 0 

2022 Gatubelysning ej kommunal -2 000 -2 000 0 

2022 Tillgänglighet/trygghets -1 000 -1 000 0 

2022 Torget -1 000 -1 000 0 

2022 Åtg Folkets park -200 -200 0 
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2022 Åtg Kronoskogen -1 500 -1 500 0 

2022 Nyplantering av träd -200 -200 0 

2022 Maskiner GK -400 -400 0 

2022 Oförutsett -1 000 -1 000 0 

2022 Åtg Bo Ohlsson (Scan) -3 000 -3 000 0 

2022 Hundrastgård Smedstorp -200 -200 0 

2022 Utegym Lunnarp -500 -500 0 

Summa Gata/park -36 154 -36 154 0 

    

2022 Välabadet renv bassäng -4 000 -4000 0 

2022 Norrevång Solceller -3 000 -2000 1000 

2022 Norrevång ny ventilation -4 000 -3500 500 

2022 Norrevång ombyggnad kök -4 500 -4500 0 

2022 Norrevång Ventil vind -2 000 -1000 1000 

2022 Ny bil Fastighet -150 -250 -100 

2022 Byavångsskolan byte belys -1 000 -1500 -500 

2022 Kulturhuset digitalis sty -1 000 -1000 0 

6022 Ängen byte ytskikt -200 -300 -100 

2022 Ospecificerat Fastighet -3 000 -3000 0 

2022 Pågående proj från 2021 -1 256 -1756 -500 

Summa Fastighet -24106 -22 806 1300 

    

Summa investeringar exkl VA -60 260 -58 960 1300 

    

Investeringar VA -26 400 -26 400 0 

Summa investeringar VA-verksamheten -26 400 -26 400 0 

    

Summa investeringar -86 660 -85 360 1 300 

Gata/park prognostiserar en budget i balans avseende investeringarna. 

Fastighetsenheten prognostiserar ett överskott på 1 300 tkr för året 2022. Prognosen är 

dock osäker då verksamheten i dagsläget inte vet hur prisökningar av material kommer 

påverka. 
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Österlen VA har upparbetat 14,6 procent av sin investeringsbudget under perioden januari-

april och prognostiserar att under helåret förbruka hela budgeten. 
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Byggnadsnämnden 

Väsentliga händelser 

• Bygglovsenheten hade utmaningar under förra verksamhetsåret med att rekrytera 

en bygglovschef med rätt kompetens och adekvat utbildning. Två 

rekryteringsprocesser genomfördes under 2021 men trots detta lyckades 

förvaltningen inte att rekrytera. Sedan förra året är tjänsten tillsatt med en 

tillförordnad bygglovschef på till största del konsultbasis. Då man ser fortsatta 

svårigheter i att rekrytera en ny bygglovschef har beslut tagits om att fortsätta med 

nuvarande tillförordnad bygglovschef för att fortsatt skapa en trygg och 

utvecklande enhet. Fokus för innevarande år bör ligga på en fortsatt utveckling av 

enheten och skapa en trygg och stabil arbetsmiljö för att vara en attraktiv 

arbetsplats. 

• Bygglovsenheten har även för början av detta år haft vakanser i personalstyrkan. 

Från och med mitten av februari till och med augusti är en bygglovhandläggare 

tjänstledig på 100 procent. Även enhetens enda administratör har varit tjänstledig 

mellan 40 - 60 procent. Under fem veckor har administratören varit tjänstledig på 

100 procent. Även för dessa vakanser har förvaltningen sett svårigheter i att 

rekrytera vilket har medfört en högre arbetsbelastning för tillförordnad 

bygglovschef. Detta har sedermera inneburit en prioritering av arbetsuppgifter för 

hen. Enheten kommer ha en fortsatt vakans i personalstyrkan för delar av 

innevarande verksamhetsår. 

• Under 2021 låg prioritering på att skapa förutsättningar för en rättssäker och 

effektiv bygglovsprocess. Rutiner och mallar utarbetades och skapade en process 

tillsammans med e-tjänsterna för bygglov. Under februari månad i år lanserades 

bygglovsenhetens e-tjänster. Det går nu att söka bygglov, ansöka om 

anmälningspliktiga åtgärder och strandskydd digitalt men även att komplettera sitt 

ärende, skicka meddelande till handläggare, ta del av remiss samt lämna remissvar. 

E-tjänst finns även för att ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig. 

• Från uppstart av e-tjänsterna fram tills siste april har det inkommit 39 stycken via e-

tjänsten. För perioden januari till april har det inkommit 171 stycken ärenden vilket 

kan jämföras med 163 stycken för motsvarande period 2021. Fördelarna med e-

tjänsterna är många och särskilt för den sökande. För enhetens medarbetare har det 

blivit en administrativ lättnad då e-tjänsterna hanterar ärendena administrativt där 

handpåläggning inte krävs i lika stor utsträckning. Samtidigt har lanseringen av e-

tjänsterna inneburit en del barnsjukdomar som krävt en del arbete. E-tjänsterna 

kräver en daglig översyn för att se att processerna fungerar. 

• I början av 2021 uppdagades en stor mängd ohanterade tillsynsärenden men även 

påbörjade ej avslutade ärenden. Förvaltningen lyfte skyndsamt denna problematik 
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till byggnadsnämnden, varpå förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en tillsynsplan. 

Tillsynsplan har arbetats fram och antagits av byggnadsnämnden. Planen visar att 

den ohanterade mängden tillsynsärenden inte kan hanteras av befintlig personal 

utan ett tillskott av en tidsbegränsad tillsynshandläggare krävs. För tillsynsärenden 

inkomna från och med nyanställning av byggnadsinspektör i augusti förra året 

handläggs av densamma. Tillsynsärendena handläggs i den ordning de inkommit 

med prioritering på människors hälsa och säkerhet. Även i denna process är 

tillförordnad bygglovschef delaktig. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Digitalisering ska minska handläggningstiden gentemot medborgaren   

Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. 
Eftersom den nya e-tjänsten togs i bruk i början av februari 2002 är det för tidigt att uttala 
sig målet är uppfyllt helt eller delvis. Vid halvårsuppföljning lär förvaltningen ha en bättre 
bild. 

Delaktighet och egenmakt  

Nämnden ska genomföra minst en medborgardialog under 2022  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Presidiet har deltagit i chatt med medborgarna och genomfört platsbesök i Tomelilla 
tätort. Nämnden förväntas genomföra en medborgardialog under hösten. 

Trygghet och hälsa 

Tillsynen kvalitetssäkras genom samverkan med övriga Sösk-kommuner  

Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. 
Det finns ingen möjlighet att tillsynen ska ske genom samverkan med övriga Sösk-
kommuner. Varje kommun har ett eget ansvar att hantera sina tillsynsärenden. Vid 
jävssituationer kan andra kommuner inom Sösk hjälpa till. 

Intern kontroll 

Ingen granskningsrapport är hittills rapporterad till nämnd i enlighet med 

internkontrollplanen. 
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Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Nämndens verksamhet -213 -213 0 

Byggenhetens verksamhet -2 744 -5 744 -3 000 

Summa nettokostnad -2 957 -5 957 -3 000 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 3 000 tkr. 

Underskottet beräknas utifrån de konsultkostnader som finns avseende bygglovschef men 

även andra kostnader som finns avseende löpande digitalisering med tillhörande teknisk 

support av e-tjänster. Prognosen visar även på att verksamheten inte kommer att få in den 

mängd intäkter som är beräknat i budget, vilket också kommer att bidra till underskottet. 

En utökning av tjänster (byggnadsinspektör och bygglovhandläggare) har gjorts under 2021 

för att kunna hantera ärendemängden. 

Intäkter från bygglov styrs utifrån vilken typ av bygglov som beviljas och därmed är den 

ekonomiska stabiliteten sämre. Under våren 2022 har förvaltning och nämnd haft särskild 

bevakning på hur intäkterna utvecklat sig och förvaltningen ser att för januari till april 2022 

ligger intäkterna cirka 170 tkr lägre än motsvarande period 2021. Antalet inkomna ärenden 

för samma period 2021 var 177 respektive 163 för 2022. Detta visar på att intäkterna 

återspeglas i antalet inkomna ärenden. Eftersom taxan inte höjdes och förvaltningen 

befarar att byggloven inte kommer att vara lika höga under 2022, på grund av den rådande 

världssituationen som ger ekonomiska konsekvenser för medborgarna samt svårigheter att 

få fram material och att fler personer är tillbaka på sina arbetsplatser efter pandemin finns 

det en risk att intäkterna inte blir lika höga som förväntat. 

Mot bakgrund av de huvudsakliga kostnaderna avseende personal är det svårt att kunna 

genomföra några riktade omprioriteringar som skulle förbättra den ekonomiska situationen 

för nämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Väsentliga händelser 

• Biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har börjat med 
Biblix: en bok app för barn. Böckerna i Bibblix är utvalda för läsare i åldern 6-12 år 
men det finns även en hel del ungdomsböcker. Det finns mer än 2 400 böcker att 
välja mellan och det tillkommer nya böcker regelbundet. De kan låna och läsa fem 
böcker i veckan. Varje lånad bok har du i 28 dagar och det kostar inget. 

• Biblioteksplanen 2022-2026 för Tomelilla kommun antogs av kommunfullmäktige i 
februari 2022. 

• Har nu kommit igång med ett omfattande kulturprogram som vänder sig både till 
barn och vuxna och har aktiviteter både på kulturhuset och på alla 
biblioteksfilialerna. 

• 2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för Artist in Residence, AIR i Tomelilla 
med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i 
samband med sin bortgång 2015. Kultur- och fritidsnämnden delade ut stipendiet 
till Michael Whelan i april 2022. 

• Tomelilla konsthall producerade under 2019, i nära samarbete med konstnären, 
utställningen Anna Höglund - Allting hänger ihop. Utställningen visades i Tomelilla 
och nådde tusentals besökare. Nu har utställningen nått första anhalten Jönköpings 
Länsmuseum på sin turné genom Sverige. 

• Kulturskolan har ansökt om utvecklingsbidrag från kulturrådet. 

• Kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2022 och Tomelilla 
sommarmarknad den 21 juli 2022 är i full gång med planering för att genomföras 
som tidigare år. 

• Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har införts från den 1 
januari 2022 med digitalt ansökningsförfarande. I samband med införandet har alla 
föreningar bjudits in till fysiska eller digitala informationsmöten. De som har haft 
behov har även erbjudits enskilda möten för genomgång av ansökningsförfarandet. 

• Soffta fritidsgård har påbörjat en studiecirkel för högstadieungdomar med temat 
"Killar för förändring". 
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Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Programverksamheten är enligt följande under perioden 2022: Huvudbibliotek 224 st, 
Brösarp 73 st, Onslunda 101 st, Smedstorp 96 st = 494 st 
Motsvarade under samma period 2021: Huvudbibliotek 149 st, Brösarp 0 st, Onslunda 74 
st, Smedstorp 17 st=240 

Delaktighet och egenmakt  

Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet  

Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Jämförelse med samma period 2021 visar att antal tjejer 
som besökte Soffta 2021 under jan-april 251 st flickor medan det 2022 var det 427 st 
flickor. Antal killar i kulturskolan 2021 jan- april var 107 st pojkar medan 2022 var det 104 
st. Antal besökare gymnasieelever konsthallens verksamhet 2021 och 2022 (mäts 
december) 
Förvaltningen kommer att arbeta med medborgardialoger och öppet hus. Förvaltningen 
kommer också att "adoptera" en klass från årskurs 1 för att följa dem till årskurs 9 för att 
kunna få mer input på hur kultur- och fritidsverksamheten ska utvecklas till det bättre. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med 5 %   

Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. 2021 på våren var det 29022 st deltagartillfälle medan det 
2022 på våren var det 27590 st deltagartillfälle. Att målet inte bedöms bli uppfyllt är att 
föreningarna kunde välja vilken statistik som skulle ligga till grund för lokalt aktivitetsstöd 
och därmed vet vi inte exakt hur många deltagartillfällen som finns i basåret 2021. 

Intern kontroll 

Ingen granskningsrapport har hittills återrapporterats till nämnden. 
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Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Nämnd -231 -231 0 

Kultur och fritid -6 565 -6 165 400 

Fritidsgården -2 705 -2 705 0 

Allmän kultur -14 579 -14 579 0 

Summa nettokostnad -24 080 -23 680 400 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 400 tkr. Överskottet hänförs till 

ej genomförd verksamhet för unga vuxna. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Väsentliga händelser 

• Undersköterskor har utbildats och under våren har de som startade i höstas avslutat 
sina utbildningar. Utbildningarna av specialistundersköterskor fortsätter och till 
sommaren har dessa utbildningar kommit halvvägs. 

• Utbildningsbanken som är uppbyggd med olika typer av digitala fortbildningar 
används flitigt i verksamheten. Utbildningsbanken kompletteras löpande med nya 
delar och utbildningar utifrån verksamhetens behov. 

• Café Kryddan är åter öppet och antalet besökare är cirka 50 per dag. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att 
informera anhöriga och kommuninnevånare. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Arbete pågår med att öka verksamhetens aktivitet på sociala medier. Hur och vad som kan 
kommuniceras diskuteras tillsammans med Kommunikationsavdelningen. 
Kommunicering av Nyby-appen. 

Delaktighet och egenmakt  

70% av de boende ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 
boendet. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Med ett annat läge kopplat till pandemin är det nu full fart på aktiviteter och planering av 
aktiviteter också rent fysiskt. 

Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Pandemin har gett extra fart i arbetet med att digitalisera processer och framför allt att 
använda teknik i arbetet. 

Trygghet och hälsa 

Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet  
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Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Arbete pågår med att implementera konceptet Måltidsvän. Även satsningen på Unga i 
omsorgen är i planering. 

Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 80%  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Heltid som norm är ett ständigt pågående arbete. Utmaningen att få bemanningen att 
relatera till behovet. 

Intern kontroll 

Vård- och omsorgsnämnden har fyra kontrollmoment i den interna kontrollen, ingen av 

dem ska rapporteras vid detta tillfälle. 

1. Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte individuella behov som styr 

2. Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister 

3. Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer 

4. Brister i brandskyddsarbetet 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd -434 -434 0 

Ledning och myndighet -32 023 -32 023 0 

LSS-verksamhet -16 402 -17 127 -725 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -32 278 -32 278 0 

Hemtjänst -5 445 -5 445 0 

Särskilt boende -6 308 -8 366 -2 058 

Omsorgspeng    

- Placeringar och personlig assistans -33 384 -34 244 -860 

- Äldreomsorg -98 839 -96 056 2 783 

- LSS-verksamhet -28 553 -28 553 0 

Summa nettokostnad -253 666 -254 526 -860 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på -860 tkr. 

Det är de externa placeringar där kostnaderna ökat mycket och budgeten inte kan hållas. 
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Vård- och omsorgsnämndens politiska verksamhet ser ut hålla budget. 

Ledning och Myndighet ser ut att hålla budget. 

De olika verksamhetsområdena inom LSS har sammanlagt en prognos på -725 tkr. Det är 

gruppboendena som har underskott och som beror på överkostnader relaterat till 

kommunens satsning på ”heltid som norm”. I jämförelse med 2021 är underskottet mindre 

så arbetet med att anpassa kostnaderna till budget har viss framgång. 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel har en nollprognos för verksamhetsåret. I 

prognosen är där inräknat ett statsbidrag avseende ökad bemanning. 

Inom hemtjänsten har volymerna under perioden i stort följt budget. Inom särskilt boende 

minskar volymerna under perioden vilket tabellen ovan visar med en stor pluspost under 

Omsorgspeng - äldreomsorg. Totalt 671 färre dygn för perioden än budget. 

Äldreomsorgen som helhet har en prognos på plus 725 tkr och det är de minskade 

volymerna som blir ett överskott. 

Kostnader för Covid-19 under perioden januari - april var 636 tkr. 

Investeringar (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetssystem -1 000 -1 000 0 

Inventarier -1 500 -1 500 0 

Summa investeringar -2 500 -2 500 0 

Investeringarna förväntas fortlöpa i enlighet med budget. 
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Familjenämnden 

Väsentliga händelser 

Individ- och familjeomsorg 

• Arbetat med implementeringen av Nytorpsmodellen tillsammans med skola för att 
öka skolnärvaro i kommunen. 

• Påbörjat föräldrastödjande arbete ute på barna- och mödravårdscentral inför 
kommande familjecentral. 

• Har inom Lärcentrum startat upp språkcafé och studietekniksgrupp. 

• Mötesplatsen har startat igen och blivit ett forum även för de nyanlända ukrainska 
medborgarna. 

• AME har deltagit på två näringslivsfrukostar för att stärka samarbetet med 
företagen i kommunen. 

Barn och utbildning 

• Två skolledare har avslutat rektorsprogrammet, Tina Bjerström rektor 
Byavångsskolan och Emma Walters biträdande rektor Lindesborgsskolan. 

• Två av barn- och utbildnings medarbetare har tilldelats en medarbetarutmärkelse, 
årets brobyggare gick till Helena Anderstá, studie- och yrkesvägledare 
Kastanjeskolan och årets ledare gick till Fredrik Höglund, enhetschef centrala barn 
och elevhälsan. 

• Lokaliseringsförslag har tagits fram gällande nybyggnation av F-6 skola, och 
kommer att presenteras för familjenämnden i juni. 

• Grundskolans och grundsärskolans läroplaner förändras höstterminen 22 och får 
även nya förkortningar, Lgr22 och Lgrsär22 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål 
mot målet, alla ska bli behöriga till nationellt program. 

 

Kommentar: 
Behörigheten kan inte utvärderas förrän efter vårterminens slut men höstterminens betyg 
åk 9 indikerar att målet ej kommer att nås. 

Familjenämndens ska bidra med mer öppen data samt tillgänglig och 
relevant information om nämndens verksamheter 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår för att sprida information om nämndens 
verksamheter, fler digitala ansökningar samt ökade öppettider på arbetsmarknadsenheten. 
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Delaktighet och egenmakt  

Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte 
avvika negativt med mer än 2,5% 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår för att arbeta med långbidragstagare och fler 
anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Samtliga verksamheter under familjenämndens ansvar ska etablera metoder 
för barns inflytande 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår inom öppenvården för att öka barns 
inflytande i behandlingsarbetet 

Trygghet och hälsa 

Minst fem föreningar ska nattvandra under 2022  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Flera föreningar har redan avtal gällande nattvandring i 
Tomeilla 

Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar 
i förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Planering och insatser pågår. 

Intern kontroll 

Individ- och familjeverksamheten har tre kontrollmoment i den interna kontrollen, ingen 

av dem ska rapporteras vid detta tillfälle. 

1. Risk att tappa bort patienter/brukare/Klienter vid övergången till nytt 
verksamhetssystem 

2. Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister 
3. Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer 

Barn- och utbildningsverksamheten har tre kontrollmoment i den interna kontrollen, ingen 

av dem ska rapporteras vid detta tillfälle. 

1. Brist i hantering av hotsituationer 
2. Otillbörlig påverkan 
3. Brister vid mottagandet/hantering av nationella prov 
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Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Individ- och familjeomsorgsverksamheten    

Ledning och politik -6 705 -6 705 0 

Barn och unga -24 495 -24 495 0 

Arbete och försörjning -13 931 -13 931 0 

Arbetsmarknadsenheten -6 376 -6 376 0 

Kommunal vuxenutbildning -6 050 -6 050 0 

Resursenheten -9 919 -9 919 0 

Summa individ- och familjeomsorgsverksamheten -67 476 -67 476 0 

    

Barn- och utbildningsverksamheten    

Ledning och politik -16 014 -16 014 0 

Gymnasiet -79 168 -79 168 0 

Skolpeng/barnpeng -202 444 -202 444 0 

Barn och utbildning 1-16 år -63 527 -63 527 0 

Summa barn- och utbildningsverksamheten -361 153 -361 153 0 

    

Summa nettokostnad -428 629 -428 629 0 

Familjenämnden prognostiserar en ekonomi i balans. 

Individ och familj och Barn och utbildning har en nollprognos för verksamhetsåret. 

Den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten ser ut att hålla budget. 

Placeringskostnaderna som gav ett överskott 2021 har ökat något under perioden och följs 

fortsatt upp. 

Försörjningsstödet har ökat något igen från höstens låga nivåer men ligger under budget 

för perioden. Behovet av inhyrd personal har under perioden varit lågt. 

Antal elever inom gymnasiet är något lägre än budgeterat de första fyra månaderna men 

förväntas öka något under hösten. 

Skolpeng/barnpeng har ett underskott de första fyra månaderna men prognosen är noll för 

verksamhetsåret. Det finns dels fler barn inskrivna än budgeterat dels finns det betydligt 
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fler heltidsbarn än budgeterat men antalet barn kommer att minska under sommaren och 

hösten. Prognosen för skolpeng/barnpeng är noll för verksamhetsåret. 

Förskolorna får statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder och denna uppgår till 2,2 mnkr för 

2022. Statsbidraget för mindre barngrupper och kvalitetssäkrande åtgärder har upphört 

hösten 2021 och ersatts med detta statsbidrag. För Tomelilla kommuns räkning innebär 

detta en minskning med 0,9 mnkr jämfört med 2021. 

Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 9,0 mnkr 

för 2022. Utöver detta statsbidrag får Tomelilla kommun statsbidrag "skomiljarden" och 

beloppet uppgår till 1,8 mnkr. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal 

och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Varje 

kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna 

för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. 

Grund- och förskolorna jobbar kontinuerligt med personalplanering och varje rektor gör 

en personalöversyn i samband med budgetplaneringen inför årets början. Det innebär att 

varje skola och förskola gjort en personalplanering för hösten som både tar hänsyn till årets 

och framtida ekonomiska läge. 

Investeringar (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Skolinventarier -1 500 -1 500 0 

IKT Plan -1 500 -1 500 0 

Summa investeringar -3 000 -3 000 0 

Investeringarna fortlöper i enlighet med budget. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 66 Dnr KS 2022/75 

Årlig revision av systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Tomelilla 
kommunförvaltning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan. 

Ärendebeskrivning 
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är en 
återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna. 

Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiska 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan leda till att det 
behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid uppföljningen fram-
kommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga uppföljningen är ett underlag för 
arbetsmiljöarbetet nästkommande år. 

Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna i handlingsplanen ska långsiktigt minska risken för ohälsa och därmed ge 
positiva ekonomiska konsekvenser. För att ge ett mer precist svar skulle det krävas 
en omfattande analys. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Arbetsgivaren följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen med återrapport 
till Kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 66 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2022, handlingsid: Ks 2022.1518. 

SAM 2021 förvaltningsövergripande handlingsplan 2022, handlingsid: Ks 2022.1319. 

SAM 2021 rapport årlig revision Tomelilla kommunförvaltning, handlingsid: Ks 
2022.1320. 

Tidigare behandling 
Ksau § 82/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

HR-chef Johan Lexfors 

HR-strateg Liselotte Skoglund 
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
– SAM 2021 i Tomelilla kommunförvaltning 
 

De förtroendevalda i kommunstyrelsen är arbetsgivare för Tomelilla kommun-
förvaltning och därigenom även ytterst ansvariga för god och säker arbetsmiljö.  
 
I enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2001:1 
ska arbetsgivaren årligen följa upp arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
SAM.  
 
Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
kraven i aktuella lagstiftningar, föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och 
lokala krav. Uppföljningen ska också ge en överblick för att styra och förbättra 
arbetsmiljöarbetet så att det får önskad effekt i form av en bättre arbetsmiljö för 
alla. Följande områden berörs i uppföljningen. 
 
Medverkan och samverkan  
Rubriken omfattar områdena medverkan i arbetsmiljöarbetet samt samverkansformerna 
medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar enligt lokalt samverkansavtal. 

 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
Omfattar områdena ohälsosam arbetsbelastning, tydlighet i arbetsinnehållet, starkt 
känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter, arbetstidsförläggning samt kränkande 
särbehandling enligt AFS 2015:4. 

 
OSA mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
Förvaltningens OSA mål samt enhetsspecifika sådana enligt AFS 2015:4.  

 
Styrdokument inom arbetsmiljöarbetet 
Förvaltningsövergripande, verksamhets- och enhetsspecifika styrdokument ska vara kända. 

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Genomförda fördelningar ska vara aktuella och uppföljda, bland annat för att säkerställa 

kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet. Har specifika och fristående arbetsmiljö-

uppgifter vidarefördelats i organisationen ska dessa följas upp. 

 
Kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet 
Chefer, skyddsombud och medarbetare behöver kunskaper och kompetens för att kunna 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1. 

 
Undersöka arbetsförhållanden 
Fysiska samt organisatoriska och sociala skyddsronder ska genomföras systematiskt och vid 

behov. Generell riskbedömning med identifierade risker i arbetet ska vara kända för att 

kunna skydda sig mot dessa och utföra arbetet säkert. Rutin för löpande riskbedömningar 

vid olika slags förändringar, tillbud och arbetsskador etc. ska finnas. Dokumentationen ska 

vara känd och genomförda åtgärder följas upp. 
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Tillbud och arbetsolyckor 
Tillbud och arbetsskador ska rapporteras, utredas och följas upp i förvaltningens 
rapporteringssystem. Allvarliga tillbud och olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket. 
 
Ohälsa, anpassningar och hälsofrämjande arbete 
Att utreda, åtgärda och följa upp orsakerna till eventuell ohälsa, undersöka eventuella 

behov av individuella anpassningar enligt AFS 2020:5 samt arbetet med hälsofrämjande 

insatser. 

 

Medicinska kontroller 
Att erbjuda läkarundersökning för de medarbetare som utsätts för risker i sitt arbete enligt 

AFS 2019:3. 

 
Lika rättigheter och möjligheter 
Förvaltningen ska arbeta med aktiva åtgärder genom att undersöka, åtgärda och följa upp 

för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter enligt 

diskrimineringslagen. 

 

Introduktion av medarbetare 
Såväl förvaltningsövergripande som verksamhets- och enhetsspecifik introduktion ska 

säkerställas. 
 

Förvaltningens arbets- och uppföljningsmetod i SAM   
Förvaltningens arbets- och uppföljningsmetod i SAM utvärderas i den centrala 
samverkansgruppen. Ett digitalt systemstöd ger bättre förutsättningar i det löpande 
arbetsmiljöarbetet men också i uppföljningen av SAM. Dialog pågår centralt med 
såväl chefer som i samverkan kring framtida möjligheter. 
 

SAM 2021 
I uppföljningen av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete framgår flera positiva 
områden i förvaltningens arbetsmiljöarbete.  
 
Arbetsmiljöarbete i samverkan 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud och 
huvudskyddsombud där sådan representant finns. Under 2021 har parterna i 
samverkan arbetat fram ett nytt lokalt samverkansavtal där arbetsmiljö har stort 
fokus. Förvaltningen har ett pågående arbete med tillämpningsanvisningar till 
avtalet, vilket ger förvaltningen goda förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt 
arbetsmiljöarbete. 
 
Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar 

Förvaltningen arbetar systematiskt med medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. 
 
Riskbedömning 

Det har funnits ett större fokus och arbete med generella risker under 2021 och det 

finns fungerande rutiner för löpande riskbedömningar. 
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Kunskap, kompetens och hälsofrämjande insatser 

Den generella kunskapen och kompetensen inom arbetsmiljöområdet upplevs god. 

Majoriteten uppger att det arbetas med hälsofrämjande insatser. 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är brett och omfattar många delar. Det finns 
områden med utvecklingsbehov och de som identifieras i uppföljningen är enligt 
nedan. 
 
Rapportering och systemstöd kring tillbud och arbetsolyckor 

Förvaltningens rapporteringssystem möter inte fullt ut behovet i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Under hösten 2021 har förvaltningen testkört ett systemstöd 
genom AFA försäkringar som ingår i förvaltningens trygghetsförsäkring. Utöver 
rapporteringen av händelser och möjligheten till riskhantering i systemet öppnas 
också möjligheten att arbeta digitalt med skyddsronder. Utvärdering och fortsatt 
dialog i samverkan är pågående. 
 

 2019 2020 2021 
Rapporterade tillbud 134 182 156 
Rapporterade skador utan frånvaro 75 83 122 
Rapporterade skador med frånvaro 15 5 11 
    

 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Skyddsronder i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – en strukturell 
förbättringsåtgärd för skyddsronder är att säkerställa förvaltningsgemensamt 
material för chefer och skyddsombud att arbeta med, vilket blir möjligt när 
förvaltningen implementerar ett digitalt systemstöd (se rubriken ovan).  
 
Enhetsspecifika OSA mål – det framgår ett generellt behov och önskemål om 
kompetensutveckling inom OSA området vilket förvaltningen planerar för. 
 

Förslag till handlingsplan SAM 2022 
Handlingsplan1 med identifierade brister eller utvecklingsområden som 
framkommit i uppföljningen av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 

Uppföljning av föregående handlingsplan i SAM 
Aktiviteter som inte är genomförda eller delvis genomförda följer med till 
handlingsplan för SAM 2022. 
 

Arbetsmiljöpolicy 
Förvaltningens arbetsmiljöpolicy är från 2018. Förslagsvis sker en översyn per 

mandatperiod. 

 
1 Bilaga: Uppföljning SAM 2021 med förvaltningsövergripande handlingsplan 2022 
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Bilaga till SAM rapport i årlig revision: Uppföljning SAM 2021 med förvaltningsövergripande handlingsplan 2022 

Handlingsplan i årlig uppföljning av SAM enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en återblick av hur vi under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna. Den ska 
säkerställa att vi lever upp till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och blir ett underlag för vårt fortsatta arbetsmiljöarbete. Resultatet av 
uppföljningen kan leda till att brister måste åtgärdas och arbetsmetoder och eventuella utvecklingsområden arbetas med. 
 

Förvaltningsövergripande Ansvarig chef 

Tomelilla kommun Britt-Marie Börjesson, kommundirektör 
Deltagande huvudskyddsombud Handlingsplan till samverkan/skyddskommitté 

Akademikerförbundet SSR; Kommunal; Lärarförbundet; 
Lärarnas Riksförbund; Vision; Vårdförbundet 

Datum för dialog i Cesam 2022-04-08      
Datum för beslut i Cesam 2022-05-06 

Positiva iakttagelser från den årliga uppföljningen av SAM 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud och huvudskyddsombud där sådan representant finns. Förvaltningen arbetar 
systematiskt med medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Det har funnits ett större fokus och arbete med generella risker under året och det finns 
fungerande rutiner för löpande riskbedömningar. Den generella kunskapen och kompetensen inom arbetsmiljöområdet upplevs god och majoriteten 
arbetar med hälsofrämjande insatser. 

 

 

Brister/utvecklingsområden Prioritet Handlingsplan 

Identifierade brister el. 
utvecklingsområden 

Brist  
hanteras 

omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Tillbud och arbetsskador: 

• systemstöd 

• händelserapportering 

 X Dialog och beslut i samverkan kring nytt 
rapporteringssystem som bättre möter 
förvaltningens behov 

 

HR-chef 
genom 
fördelning 

december 
2022 

uppföljning 
av SAM22 

Organisatorisk och social arbets-
miljö (OSA): 

• skyddsrond OSA 

• enhetsspecifika OSA mål 

 X 

 

Systemstöd för digitala skyddsronder, vilket 
även inkluderar OSA  

Partsgemensam utbildningsmodul i OSA för 
chefer och skyddsombud 

HR-chef 
genom 
fördelning 

december 
2022 

uppföljning 
av SAM22 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 67 Dnr KS 2022/24 

Samverkansavtal och reglemente för 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta 
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.1430. 

Ärendebeskrivning 
Ystads kommun och Sjöbo kommun har sedan 2010 en gemensam organisation för 
överförmyndarverksamheten och sedan 2011 även en gemensam 
överförmyndarnämnd. Från 2016 har Tomelilla ingått i den gemensamma 
överförmyndarverksamheten och varit värdkommun. Den nuvarande gemensamma 
nämnden för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner startade från och med 2019. 

I början av 2021 påbörjades en diskussion om Simrishamns kommuns deltagande i 
den gemensamma överförmyndarverksamheten och -nämnden. Kommunfullmäktige 
i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att Simrishamns kommun 
önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam 
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner. 

Samtliga fyra kommuner har under hösten 2021 fattat ett principbeslut om att 
Simrishamns kommun ska ingå från och med den 1 januari 2023. 

Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå, 
skapa en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet, genom att 
använda resurserna gemensamt. 

Den nuvarande överförmyndarnämnden har informerats och diskuterat liggande 
förslag. Det har även varit på informell remiss i de fyra kommunerna. 

Namnen på enheten och nämnden förslås bli Sydöstra Skånes överförmyndarenhet 
och Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås ha fyra ledamöter och 
fyra ersättare, det vill säga en ledamot och en ersättare per kommun. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 67 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan parterna 
utifrån respektive parts andel av det totala antalet ärenden respektive år. 
Fördelningsnyckel ska årligen ses över i samband med framtagande av budget och 
justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun under 
innevarande år. 

Förslaget till samverkansavtal och reglemente beräknas inte påverka de nuvarande 
samverkanskommunernas totala kostnader för överförmyndarverksamheten. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Reglementet ska följas upp inför varje ny mandatperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.xxx, samt anta 
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.xxx. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2022, handlingsid: Ks 2022.1519. 
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: 
Ks 2022.1429. 
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.1430. 

Tidigare behandling 
Ksau § 83/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 67 forts. 

reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.1430. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarverksamheten 

 

1. Parter 

Mellan Tomelilla kommun (värdkommun), organisationsnummer 212000-0886, Ystads 
kommun (samarbetskommun), organisationsnummer 212000-1181, Sjöbo kommun 
(samarbetskommun), organisationsnummer 212000-1090, och Simrishamns kommun, 
organisationsnummer 21200-0969, har träffats följande avtal avseende gemensam 
organisation för utförande av kommunernas överförmyndarverksamhet. 

 

2. Bakgrund 

Ystads kommun och Sjöbo kommun har sedan 2010 en gemensam organisation för 
överförmyndarverksamheten och sedan 2011 även en gemensam överförmyndarnämnd. 
Från 2016 har Tomelilla ingått i den gemensamma överförmyndarverksamheten och varit 
värdkommun. Den nuvarande gemensamma nämnden för Tomelilla, Ystads och Sjöbo 
kommuner startade från och med 2019. 

Under 2021 påbörjades en diskussion om Simrishamns kommuns deltagande i den 
gemensamma överförmyndarverksamheten och -nämnden. Samtliga fyra kommuner har 
under hösten 2021 fattat ett principbeslut om att Simrishamns kommun ska ingå från och 
med den 1 januari 2023. 

Arvoden, kostnadsersättningar med mera till överförmyndarnämnd, gode män och 
förvaltare ingår inte i samarbetet utan för detta svarar respektive kommun. 

Den gemensamma organisationen enligt detta avtal ska utföra de uppgifter som enligt lag 
ankommer på överförmyndarverksamheten och som kan delegeras av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd eller är av förberedande/verkställande art. 

Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå, 
skapa en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet, genom att använda 
resurserna gemensamt. 

 

3. Uppgifter för den gemensamma handläggarorganisationen 

Tomelilla kommun ansvarar för den gemensamma handläggarorganisationen och utgör 
”värdkommun”. Den gemensamma organisationen ska ha ansvar för följande uppgifter: 

- Uppgifter som delegerats till personal i den gemensamma organisationen enligt 19 
kap 14 § föräldrabalken. 

- Inom ramen för delegationen ansvara för överförmyndarnämndens 
tillsynsverksamhet över gode män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap 
föräldrabalken. 
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- Utbildning och rekrytering av ställföreträdare. 
- Ta fram förslag till beslut och föredra ärenden inför överförmyndarnämnden. 
- Löpande administration inklusive erforderlig dokumentation med mera i 

personakter. 
- Framtagande av informationsmaterial, blanketter med mera. 
- Hantering av arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och förvaltare enligt 

riktlinjer från överförmyndarnämnden. 

 

4. Organisation och anställningsmyndighet 

Tomelilla kommun är värdkommun för den gemensamma organisationen och är därmed 
anställningsmyndighet för de tjänstemän som ingår i organisationen. Den gemensamma 
organisationen har sitt arbetsställe i Tomelilla.  

Vid ingången av detta avtal består organisationen av 1 chef och 5 tjänster som 
handläggare/granskare/assistenter. Från den 1 januari 2023 består organisationen av 1 
chef och 7,5 tjänster som handläggare/granskare/assistenter. 

 

5. Service i samarbetskommunerna 

Den gemensamma organisationen ska vid behov erbjuda huvudmän och ställföreträdare 
möjlighet till möten i respektive samarbetskommun. 

 

6. Aktförvaring och arkiv 

Akter ska förvaras i Tomelilla kommun. Då ärende avslutats ska personakt överlämnas till 
respektive samarbetskommuns arkiv i enlighet med dokumenthanteringsplan. 

De arkivskåp som har överförts från annan kommun förblir den kommunens egendom. 

 

7. Budget 

Värdkommunen ska för den gemensamma organisationen årligen upprätta budget i 
samråd med samarbetskommunerna. Förslag till budget ska tillställas 
samarbetskommunerna senast den 1 november året före budgetåret eller vid annan 
tidpunkt beroende på respektive kommuns budgetprocess. 

 

8. Underlag för kostnadsfördelning 

I underlag till budget ska de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna. Detta är följande kostnader: 

- Lön och personalomkostnader 
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- Personaladministration 
- Ekonomiadministration 
- IT och telefoni 
- Hyra 
- Resor 
- Litteratur 
- Kompetensutveckling för personal och nämndens ledamöter 
- Sekreterartjänst som köps av värdkommunen 

 

9. Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan parterna utifrån 
respektive parts andel av det totala antalet ärenden respektive år. För 2022 är den 
preliminära fördelningen mellan nuvarande tre samarbetskommuner följande:  

Ystads kommun 440 av 979 ärenden, vilket innebär ca 45 procent. 
Sjöbo kommun 295 av 979 ärenden, vilket innebär ca 30 procent.  
Tomelilla kommun 244 av 979 ärenden, vilket innebär ca 25 procent. 

Simrishamns kommun har i sin budget räknat med 420 ärenden för 2022.  

Kvarstår antalet ärenden 2023 så blir fördelningen mellan kommunerna följande:  

Ystads kommun 440 av 1399 ärenden, vilket innebär ca 31 procent. 
Simrishamns kommun 420 av 1399 ärenden, vilket innebär ca 30 procent. 
Sjöbo kommun 295 av 1399 ärenden, vilket innebär ca 21 procent. 
Tomelilla kommun 244 av 1399 ärenden, vilket innebär ca 17 procent. 

Fördelningsnyckel ska årligen ses över i samband med framtagande av budget och justeras 
med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun under innevarande år. 

 

10.  Ersättning 

Ersättning enligt punkt 9 ska av samarbetskommunerna betalas av värdkommunerna i 
förskott per tertial. Slutreglering sker i samband med att årsredovisning upprättas. 

 

11.  Ekonomisk redovisning 

Värdkommunen ska årligen före den sista januari redovisa föregående års räkenskaper. 

 

12. Utökning av samarbetskommuner 
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Om utökning med fler samarbetskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samarbetskommuner sammankallas och i samförstånd besluta om utökning ska ske samt 
villkoren för detta. 

 

13.  Utvärdering/omförhandling 

Detta avtal ska årligen utvärderas, varvid det särskilt ska beaktas att verksamheten bedrivs 
med hög kvalitet och rättssäkerhet samt kostnadseffektivt. Det är parternas ansvar att 
säkerställa att årlig utvärdering görs. 

Respektive part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal efter skriftlig 
underrättelse till övriga parter. Tillägg och ändringar till detta avtal ska ske skriftligt för att 
vara gällande. 

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg, gäller avtalet på 
oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör efter uppsägning enligt punkt 19. 

 

14. Roterande ordförandeskap i nämnden 

I den gemensamma nämnden ska ordförandeskapet rotera. Mandatperioden 2019-2022 
innehar Tomelilla kommun ordförandeskapet och Ystads kommun har valt vice 
ordförande. Mandatperioden 2023-2026 väljer Ystads kommun ordförande och Sjöbo 
kommun vice ordförande. Mandatperioden 2027-2030 väljer Sjöbo kommun ordförande 
och Simrishamns kommun vice ordförande. Mandatperioden 2031-2034 väljer 
Simrishamns kommun ordförande och Tomelilla kommun vice ordförande, osv. 

  

15. Insyn 

Parterna har rätt till löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet.  

 

16.  Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas på annan. 

 

17.  Tvist 

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om samförstånd ej kan 
nås ska tvist prövas av allmän domstol. 

 

18.  Force majeure 
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Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras 
eller oskäligt betungas på grund av händelse utanför partens kontroll samt att dessa 
händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis 
naturkatastrof, krig eller strejker bortom partens kontroll. Befrielsegrund får ej åberopas 
med mindre än att parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa 
hindrets verkan har vidtagits. 

 

19.  Avtalstid och uppsägning 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
Om inte avtalet sägs upp från någondera parten senast 12 månader före avtalstidens 
utgång förlängs avtalet med fyra år i sänder. Uppsägning ska ske skriftligt och tillställas de 
andra parterna. 

 

20.  Samarbetets upphörande 

Om detta avtal upphör att gälla så ska den gemensamma organisationens tillgångar och 
avvecklingskostnader fördelas på samma sätt som kostnaderna enligt punkt 9.  

Personakter, register med mera ska överlämnas till respektive part vid samarbetets 
upphörande. 

Personal i den gemensamma organisationen ska erbjudas att återgå till respektive 
kommun. 

 

21.  Kontaktpersoner 

Kontaktperson för administrativa frågor, budget, bokslut gällande detta avtal är 
kanslichefen eller motsvarande befattning i respektive kommun. 

 

22.  Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av det godkänns av behörig instans i respektive 
kommun. 
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Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

För Ystads kommun   För Sjöbo kommun 

 

…………………………….  …………………………….. 

 

 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

För Simrishamns kommun  För Tomelilla kommun 

 

……………………………  ……………………………… 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C 22:xx 
  

 
 

Kf §xx/2022 Dnr KS 2022/24 
 

REGLEMENTE FÖR SYDÖSTRA SKÅNES 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Tomelilla dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Ystad dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Sjöbo dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn dag månad 2022, Kf § xx. 
 
Gäller från 1 januari 2023. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige i Tomelilla. 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och övriga 
författningar gäller bestämmelser i detta reglemente samt avtal mellan Tomelilla, Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner rörande verksamheten.  
 
Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner har kommit överens om att fr o m 
2023-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd för 
samverkan angående överförmyndarverksamheten. 
 
Tomelilla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Tomelilla 
kommuns organisation. Nämnden följer Tomelilla kommuns reglementen, riktlinjer och 
rutiner, dock inte vad avser frågan om arvoden som regleras av respektive kommun. 
 
Gäller från den 1 januari 2023. 
 
Verksamhet 
 
1 § Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd utgör enligt kommunallagen 3 kap 9 § styrelse 
för verksamheten och har ansvar för överförmyndarverksamheten. 
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
2 § Nämnden ska till kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. 
Nämnden ska vidare lämna de underlag till kommunernas årsredovisningar som 
efterfrågas av de samverkande kommunerna. 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som Tomelilla kommunfullmäktige bestämt. 
 
3 § Nämnden fattar beslut i Tomelilla kommun och ingår avtal för Tomelilla kommuns 
räkning. Tomelilla kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 
utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.  
 
Tomelilla kommun har regressrätt mot Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommun i 
anledning av eventuella rättsliga krav som har riktats mot Tomelilla kommun enligt första 
stycket. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden på kommunens vägnar 
träffa överenskommelse om betalning och fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
avtal. 
 
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid 
förvaltningsbesvär. 
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4 § Nämnden ansvarar för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som 
behövs. 
 
5 § Nämnden ska till länsstyrelsen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att 
länsstyrelsen ska kunna föra statistik över överförmyndarnämndernas verksamhet. 
 
Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse 
 
6 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden i Tomelilla kommun 
överta hela eller delar av nämndens verksamhetsområde. 
 
Sammansättning och mandattid 
 
7 § Överförmyndarnämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande. Varje kommun utser en ledamot och en 
ersättare till nämnden. Vilken kommun som ska utse ordförande respektive vice 
ordförande följer av samverkansavtalet mellan kommunerna. 
 
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. 
 
Då val av överförmyndarnämnd förrättats, ska det genast anmälas till länsstyrelsen. 
 
Ledamot och ersättare i nämnden får inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Lagfaren 
tjänsteperson vid tingsrätt får inte vara ledamot eller ersättare i nämnden om inte 
regeringen för särskilt fall meddelat tillstånd därtill. 
 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden 
 
8 § 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 i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få 
sin mening antecknad till protokollet. 
 
Växeltjänstgöring 
 
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
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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. 
 
10 § 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 
 
11 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot eller tjänstgörande 
ersättare att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten eller tjänstgörande 
ersättaren 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 av nämnden att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Närvarorätt för kommunalråd 
 
12 § Kommunstyrelsens ordförande från Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns 
kommuner får närvara och delta i överläggningar, men inte delta i besluten, vid 
sammanträden i nämnden. 
 
Undantag från första stycket gäller vid behandling av ärenden som innebär 
myndighetsutövning mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Kommunstyrelsens ordförande har även rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
Sammanträden 
 
13 § Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden 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. 
 
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Nämndens 
sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice 
ordförande, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
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14 § 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. 
 
15 § Om det framkommer skiljaktiga meningar i nämnden i ett ärende enligt 
föräldrabalken, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i 
tvistemål. 
 
För varje beslut av nämnden i ett ärende enligt föräldrabalken ska det finnas en handling 
av vilken framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt 
beslutets dag och dess innehåll. 
 
Handläggning 
 
16 § Från kommunernas 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. 
 
Delegation 
 
17 § Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till 
tjänstgöring eller en tjänsteperson vid överförmyndarnämndens kansli med den 
kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. 
Nämnden ska i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.  
 
En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något 
annat sätt än av nämnden samfällt. Detsamma gäller beslut enligt FB 11 kap. 20 § att 
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entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal 
om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite. 
 
Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, tillstånd, 
förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller 
beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, ska ärendet hänskjutas till nämnden. 
 
Justering av protokoll 
 
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuns 
digitala anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen för det sist anslagna protokollet. 
Nämndens kansli har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på 
respektive kommuns anslagstavla. 
 
Reservation 
 
19 § 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. 
Ledamoten ansvarar för att reservationen kommer nämndens kansli till handa. 
 
Delgivning 
 
20 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste vice ordföranden eller 
tjänsteperson som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Personuppgifter 
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22 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Revision 
 
23 § Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna 
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska 
prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 
 
Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om ansökan till förvaltningsrätten om entledigande från 
uppdraget. 
 
Distansdeltagande 
 
24 § Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 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 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 68 Dnr KS 2022/21 

Reglemente för valnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1432. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat valnämndens och 
andra nämnders reglementen vid flera tillfällen. Valnämndens reglemente har 
anpassats så att det mer liknar övriga nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis 
kallelsen och distansdeltagande. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg 
och gulmarkerad text är borttaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2022, handlingsid: Ks 2022.1520. 

Organisations- och arvodesberedningen § 16/2022, handlingsid: Ks 2022.1431. 

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154. 

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026 (rätt mall), handlingsid: Ks 
2022.1432. 

Tidigare behandling 
OAB § 16/2022: 

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
valnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 68 forts. 

Ksau § 84/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1432. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Organisations- och arvodesberedningen 

 
 
Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 25 april 2022,  

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

 Jörgen Prahl (M), ordförande 
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande  
Ingvar Karlsson (C) 
Claes Melin (MP) 
Linda Ekelund (V) kl. 15.00-16.15 
Bo Herou (KD) via länk 
 
 
 

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
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 

 
§ 16 Valnämndens reglemente 2023-2026 
§ 17 Valberedningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 18  Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 19 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisations- och arvodesberedningen § 16  
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Valnämndens reglemente 2023-2026  
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta valnämndens 
reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat valnämndens och andra nämnders reglementen vid 
flera tillfällen. Valnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar övriga nämnders 
reglementen. Detta gäller exempelvis kallelsen och distansdeltagande. I förslaget är det som markerats 
med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i valnämndens 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 
Valnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag  
Utkast reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 

 

95



 
 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige  
Datum: dag månad 2022 
Beslutsparagraf: Kf § xx/2022 
Börjar gälla: 1 januari 2023 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

Reglemente för valnämnden 
mandatperioden 2023–2026 
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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. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser 
i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 
 
1 § Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar 
inom kommunen. 
 
Valnämnden ansvarar för att valnämndens verksamhet i kommunen bedrivs i 
enlighet med bestämmelserna i vallagen samt andra författningar som reglerar 
frågor knutna till valnämnden. 
 
Valnämnden ska dessutom fortlöpande följa upp och föreslå eventuella 
förändringar av kommunens indelning i valdistrikt. 
 

Övriga uppgifter 

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 
 
2 § 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. 
 
Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 
 
3 § Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
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Valnämndens arbetsformer 

Sammansättning och mandattid 
 
4 § Valnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en förste och en andre vice ordförande. Posten som 
andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte 
innehar ordförandeposten. 
 
Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från den 1 
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 deltaga 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 nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, och få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 
Om inte ersättarna i nämnden 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 i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Växeltjänstgöring 
 
6 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
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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 deltaga i ett sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som 
kallar ersättare.  

Ersättare för ordförande i nämnden 
 
8 § Om varken ordföranden eller någon av viceordförandena kan deltaga 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 förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

Sammanträden 

Tidpunkt 
 
9 § Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 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 ordförande, efter samråd med vice 
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett 
sammanträde. 
 

Kallelse 
 
10 § Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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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. 

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

Reservation 
 
12 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra detta 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 
 
13 § Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller valnämndens 
sekreterare eller annan person som nämnden bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 
 
14 § Avtal andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne, av förste vice eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av 
annan person som nämnden bestämmer. 

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

Distansdeltagande 
 
16 § Valnämnden 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. 
 
 

103



¨¨  
 
 
 

 
 

TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C xx:10 
  

 
 

Kf § xx/2022 Dnr KS 2022/xx 
 

Reglemente för valnämnden 
 

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 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 
reglemente. 
 
Övergripande uppgifter 
 
1 § Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar inom 
kommunen. 
 
Valnämnden ansvarar för att valnämndens verksamhet i kommunen bedrivs i enlighet 
med bestämmelserna i vallagen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till 
valnämnden. 
 
Valnämnden ska dessutom fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av 
kommunens indelning i valdistrikt. 
 
Övriga uppgifter 
 
Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 
 
2 § 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. 
 
Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 
 
3 § Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
 
Valnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning och mandattid 
 
4 § Valnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom ordförande ska 
det finnas en förste och en andre vice ordförande. Posten som andre vice ordföranden 
ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 
 
Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från den 1 januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
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Ersättarnas tjänstgöring i nämnden 
 
5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
deltaga 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 nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, men inte och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
 
Om inte ersättarna i nämnden 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 i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
 
Växeltjänstgöring 
 
6 § En ledamot eller en ersättare som 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 deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.  
 
Ersättare för ordförande i nämnden 
 
8 § Om varken ordföranden eller någon av viceordförandena kan deltaga 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 förhindrad 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 
 
Tidpunkt 
 
9 § Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 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 ordförande, efter samråd med vice ordförandena, 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
 
Ordförande får i särskilda fall kalla nämnden till extrainsatt sammanträde. 
 
Kallelse 
 
10 § Ordförande 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. senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
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. 
 
Justering av protokoll 
 
11 § Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Reservation 
 
12 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
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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 
 
13 § Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller valnämndens sekreterare 
eller annan person som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
14 § Avtal andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas 
av ordföranden, eller vid förfall för denne, av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av annan person som nämnden bestämmer. 
 
Personuppgifter 
 
15 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Distansdeltagande 
 
16 § Valnämnden 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 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 69 Dnr KS 2022/23 

Reglemente för valberedningsnämnden 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1630. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat 
valberedningsnämndens och andra nämnders reglementen vid flera tillfällen. 
Valberedningsnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar övriga 
nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis tidpunkt för sammanträde och 
distansdeltagande. Därutöver har utskottet tagits bort från reglementet eftersom det 
ändå inte har funnits något utskott. I förslaget är det som markerats med röd text 
tillägg och gulmarkerad text är borttaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1155. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2022, handlingsid. Ks 2022.1521. 

Organisations- och arvodesberedningen § 17/2022 Valberedningsnämndens 
reglemente, handlingsid: Ks 2022.1436.  

Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 
2022.1631. 

Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026 (rätt mall), 
handlingsid: Ks 2022.1630. 

Tidigare behandling 
OAB § 17/2022: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 69 forts. 

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
valberedningsnämndens reglemente för mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 
2022.1155. 

 

Ksau § 85/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1437. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Organisations- och arvodesberedningen 

 
 
Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 25 april 2022,  

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

 Jörgen Prahl (M), ordförande 
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande  
Ingvar Karlsson (C) 
Claes Melin (MP) 
Linda Ekelund (V) kl. 15.00-16.15 
Bo Herou (KD) via länk 
 
 
 

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
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 

 
§ 16 Valnämndens reglemente 2023-2026 
§ 17 Valberedningsnämndens reglemente 2022-2026 
§ 18  Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 19 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL) 
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Organisations- och arvodesberedningen § 17  
 
 
Valberedningsnämndens reglemente 2022-2026  
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
valberedningsnämndens reglemente för mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1155. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat valberedningsnämndens och andra nämnders 
reglementen vid flera tillfällen. Valberedningsnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar 
övriga nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis tidpunkt för sammanträde och 
distansdeltagande. Därutöver har utskottet tagits bort från reglementet eftersom det ändå inte har 
funnits något utskott. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är 
borttaget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget innebär några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

Uppföljning 
Valberedningsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
Utkast reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1155. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: dag månad 2022 
Beslutsparagraf: KF § xx/2022 
Börjar gälla: 1 januari 2023 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

Reglemente för 
valberedningsnämnden 

mandatperioden 2022-2026   
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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. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Valberedningsnämndens uppgift ............................................................................4 
Sammansättning och mandattid .............................................................................4 
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Inkallande av ersättare ...........................................................................................5 
Ersättare för ordföranden i nämnd och utskottet ....................................................5 
Sammanträdena .....................................................................................................5 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser 
i detta reglemente. 

Valberedningsnämndens uppgift 
§ 1 Valberedningsnämndens uppgift är att förbereda och föreslå 
förtroendemannaval, som ska förrättas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller nämnd med undantag av val av fullmäktiges presidium 
och valberedningsnämnd. Valberedningsnämnden förbereder och föreslår val 
av styrelser och nämnder före den nya mandatperiodens början.  

Sammansättning och mandattid 
 
§ 2 Valberedningsnämnden ska bestå av sju till 13 ledamöter och lika många 
ersättare och ska väljas av kommunfullmäktige för fyra år räknat från den 15 
oktober det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum. Förslag till val av 
ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder ska lämnas i november det år 
då allmänna val av fullmäktige ägt rum. 
 
Förutom ordförande skall det finnas en förste vice ordförande och en andre 
vice ordförande. Posten som andra vice ordförande ska tillfalla ett parti eller 
valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 

Ersättarnas tjänstgöring i nämnden  
 
§ 3 Om en ledamot i nämnden är förhindrad att inställa sig till sammanträde 
eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet samt att få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna i nämnden väljs proportionellt skall 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. 
 
§ 4 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 sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde 
har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

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

Ersättare för ordföranden i nämnd och utskottet 
 
§ 6 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 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 
 
§ 7 Valberedningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden 
bestämmer, eller när minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska 
hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen. 

Kallelse 
 
§ 8 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen bör vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska 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 senast sex dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall 
bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 
 
§ 9 Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot i nämnden. 
 
Valberedningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 
 
§ 10 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen skall 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 
 
13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice 
ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 
 
14 § 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 
 
15 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för 
behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Distansdeltagande 
 
16 § Valberedningsnämnden 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. 
 
Valberedningsnämndens uppgift 
§ 1 Valberedningsnämndens och dess arbetsutskotts uppgift är att förbereda och föreslå 
förtroendemannaval, som ska förrättas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
nämnd med undantag av val av fullmäktiges presidium och valberedningsnämnd. 
Valberedningsnämnden förbereder och föreslår val av styrelser och nämnder före den 
nya mandatperiodens början. Arbetsutskottet förbereder och föreslår normalt de val, som 
sker under mandatperioden. 
 
Sammansättning och mandattid 
 
§ 2 Valberedningsnämnden ska bestå av sju till 13 ledamöter och lika många ersättare och 
ska väljas av kommunfullmäktige för fyra år räknat från den 15 oktober det år då 
allmänna val av fullmäktige ägt rum. Förslag till val av ledamöter och ersättare i styrelser 
och nämnder ska lämnas i november det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum. 
 
Förutom ordförande skall det finnas en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande. Posten som andra vice ordförande ska tillfalla ett parti eller 
valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 
 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden och utskottet 
 
§ 3 Om en ledamot i nämnden är förhindrad att inställa sig till sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Ersättare får närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet samt att få sin mening 
antecknad till protokollet. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna i nämnden väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. 
 
Ersättare i utskottet skall inkallas till tjänstgöring i den av valberedningsnämnden vid 
valet bestämda ordningen. 
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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. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
skall fyllnadsval snarast förrättas. 
 
 
§ 4 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 sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 5 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till kansliavdelningen nämndens sekreterare som 
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in. 
 
Ersättare för ordföranden i nämnd och utskottet 
 
§ 6 Om varken ordföranden 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. 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. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
§ 7 Valberedningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer, 
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 utskottets ordförande bestämmer.  
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Sammanträden skall också hållas när minst två ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av ledamöterna är närvarande. 
 
Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 
 
Kallelse 
 
§ 8 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen bör vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska 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 senast tio sex dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt om ärendet rör fyllnadsval eller enstaka val. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 9 Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot två ledamöter i 
nämnden. 
 
Protokoll i utskott justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Valberedningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Utskott kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan utskottet justerar den. 
 
Reservation 
 
§ 10 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall 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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Utskott 
 
§ 11 Inom valberedningsnämnden skall finnas ett arbetsutskott. Utskottet väljs av 
valberedningsnämnden. 
 
Utskottet ska bestå av tre till fem ledamöter och lika många ersättare. 
 
§ 12 Valberedningsnämnden väljer för den tid valberedningsnämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande. 
 
Delgivning 
 
13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden 
eller tjänsteman som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
14 § 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 
 
15 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Distansdeltagande 
 
16 § Valberedningsnämnden 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 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 70 Dnr KS 2022/22 

Reglemente för krisledningsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1440.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat 
krisledningsnämndens och andra nämnders reglementen vid flera tillfällen. 
Krisledningsnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar övriga 
nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis inkallelse av ersättare och 
distansdeltagande. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och 
gulmarkerad text är borttaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1156, med ändringen att det tillägg 
gällande anslag av medel i nuvarande krisledningsnämndens reglemente § 5, som 
behandlas i kommunfullmäktige den 16 maj 2022, ska läggas till. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022, handlingsid: Ks 2022.1522. 

Organisations- och arvodesberedningen § 18/2022 Krisledningsnämndens 
reglemente, handlingsid: Ks 2022.1439. 

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026 (rätt mall), 
handlingsid: Ks 2022.1440. 

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 
2022.1441. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 70 forts. 

Tidigare behandling 
OAB § 18/2022: 

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
krisledningsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 
2022.1156, med ändringen att det tillägg gällande anslag av medel i nuvarande 
krisledningsnämndens reglemente § 5, som behandlas i kommunfullmäktige den 16 
maj 2022, ska läggas till. 

 

Ksau § 86/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1440, med ändringen att det tillägg 
gällande anslag av medel i nuvarande krisledningsnämndens reglemente § 5, som 
behandlas i kommunfullmäktige den 16 maj 2022, ska läggas till. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Organisations- och arvodesberedningen 

 
 
Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 25 april 2022,  

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

 Jörgen Prahl (M), ordförande 
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande  
Ingvar Karlsson (C) 
Claes Melin (MP) 
Linda Ekelund (V) kl. 15.00-16.15 
Bo Herou (KD) via länk 
 
 
 

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
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 

 
§ 16 Valnämndens reglemente 2023-2026 
§ 17 Valberedningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 18  Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026 
§ 19 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL) 
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Organisations- och arvodesberedningen § 18  
 
 
Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026  
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
krisledningsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1156, med 
ändringen att det tillägg gällande anslag av medel i nuvarande krisledningsnämndens reglemente § 5, 
som behandlas i kommunfullmäktige den 16 maj 2022, ska läggas till. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat krisledningsnämndens och andra nämnders 
reglementen vid flera tillfällen. Krisledningsnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar 
övriga nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis inkallelse av ersättare och distansdeltagande. I 
förslaget är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget innebär några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

Uppföljning 
Krisledningsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
Utkast reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1156. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: dag månad 2022 
Beslutsparagraf: Kf § xx/2022 
Börjar gälla: 1 januari 2023 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

Reglemente för 
krisledningsnämnden 

mandatperioden 2023-2026   
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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. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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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. 
 

134



 
 

 

 

5 (9) 

 

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. 

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 

Sammansättning och mandattid 
 
7 § 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. 
 

Ordföranden 
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8 § 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. 
 

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. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, och få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 
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 i stället 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 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 
ersättare.  

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 
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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. Se även § 8. 

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.  
 
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. 
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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. 

Sekretess 
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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 dataskyddslagstiftningen 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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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. 
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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 
 
Sammansättning och mandattid 
 
7 § 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. 
 
Ordföranden 
 
8 § 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. 
 
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. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, men inte och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
 
Om inte ersättarna i krisledningsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra 
enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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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. 
 
Inkallande av ersättare 
 
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till gemensam administration/kansli nämndens 
sekreterare 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. Se även § 8. 
 
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.  
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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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. 
 
Sekretess 
 
19 § När en extraordinär händelse inträffar och krisledningsnämnden träder i funktion  

144



6 
 

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 dataskyddslagstiftningen 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 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 71 Dnr KS 2022/73 

Reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anta reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i 
Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1279, med 
följande ändringar och tillägg. 

Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen i första stycket på sidan 10, gällande 
arvode till 1:e vice ordförande ändras till att vara 20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode vid 20 % tjänstgöringsgrad. 

Kommunfullmäktige beslutar att i skrivningen under § 10 på sidan 6 ersätta ” det 
avtal som gäller för kommunens anställda” med ”Skatteverkets regler”. 

Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen i § 6 i bilaga 1, gällande arvode till 
oppositionsråd (2:e vice ordförande) ändras till att vara 32 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode vid 40 % tjänstgöringsgrad. 

Kommunfullmäktige beslutar att arvodena till ordförandena i Österlenhem AB och 
TIAB ska vara två arvoden om 50 % till för vardera uppdrag eftersom det är två olika 
juridiska personer. 

Reservation 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke,) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat arvodesreglementet 
vid ett flertal tillfällen. Under dagens möte görs en genomgång av förslaget och ett 
par redaktionella ändringar görs. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg 
och gulmarkerad text är borttaget. Grönmarkerat är följdändringar som krävs när den 
gulmarkerade texten tas bort. Det färdiga förslaget upprättas under sammanträdet 
och får handlingsid: Ks 2022.1279. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 71 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022, handlingsid: Ks 2022.1523. 

Organisations- och arvodesberedningen § 20/2022, handlingsid: Ks 2022.1442. 

Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda (rätt mall), handlingsid: Ks 
1279. 

Arvodesreglemente (spårade ändringar), handlingsid: Ks 2022.1443. 

Tidigare behandling 
OAB § 20/2022: 

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1278, med ändringen att 
revisorernas fasta arvode kvarstår samt redaktionella ändringar. 

 

Ksau § 87/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
1) Leif Sandberg (C) yrkar att skrivningen i första stycket på sidan 10, gällande arvode 
till 1:e vice ordförande ändras till att vara 20 % av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode vid 20 % tjänstgöringsgrad.  

2) Leif Sandberg (C) yrkar att arvodena för ordförandena i Österlenhem AB och 
TIAB ska vara två arvoden om 50 % för vardera uppdraget eftersom det är två olika 
juridiska personer. 

1-2) Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs (C) yrkanden. 

1) Sara Anheden (S) yrkar att i skrivningen under § 10 på sidan 6 ersätts ” det avtal 
som gäller för kommunens anställda” med ”Skatteverkets regler”. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 71 forts. 

1) Leif Sandberg (C) yrkar bifall till Sara Anghedens (S) yrkande gällande skrivningen 
under § 10 på sidan 6 att ” det avtal som gäller för kommunens anställda” ersätts 
med ”Skatteverkets regler”. 

4) Sara Anheden (S) yrkar att arvodet för ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion ska höjas till 1,25 inkomstbasbelopp. 

4) Sara Anheden (S) yrkar att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda: ”Utövande av 
delegeringsbeslut, dock ej beslut under sociala jouren”. 

4) Leif Sandberg (C) yrkar avslag på Sara Anhedens (S) yrkanden. 

1) Ida Bornlykke (S) yrkar att skrivningen i § 6 i bilaga 1, gällande arvode till 
oppositionsråd (2:e vice ordförande) ändras till att vara 32 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode vid 40 % tjänstgöringsgrad. 

2) Per Gustafsson (SD) yrkar att arvodena för ordförandena i Österlenhem AB och 
TIAB ska vara oförändrade.  

3) Per Gustafsson (SD) yrkar att arvodet för ordföranden i Österlen VA AB ska vara 
samma som för ordförandena i Österlenhem AB och TIAB. 

3) Leif Sandberg (C) yrkar avslag på Per Gustafssons (SD) yrkanden. 

Beslutsgång (Yrkandepunkter 1) 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C), Sara Anhedens (S) och Ida Bornlykkes (S) yrkanden. 

 
Beslutsgång (Yrkandepunkter 2) 

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 

Votering begärs och ska verkställas. 

Följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Leif Sandbergs (C) yrkande. 

Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande. 

Omröstning 
Med tio ja-röster mot tre nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Leif Sandbergs 
(C) yrkande. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 71 forts. 

Ja-röst: Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Sara Anheden (S), Inger 
Åbonde (S), Bo Herou (KD), Charlotte Rosdala (C), Ida Bornlykke (S), Ewa 
Carnbrand (M) Fatlum Avdullahu (C) och Figge Bergqvist (V). 

Nej-röst: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD) och Anders Rosengren (SD). 

Beslutsgång (yrkandepunkt 3) 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) avslagsyrkande. 

 
Beslutsgång (yrkandepunkter 4) 

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) avslagsyrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Organisations- och arvodesberedningen

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 5 maj 2022, 
kl. 15.00-16.35

Beslutande Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande 
Ingvar Karlsson (C) via länk (15.00-16.15)
Claes Melin (MP)
Per-Olof Örnsved (SD)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)   

Justerade paragrafer § 20

Justeringens plats Digital justering       maj 2022
och tid 

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

§ 20 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026

Organisations- och arvodesberedningen § 20
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Reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026

Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente om 
ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: 
Ks 2022.1278, med ändringen att revisorernas fasta arvode kvarstår samt redaktionella ändringar.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande att punkt 5 i bilaga 2 
ska lyda: ”Utövande av delegeringsbeslut, dock ej beslut under sociala jouren.”

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat arvodesreglementet vid ett flertal tillfällen. Under 
dagens möte görs en genomgång av förslaget och ett par redaktionella ändringar görs. I förslaget är 
det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget. Grönmarkerat är 
följdändringar som krävs när den gulmarkerade texten tas bort. Det färdiga förslaget upprättas under 
sammanträdet och får handlingsid: Ks 2022.1279.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en kostnadsökning, men det är svårt att räkna ut de ekonomiska konsekvenserna 
mer än översiktligt. Årsarvodena beräknas öka med ca 9 tkr och de fasta arvodena beräknas öka med 
ca 116 tkr i jämförelse med ett oförändrat arvodesreglemente. Höjningen av mötesarvodena innebär 
en kostnadsökning på ca 200 tkr. Borttaget maxarvode per dag innebär en ökad kostnad på ca 12 tkr. 
Borttagande av maxtak för ersättning av förlorad arbetsinkomst innebär ingen kostnadsökning, eller 
skulle åtminstone inte ha gjort det under 2021. Detta innebär en kostnadsökning på ca 337 tkr. Därtill 
tillkommer en relativt stor kostnad till följd av att utbildningar, konferenser och liknande enligt § 2 d 
blir arvodesberättigande. Även arvode för digital protokollsignering innebär en viss kostnadsökning.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön

Uppföljning
Reglementen om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun beslutas inför varje 
mandatperiod.

Beslutsunderlag 
Arvodesreglemente utkast 3, handlingsid: Ks 2022.1278.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att det fasta arvodet för samtliga revisorer ska finnas kvar. 

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att arvodet för ordförande i Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 
direktion ska höjas till 1,25 inkomstbasbelopp.

Jörgen Prahl (M), Bo Herou (KD), Ingvar Karlsson (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att arvodet 
för ordförande i Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion ska kvarstå på 1 inkomstbasbelopp.

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda: ”Utövande av delegeringsbeslut, dock 
ej beslut under sociala jouren”.

Bo Herou (KD), Jörgen Prahl (M), Claes Melin (MP) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att punkt 5 i 
bilaga 2 ska kvarstå oförändrad: ”Utövande av delegeringsbeslut”.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar att 
revisorernas fasta arvode ska finnas kvar, att arvodet för ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion ska kvarstå på 1 inkomstbasbelopp samt att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda: 
”Utövande av delegeringsbeslut”.

Expediering
Kommunfullmäktige
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Jörgen Prahl

Sekreterare: Johan Linander

Justerare: Tina Bergström-Darrell
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Jörgen Prahl
Date: 2022-05-09 19:27:23
BankID refno:  413ce5d7-1ca9-4d5d-9653-91283feffa8a

Signed by: JOHAN LINANDER
Date: 2022-05-09 21:23:49
BankID refno:  257bd2bc-cf04-471b-98f8-09b1b333212a

Signed by: Eva Tina Bergström Darrell
Date: 2022-05-09 18:14:51
BankID refno:  85be409b-1ec9-45ef-a402-c398c4538e98
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ekonomiska 
villkor för 
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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. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Allmänna bestämmelser 
 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
Kommunallagen,  
d.v.s. för ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan 
nämnd/styrelse och dess utskott, i av kommunfullmäktige eller av 
kommunstyrelsen tillsatt beredning/råd samt i kommunrevisionen. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid gäller endast 6 § samt 9 - 15 §§ när uppdraget utförs på den fasta 
tiden. 
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte 
tjänstgör har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 
10–12 §§ för förrättningar enligt a - l.  
 
Andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt 
vad som närmare anges i 3-5 §§ och 10-12 §§ för förrättning enligt a-k). 
 
Borgerlig begravningsförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt l). 
 
Borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 
3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt m), med avdrag för det arvode 
som utbetalas av Länsstyrelsen. 
 

a) Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseutskott och övriga nämnder, nämndsutskott, beredning 
som tillsatts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt 
revisorernas sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper (efter särskilt beslut). 
 

c) Protokollsjustering (upp till en timmes arvode). 
 

d) Vid deltagande på konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag 
som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
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förtroendeuppdraget (efter beslut i särskild ordning av nämnd eller på 
delegation).  
 

e) Ordförandebeslut som enligt lagstiftning bedöms nödvändigt. 
 

f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

 
g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 

organ. 
 

h) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 
 

i) Besiktning eller inspektion (efter särskilt beslut av respektive nämnd). 
 

j) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 

k) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett 
revisionsuppdrag. 

 
l) Borgerlig begravning. 

 
m) Borgerlig vigsel inom Tomelilla kommun. 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
motsvarande med en schablonersättning som räknas ut på grundval av den 
beräknade årsinkomsten som förloras vid förtroendeuppdraget enligt formel i 
bilaga 1. 
 
För förtroendevald som är egenföretagare ska ersättningen grundas på en 
schablonberäknad årsinkomst på 3 inkomstbasbelopp, som inkluderar 
ersättning enligt § 4. För ersättning över denna schablonnivå krävs att den 
förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker normalt genom slutskattsedel. 
 
Förtroendevalda som är anställda av Tomelilla kommun, ska ha bibehållen lön 
och behöver bara kryssmarkera anställningen på intyget för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
§ 4 Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med en 
schablonersättning enligt bilaga 1. 
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§ 5 Särskilda arbetsförhållande med mera 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller i övrigt särskilda 
arbetsförhållanden när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör 
sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
§ 6 Årsarvoden 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid har rätt till årsarvoden med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. Ledighet motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej 
uttagen semester kan inte sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. 
 
§ 7 Begränsat arvode 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid 
har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det begränsade 
arvodet framgår av bilaga 2. 
 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande 
tid i stället utbetalas till förste vice ordföranden, eller den som fullgör 
ordförandens uppgifter. 
 
Om andre vice ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 
resterande tid i stället utbetalas till den som utses som ersättare. 
 
§ 8 Arvoden för sammanträden med mera 
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per 
sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller 
motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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§ 9 Kommunal pension 
 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL). 
 
§ 10 Resekostnader och traktamenten 
 
Ersättning för resor och traktamenten ska utbetalas enligt Skatteverkets regler. 
 
§ 11 Skälig ersättning för barntillsyn 
 
Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får 
ersättning för utgifter för tillsyn av barn under tolv år. Ersättningen utgör 200 
kronor per timme för den tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde 
eller godkänd förrättning samt för erforderlig restid.  
Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättningen är skattepliktig samt 
att den förtroendevalde kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den 
utgivna lönen. 
 
Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
 
Ersättning utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas. 
 
Bestämmelsen gäller inte dagtid (06–18) för kommunalråd eller oppositionsråd 
på deras tjänstgöringsdagar. 
 
Vid särskilda skäl ska arbetsutskottet kunna godkänna kostnader utöver vad 
som stadgas i denna paragraf. 
 
 
 
 
 
§ 12 Skälig ersättning för resekostnader för 

förtroendevalda med funktionshinder 
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Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader, är att 
den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man 
p.g.a. tillfälligt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer 
eller köra eget fordon. 
 
Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylik som kör, 
utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Tomelilla 
kommun. 
 
Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto. 
 
Ersättning utges då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd 
förrättning. 
 
Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
§ 13 Övriga kostnader 
 
För andra kostnader än som avses i 10 § betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen samt 
ordföranden i familje-nämnden och ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden har rätt till mobiltelefon i tjänsten. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
 
§ 14 Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 10-12 §§ skall den förtroendevalde 
anmäla till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts 
att ta emot anmälan, hur många timmars ledighet uppdraget föranlett. 
 
Snarast efter att den förtroendevalde valts till sitt uppdrag ska han/hon lämna 
in intyg om beräknad arbetsinkomst där timersättningen för förlorad 
arbetsinkomst inklusive förlorade semesterförmåner räknas ut. Vid 
inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  
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I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma 
gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. 
 
Arvode enligt 7–8 §§ betalas normalt ut utan föregående anmälan. Vid 
sammanträden där kommunal nämndsekreterare inte deltar behöver särskild 
arvodesblankett lämnas in. 
 
§ 15 Senast inom sex månader 
 
Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 
sex månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande som 
kostnaden avser. 
 
§ 16 Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
§ 17 Utbetalning 
 
Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1  
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till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA  
(gäller från 1 januari 2023) 
 
3 §          Förlorad arbetsinkomst 
 
Beräknad årsinkomst *  = ersättning/timme 
2 000 x sysselsättningsgrad 
 
Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. 
Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan 
visa att hon/han har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en 
förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det 
faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. 
 
4 §  Förlorad semesterförmån 
 
Procentpåslag med 13 procent på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
6 §  Årsarvode 
 
1 Ordförande i kommunstyrelsen 

Ordföranden tjänstgör på heltid. 
Samma arvode som 
riksdagsledamöters grundarvode 
(71 500 kr per månad år 2022) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppositionsråd (andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen)  
Andre vice ordföranden tjänstgör 40 
procent av heltid fastställda dagar, varav 
en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 

32 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (22 880 kr per 
månad år 2022) 
 
 
 
 

 
 
 
7 §  Begränsat arvode 
 (Beloppen gäller per år) 
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 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Förste vice ordföranden tjänstgör 20 procent 
av heltid på fastställd dag som ska vara den 
dag då kommunstyrelsens arbetsutskott har 
sitt sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
Ordförande i familjenämnden 
 
 

20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (11 440 kr 
per månad år 2022) 
 
 
 
 
 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämnden 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

   Ordförande i familjenämndens arbetsutskott  1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämndens 
arbetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott  

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Social jour i familjenämnden 
Vid delad jour mellan ledamöter fördelas 
arvodet utifrån omfattning av tjänstgöring. 

0,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,8 x 71 000 kr = 
56 800 kr för år 2022).  

 
 Ordförande i vård och omsorgsnämnden 

 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
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 Ordförande i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

  Ordförande i kommunfullmäktige 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i byggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  

 
 
 Andre vice ordförande i byggnadsnämnden 

 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i valnämnden (gäller endast 
valår) 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i kommunrevisionen 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Revisorerna 
 

0,25 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,25 x 71 000 kr 
= 17 750 kr för år 2022).  
 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
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 Andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
 
Andre vice ordförande samhällsbyggnads- 
nämndens arbetsutskott 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 

 
 
 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 
 
 
Vice ordförande i överförmyndarnämnden 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
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 Vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 
 
Ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Ordförande i Tomelilla Industri AB (TIAB) 
 
 
 
Vice ordförande TIAB 

0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 

  
Ordförande i Österlen VA AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlen VA AB 
 
 

 
0,6 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,6 x 71 000 kr = 
42 600 kr för år 2022). 
 
0,3 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,3 x 71 000 kr = 
21 300 kr för år 2022). 

 
8 §  Arvode för sammanträden med mera (timarvode) 
 
Sammanträde som varar upp till en timme berättigar till 0,6 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (0,6 % x 71 000 kr = 426 kr för 
år 2022). 
 
Sammanträde som varar upp till fem timmar berättigar till 1,3 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,3 % x 71 000 kr = 923 kr för 
år 2022). 
  
Sammanträde som varar mer än fem timmar berättigar till 2,0 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (2 % x 71 000 kr = 1 420 kr för 
år 2022). 
 
9 § Arvoden enligt §§ 7-8 ska räknas om årligen i förhållande till inkomstbasbelopp 

året före ersättningsåret. 
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BILAGA 2  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA 
 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandenas och 
revisorernas begränsade arvode, vilket innebär att då ska varken 
sammanträdesarvode eller förlorad arbetsinkomst betalas ut. Reseersättning 
ska däremot betalas ut. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i 
ordförandens arbetsuppgifter och täckas av det begränsade arvodet.  
 
▪ Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

 
▪ Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 

eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 
förrättning eller dylikt. 

 
▪ Besök på förvaltningen för information, utanordning, justering av 

protokoll eller påskrift av annan handling. 
 
▪ Kontakt med allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 
▪ Utövande av delegeringsbeslut. 

 
▪ Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller 
motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda 
sammanträde med annan kommunal nämnd. 
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Härmed intygas att min beräknade årsinkomst är ........................... kr per år 1). 
 
Min arbetsgivare är  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Timersättningen räknas ut enligt följande formel: 
 

1,13 x beräknad årsinkomst  
2 000 x sysselsättningsgrad 

= 
Timersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Min timersättning för förlorad arbetsinkomst blir ..................kr per timme 
 

 Jag är anställd av Tomelilla kommun       Jag är egen 
företagare 2) 
 
...........................................…..….. ............................................... 
Ort/Datum Personnummer 
 
........................................................ ............................................... 
Underskrift Namnförtydligande 
 
1) I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. 
Detsamma gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. Vid 
inkomstförändringar ska nytt personligt intyg lämnas in. 
 
Förändringen gäller från och med månaden efter inlämnandet. 
 
2) För egna företagare gäller enligt § 3 i arvodesbestämmelserna en schablon på 
3 inkomstbasbelopp (som inkluderar ersättning enligt § 4). För ersättning över 
denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker 
normalt genom slutskattsedel. 

INTYG FÖR FÖRTROENDEVALDA
      SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Intyget lämnas till nämndens 
sekreterare.
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr B 22:x 
  

 
 

Kf § xx/2022 Dnr Ks 2022/xx 
 

REGLEMENTE OM EKONOMISKA VILLKOR FÖR 
FÖRTROENDEVALDA 

 
Antagen av kommunfullmäktige den dag månad 2022. 
Gäller från 1 januari 2023. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige  
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: 1 gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
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Allmänna bestämmelser 
 
§ 1  Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen,  
d.v.s. för ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan nämnd/styrelse 
och dess utskott, i av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen tillsatt 
beredning/råd samt i kommunrevisionen. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
gäller endast 6 § samt 9 - 15 §§ när uppdraget utförs på den fasta tiden. 
 
§ 2  Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte tjänstgör har 
rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 10-12 §§ för 
förrättningar enligt a - l.  
 
Andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 3-5 §§ och 10-12 §§ för förrättning enligt a-l. 
 
Borgerlig begravningsförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3-5 §§, 8 § och 10-12 §§ för förrättning enligt m). 
 
Borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § 
och 10-12 §§ för förrättning enligt n), med avdrag för det arvode som utbetalas av 
Länsstyrelsen. 
 

a) Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseutskott och övriga nämnder, nämndsutskott, beredning som 
tillsatts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt revisorernas 
sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

(efter särskilt beslut). 
 

c) Protokollsjusteringssammanträde. Protokollsjustering (upp till en timmes arvode). 
 

d) Vid deltagande på konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som 
kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet 
och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget (efter 
beslut i särskild ordning av nämnd eller på delegation). betalas inte 
sammanträdesarvode enligt § 8 ut. Däremot kan ordförande i respektive nämnd, 
styrelse, utskott eller beredning besluta att ersättning för förlorad arbetsinkomst (§ 
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3), ersättning för förlorad semesterförmån (§ 4), ersättning för resekostnader samt 
traktamente (§ 10), ersättning för barntillsyn (§ 11) samt ersättning för 
resekostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning (§ 12) ska betalas ut. 

 
e) Akut utryckning där ordförandebeslut som enligt lagstiftning bedöms nödvändigt. 

 
f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen. 

g) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

 
h) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 
i) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 

 
j) Besiktning eller inspektion (efter särskilt beslut av respektive nämnd). 

 
k) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

 
l) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 
m) Borgerlig begravning. 
 
n) Borgerlig vigsel inom Tomelilla kommun. 

  

172



4 
 

 
3 §  Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller motsvarande med 
en schablonersättning som räknas ut på grundval av den beräknade årsinkomsten som 
förloras vid förtroendeuppdraget enligt formel i bilaga 1. 
 
För förtroendevald som är egenföretagare ska ersättningen grundas på en 
schablonberäknad årsinkomst på 3 inkomstbasbelopp, som inkluderar ersättning enligt § 
4. För ersättning över denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker 
förlusten. Detta sker normalt genom slutskattsedel. 
 
Den ersättningsberättigade årsinkomsten är maximerad till 10 inkomstbasbelopp. 
 
Förtroendevalda som är anställda av Tomelilla kommun, ska ha bibehållen lön och 
behöver bara kryssmarkera anställningen på intyget för förlorad arbetsinkomst. 
 
4 § Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med en 
schablonersättning enligt bilaga 1. 
 
5 § Särskilda arbetsförhållande med mera 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller i övrigt särskilda arbetsförhållanden när det inte kan anses 
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
6 § Årsarvoden 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
har rätt till årsarvoden med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ledighet 
motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej uttagen semester kan inte 
sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. 
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7 § Begränsat arvode 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det begränsade arvodet framgår av bilaga 
2. 
 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under 
en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande tid i stället utbetalas till 
förste vice ordföranden, eller den som fullgör ordförandens uppgifter. 
 
Om andre vice ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande tid i stället 
utbetalas till den som utses som ersättare. 
 
8 § Arvoden för sammanträden med mera 
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per sammanträde eller 
motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
9 § Kommunal pension 
 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal 
pension i reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL). 
 
10 § Resekostnader och traktamenten 
 
Ersättning för resor och traktamenten ska utbetalas enligt Skatteverkets regler. det avtal 
som gäller för kommunens anställda. enligt följande: 
 
Sammanträde eller förrättning utanför kommunen: 
För kommunens anställda gällande avtal gäller även kommunalt förtroendevalda. 
 
Sammanträde eller förrättning inom kommunen: 
Vid sammanträde, protokollsjustering eller förrättning utgår resekostnads- 
ersättning för faktisk resa enligt vid varje tidpunkt gällande kommunala reseavtal. 
Kilometerersättning utgår vid användande av egen bil i tjänsten. 
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11 § Skälig ersättning för barntillsyn 
 
Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får ersättning för 
utgifter för tillsyn av barn under tolv år. Ersättningen utgör 50 200 kronor per timme för 
den tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning samt för 
erforderlig restid.  
Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättningen är skattepliktig samt att den 
förtroendevalde kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna lönen. 
 
Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
 
Ersättning utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren eller till respektive förvaltning. Vid begäran om ersättning för 
barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader bifogas. 
 
Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas. 
 
Bestämmelsen gäller inte dagtid (8 – 17) (06–18) för kommunalråd eller oppositionsråd 
på deras tjänstgöringsdagar. 
 
Vid särskilda skäl ska arbetsutskottet kunna godkänna kostnader utöver vad som stadgas i 
denna paragraf. 
 
12 § Skälig ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 

funktionshinder 
 
Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader, är att den 
förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man p.g.a. tillfälligt 
funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer eller köra eget fordon. 
 
Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig e.d. som kör, utbetalas ersättning 
motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Tomelilla kommun. 
 
Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto. 
 
Ersättning utges då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning. 
 
Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. eller Gemensam administration. Vid begäran om ersättning för 
resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader bifogas. 
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13 § Övriga kostnader 
 
För andra kostnader än som avses i 10 § betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen samt ordföranden i familje-
nämnden och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden har rätt till mobiltelefon i 
tjänsten. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
 
14 § Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt 3-5 §§ och 10-12 §§ skall den förtroendevalde anmäla till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot anmälan, 
hur många timmars ledighet uppdraget föranlett. 
 
Snarast efter att den förtroendevalde valts till sitt uppdrag ska han/hon lämna in intyg om 
beräknad arbetsinkomst där timersättningen för förlorad arbetsinkomst inklusive 
förlorade semesterförmåner räknas ut. Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  
 
I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma gäller för 
nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om förtroendevald byter arbetsgivare 
under mandatperioden. 
 
Arvode enligt 7-8 §§ betalas normalt ut utan föregående anmälan. Vid sammanträden där 
kommunal nämndsekreterare inte deltar behöver särskild arvodesblankett lämnas in. 
 
15 §  Senast inom sex månader 
 
Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom sex 
månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande som kostnaden avser. 
 
16 § Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
17 § Utbetalning 
 
Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
 

176



8 
 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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BILAGA 1  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA  
(gäller från 1 januari 2019) 
 
3 §          Förlorad arbetsinkomst 
 
Beräknad årsinkomst *  = ersättning/timme 
2 000 x sysselsättningsgrad 
 
*Den ersättningsberättigade årsinkomsten är maximerad till 10 inkomstbasbelopp.  
 
Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. 
Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan 
visa att hon/han har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en 
förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det 
faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. 
 
4 §  Förlorad semesterförmån 
 
Procentpåslag med 13 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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6 §  Årsarvode 
 
1 Ordförande i kommunstyrelsen 

Ordföranden tjänstgör 70 procent av 
heltid. 

Samma arvode som 
riksdagsledamöters grundarvode 
(71 500 kr per månad år 2022) 
8,12 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (8,12 x 62 500 kr = 
507 500 kr för år 2019). 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Tjänstgör 50 procent av heltid fastställda 
dagar, varav en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
Oppositionsråd (andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen)  
Andre vice ordföranden tjänstgör 40 
procent av heltid fastställda dagar, varav 
en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 

5,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (5,8 x 62 500 kr = 
362 500 kr för år 2019) 
 
 
 
 
 
32% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (22 880 kr per 
månad år 2022) 
 
3,84 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (3,84 x 62 500 kr = 
240 000 kr för år 2019). 
 
 
 

 
 
 
  

179



11 
 

7 §  Begränsat arvode 
 (Beloppen gäller per år) 
 
 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 

Förste vice ordföranden tjänstgör 20 procent 
av heltid på fastställd dag som ska vara den 
dag då kommunstyrelsens arbetsutskott har 
sitt sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
Ordförande i familjenämnden 
 
 

20% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (14 300 kr 
per månad år 2022) 
 
 
 
 
 
 
0,7 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i familjenämnden 0,07 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,07 x 62 500 kr 
= 4 375 kr för år 2019). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämnden 0,14 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
 

   Ordförande i familjenämndens arbetsutskott 
individ och familjeutskott 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

   Förste vice ordförande i familjenämndens 
individ och familjeutskott 

0,1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,1 x 62 500 kr = 
6 250 kr för år 2019). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämndens 
arbetsutskott individ och familjeutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott utbildningsutskott 

0,7 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i familjenämndens 
utbildningsutskott 

0,07 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,07 x 62 500 kr 
= 4 375 kr för år 2019). 
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 Andre vice ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott utbildningsutskott 

0,14 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
 

 Social jour i familjenämnden 
Vid delad jour mellan ledamöter fördelas 
arvodet utifrån omfattning av tjänstgöring. 

0,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,8 x 71 000 kr = 
56 800 kr för år 2022).  

 
 Ordförande i vård och omsorgsnämnden 

 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Förste vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,07 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,07 x 62 500 kr 
= 4 375 kr för år 2019) 
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,1 x 62 500 kr = 
6 250 kr för år 2019). 
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

  Ordförande i kommunfullmäktige 0,8 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,16 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
 

 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,16 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
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 Ordförande i byggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  

 
 
 Andre vice ordförande i byggnadsnämnden 

 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i valnämnden (gäller endast 
valår) 
 

0,25 0,7 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,7 x 71 000 
kr = 49 700 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i valnämnden (gäller 
endast valår) 
 

0,05 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,05 x 62 500 kr 
= 3 125 kr för år 2019).  
 

 Andre vice ordförande i valnämnden (gäller 
endast valår) 

0,05 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,05 x 62 500 kr 
= 3 125 kr för år 2019).  
 

 Ordförande i kommunrevisionen 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Revisorerna 
 

0,25 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,25 x 71 000 kr 
= 17 750 kr för år 2022).  
 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 1 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
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 Andre vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
 
Andre vice ordförande samhällsbyggnads- 
nämndens arbetsutskott 

0,2 0,14 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,14 x 71 
000 kr = 9 940 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 

 
 
 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 
 
 
Vice ordförande i överförmyndarnämnden 

0,35 0,7 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,7 x 71 000 
kr = 49 700 kr för år 2022). 
 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 
 
Ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Ordförande i Tomelilla Industri AB (TIAB) 
 
 
 
Vice ordförande TIAB 

0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022.  
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Ordförande i Österlen VA AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlen VA AB 
 
 
 
 

 
 
 
0,6 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,6 x 71 000 kr = 
42 600 kr för år 2022). 
 
0,3 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,3 x 71 000 kr = 
21 300 kr för år 2022). 

 
8 §  Arvode för sammanträden med mera (timarvode) 
 
Sammanträde som varar upp till en timme berättigar till 0,5 0,6 % av inkomstbasbeloppet 
året före ersättningsåret (0,6 % x 71 000 kr = 426 kr för år 2022). 
 
Sammanträde som varar upp till fem timmar berättigar till 1,1 1,3 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,3 % x 71 000 kr = 923 kr för år 2022). 
  
Sammanträde som varar mer än fem timmar berättigar till 1,7 2,0 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (2 % x 71 000 kr = 1 420 kr för år 2022). 
 
Högsta ersättning per dag: 1,7 % av inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,7 % x 
62 500 kr = 1 063 kr för år 2019). 
 
9 § Arvoden enligt §§ 7-8 ska räknas om årligen i förhållande till inkomstbasbelopp 

året före ersättningsåret. 
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BILAGA 2  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRTROENDEVALDA 
 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandenas och revisorernas 
begränsade arvode, vilket innebär att då ska varken sammanträdesarvode eller förlorad 
arbetsinkomst betalas ut. Reseersättning ska däremot betalas ut. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 
arbetsuppgifter och täckas av det begränsade arvodet.  
 
▪ Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

 
▪ Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 
 
▪ Besök på förvaltningen för information, utanordning, justering av protokoll eller 

påskrift av annan handling. 
 
▪ Kontakt med allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 
▪ Utövande av delegeringsbeslut. 

 
▪ Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under 
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. 
Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda sammanträde med annan 
kommunal nämnd. 
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Härmed intygas att min beräknade årsinkomst som förloras vid 
förtroendemannauppdraget  är ........................... kr per år 1). 
 
Min arbetsgivare är  
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Timersättningen räknas ut enligt följande formel: 
 

1,13 x beräknad årsinkomst som förloras vid förtroendemannauppdrag 
2 000 x sysselsättningsgrad 

= 
Timersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Min timersättning för förlorad arbetsinkomst blir ..................kr per timme 
 

 Jag är anställd av Tomelilla kommun       Jag är egen företagare 2) 
 
...........................................…..….. ................................................ 
Ort/Datum Personnummer 
 
........................................................ ............................................... 
Underskrift Namnförtydligande 
 
Beräknad årsinkomst är maximerad till 10 inkomstbasbelopp. 
 
1) I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma gäller för 
nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om förtroendevald byter arbetsgivare 
under mandatperioden. Vid inkomstförändringar ska nytt personligt intyg lämnas in. 
 
Förändringen gäller från och med månaden efter inlämnandet. 
 
2) För egna företagare gäller enligt § 3 i arvodesbestämmelserna en schablon på 3 
inkomstbasbelopp (som inkluderar ersättning enligt § 4). För ersättning över denna 
schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker normalt genom 
slutskattsedel. 

INTYG FÖR FÖRTROENDEVALDA
      SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Intyget lämnas till nämndens 
sekreterare.
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 75 Dnr KS 2022/82 

Årsredovisning 2021 - Österlens 
folkhögskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening som bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut fattades om att 
lämna ansökan till Folkbildningsrådet med anhållan om att få överta 
statsbidragsrättigheterna från och med den l juli 2002. Dessförinnan var Region 
Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet år 1907. Medlemmar 
i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen Furuboda folkhögskola. 

Enligt stadgarna skall föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk grundsyn 
och hållbar utveckling med utgångspunkt från alla människors lika värde och möta 
människors behov av bildning, utbildning och kultur samt personlig och social 
utveckling. 

Föreningen gjorde 2020 ett positivt resultat på knappt 760 tkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 - Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 2022.1588. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Föreningen Österlens Folkhögskola  1(25)

838800-9360

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Föreningen Österlens Folkhögskola, 838800-9360, med säte i Tomelilla, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten
 Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som
 bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut fattades om att lämna ansökan till
 Folkbildningsrådet med anhållan om att få överta statsbidragsrättigheterna från och med den 1 juli
 2002. Dessförinnan var Region Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet år
 1907.

 Medlemmar i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen Furuboda folkhögskola.

 Enligt stadgarna ska föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk grundsyn och hållbar
 utveckling med utgångspunkt från alla människors lika värde och möta människors behov av bildning,
 utbildning och kultur samt personlig och social utveckling.

 Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman och i övrigt styrelsen. Föreningen har sitt säte i
 Tomelilla, Skåne län.

 Föreningen Österlens folkhögskola är medlem i Arbetsgivaralliansen, Branschkommitté Folkhögskola.

 Medlemskap i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Skånes Folkhögskolor i
 Samverkan är också tecknat.

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
 belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 Styrelsen för Österlens folkhögskola från 2021-05-21

 Ordinarie ledamöter
                
 Hanseric Jonsgården, ordförande
 Kristin Svensson, vice ordförande
 Per Skoog
 Petter Löfstedt
 Per Ingvar de La Motte
 Kristina Lunderup
 Boel Holm
 Hans Skäremo

 Ersättare

 Jan-Erik Andersson
 Janet ten Have
 Charlotta Rosdala
      
 Revisorer

 Torsten Lindgren
 Karolina Widecrantz, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
      
 Revisorsersättare

 Rune Svensson
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Föreningen Österlens Folkhögskola  2(25)

838800-9360

 Valberedning

 John Johnsson, sammankallande
 Monika Olin Vikman
 Håkan Larsson

 Elevrepresentant

 Vakant

 Föredragande
 Linda Nilsson, Rektor, t o m 20210924  
 Jonas Borgström, Tf. rektor, fr o m 20210924
 Jan Pedersen, Administrativ chef, t o m 20210723
 Thorleif Jönsson, Administrativ chef  fr o m 210723

 Personalrepresentanter

 Jana Karlsson-Nabudere
 Charlotta Åberg
 Li Serra
 Madeleine Bengtsson 

 Under året har styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten. Presidiet, som består av ordförande
 Hanseric Jonsgården, vice ordförande Kristin Svensson, (rektor Linda Nilsson, t o m 20210924), fr o m
 20210924, Tf. rektor Jonas Borgström, och (Administrativ chef, Jan Pedersen, t o m 20210723), fr o m
 20210723, Administrativ chef, Thorleif Jönsson, har haft regelbundna träffar mellan styrelsemötena.

 Stämma
 Den årliga stämman hölls, fredagen den 21 maj 2021 och genomfördes på sedvanligt sätt, för att
 sedan avslutas med en lunch på skolan. 

 Deltagarråd
 Under det gångna året har det inte utsetts något deltagarråd, bland skolans elever. Detta har till stor
 del berott på pandemin, och som en följd av den har vi inte kunnat ses på skolan i önskvärd
 utsträckning. Det har gjorts försök med att få till ett deltagarråd, bland annat från lärarnas sida, som
 har erbjudit både stöd och hjälp i samband med en eventuell uppstart. Då intresset varit ganska svalt
 från deltagarna, stödinsatserna till trots, inte minst från lärarna, gick det tyvärr inte att få till ett
 deltagarråd.

 Organisationen 2021
 Skolan är uppbyggd med styrelsen som utser rektor. Rektor ansvarar för ledningsgruppen, vilken
 under 2021 har bestått av rektor (ansvar för allmän och särskild kurs - lärare, SYV, SFI, kurator, kök
 och specialpedagog samt ledningsgruppens medlemmar), marknadsansvarig (delvis inadjungerad),
 administrativ chef (ansvarig för kansli/IT), internatchef (ansvarig för vaktmästeri och städ/service),
 AST-ansvarig (ansvarig för GAS, BAS, och konstskolan UNIKUM), uppdragsansvarig (ansvarig för
 SMF/Etablering/Svenska från dag ett), samt köksansvarig (ansvarig för kök). 
  
 Information om verksamheten, väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Skolans huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser som är öppna för alla.
 Kursutbudet består huvudsakligen av allmänna kurser med olika inriktningar, vilka kan ge behörighet
 till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola.

 Allmän kurs  är för de som saknar grundskole- eller gymnasiebetyg studera och behörighet att söka till
 yrkeshögskola eller högskola/universitet. Kursen är ett alternativ till gynasieskola eller komvux. Allmän
 kurs bygger på folkbildningens grundtankar och delaktighet från deltagarna, vilket ger medskapande
 och engagemang. Utöver att nå behörigheter så arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra socialt
 klimat och en bra kontakt mellan deltagare och pedagoger. Studierna på skolan innebär att man kan
 välja olika inriktningar som kreativt skapande, gröna fingrar och idrott.
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 Sedan 1996 bedriver Österlens folkhögskola kurser för personer med
 Asperger/autismspektrumtillstånd (AST). Efter många års erfarenhet har vi funnit ett väl fungerande
 koncept där vi i harmoni och balans kombinerar gymnasiekursens kärnämnen med lärorika situationer
 på fritiden. Helheten, d v s att bo på skolans internat under tiden deltagarna studerar, i kombination
 med fritidsämnen, aktiviteter och studiebesök ger många insikter och färdigheter. Detta är en del i
 processen att växa som människa och bli vuxen, något deltagarna har chansen att göra på Österlens
 folkhögskola.

 Musikkurser som exempelvis  "Musikkomposition" , är till för den deltagare som vill lära sig
 kompositionshantverket från grunden.
 Deltagarna får lära sig metoder, tekniker och andra verktyg, som alltid fungerar, oavsett om man vill
 skriva för en symfoniorkester eller jobba med songwriting.

 "Konstskolan Unikum"  är en grundläggande konstutbildning som riktar sig till personer med en
 neuropsykiatrisk diagnos, eller en kognitiv funktionsnedsättning. Vi arbetar i små grupper och vi kan
 hela tiden ge extra stöd, och tid, åt deltagarna. Vi vänder oss till deltagare som tycker om färg och
 form, och som gillar att skapa, både digitalt och med sina händer. Dom vill hela tiden utveckla sitt
 bildspråk, och lära sig mer om olika konsttekniker, vilkas behov vi gott och väl kan tillgodose här på
 Österlens folkhögskola.

 Kursen  "Vård- och omsorgsutbildning"  är för dom som vill arbeta med människor. Då detta är ett
 bristyrke, har deltagarna stora möjligheter att få jobb efter fullgjorda studier. Det finns inte minst en stor
 efterfrågan, hos olika arbetsgivare, på utbildade undersköterskor.
 Utbildningen är på 2 år, och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård- och
 omsorgsprogram. Vård- och omsorgsutbildningen på Österlens folkhögskola är sedan februari 2021,
 certifierad i Vård- och omsorgscollege.

 "Akutsjukvård distans 50%"
 För deltagare som vill bredda sin kompetens och läsa inriktning akutsjukvård enligt Skolverkets
 kursplan. Kursen går bra att kombinera med ett pågående arbete. Den ger fördjupade kunskaper om
 bland annat människokroppen, sjukdomar, läkemedel, vård i livets slutskede, smärta och medicinsk
 terminologi. Deltagarna får lära sig medicintekniska uppgifter såsom blodprovstagning,
 blodtrycksmätning, urinkatetersättning, hjärt- och lungräddning, för såväl vuxna som barn. Även etiska
 frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar ingår i kursen.

 "Säkerhetsutbildningen"  är en komplett väktarutbildning som vi genomför i samarbete med
 branchorganisationen BYA - Väktarskolan. Kursen varvas med de praktiska moment som en blivande
 väktare behöver tränas i, samt ytterligare praktik på 160 timmar (arbetsplatsförlagt lärande i 20 dagar).
 Vad vi som folkhögskola tillför denna kurs, är hur etiska dilemman, bemötande och andra
 förhållningssätt kan te sig som utmande, i vardagen som väktare. I anledning härav trycker vi på att
 detta är viktigt att känna till. Detta för att bättre kunna möta den här typen av situationer på ett så bra
 och professinellt sätt som möjligt, om och när, man ställs inför liknande utmaningar.

 Våra distanskurser har varit följande;

 Kurser med internationell inriktning, där  "Afrika - Samhälle, kultur och litteratur" , vilken är en
 självständig del av vårt folkbildningsprojekt kring Nilen. Nu går kursens fortsatta inriktning med fokus
 på de skeende som skapade det moderna Egypten. Det var en tidsresa med en kort introduktion av
 Egyptens förste reformator, Muhammed Ali, och brittisk kolonialpolitik i området. Sedan den första och
 verkligen omvälvande förändringen i arabvärlden med de fria officerarnas revolt, Nasserismen och de
 första stegen mot ett auktoritärt militärstyre. Denna Afrikakurs läser man på distans.

 "En rättvis och hållbar värld - Agera för klimatet: Klimatprat och Handlingskraft"
 För deltagaren som vill agera för klimatet men vet inte var de ska börja. Få verktyg att kunna prata om
 klimatförändringar med andra. För den som inspireras av att resa och lär sig av att möta människor. Vi
 utgår från vår deltagares drivkraft och diskuterar vad som kan göras tillsammans för klimatet där de
 bor och verkar. Kursen reser till Sápmi för att utforska vilken roll skogsbruk, vindkraft, och gruvdrift
 spelar i klimatomställningen. Under resan möter vi representanter för urfolket samerna och
 miljöorganisationer för att lära oss om förändringsarbete i praktiken och hur man kan organisera sig
 lokalt för klimaträttvisa och lokala ekosystem.
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 "Odling och självhushållning, grundkurs och fördjupningskurs - distans" .
 Kursen följer hela odlingssäsongen, från när de första fröna sås, tills det är dags att skörda och ta
 tillvara, och allt där emellan. I fördjupningskursen går man på djupet i bl a serieodling/odla året om, och
 självhushållning och självförsörjning, samt den mångfald man kan uppnå i sin odling.

 Kursen  "Entreprenör ekoturism"  vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig
 hållbarhetsprofil. Med en fast utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen
 (https://www.globalamalen.se/) och GSTCs (https://www.gstcouncil.org/) hållbarhetskriterier för
 besöksnäringen, får deltagarna lära sig att utveckla och bedriva en verksamhet som tar ansvar såväl
 socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.
 I alla kursmoment träffar deltagarna yrkesverksamma experter och turismentreprenörer som
 föreläsare, alla med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden. 
 Kursen är utformad för de som vill starta en ny, eller utveckla en befintlig verksamhet. 
 Det kan både vara ett eget företag eller en verksamhet inom en större organisation. 
 Utbildningen är en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess med fokus på att ge deltagaren verktyg,
 kunskaper och insikter som behövs för att kunna genomföra sin affärsidé på ett hållbart sätt.

 Skrivarkursen på distans,  "Var kreativ i ditt skrivande" , finns för deltagarna som fyller sina datorer
 med olika texter, och som kanske nyss har börjat skriva. Eller så längtar man bara efter någon att
 samtala med, om skrivandets inneboende kraft. Denna kursen ger deltagarna en stor möjlighet att
 möta andra deltagare som också skriver, och därigenom möjligheten utveckla sitt kreativa skrivande, i
 en nära dialog med andra läsande, och skrivande medmänniskor.

 "Manuskursen"  är en ettårig utbildning där deltagarna kommer att arbeta tillsammans med andra
 deltagare och lärare för att utveckla sitt skrivande. Den riktar sig till de som redan gått en skrivarlinje
 eller några av de akademiska kurserna i kreativt skrivande och är intresserad av att tillbringa ett helt år
 med att skriva ett manus och lära sig mer om sitt skrivande.

 Kursen  "Höj din hälsa"  riktar sig till de som vet att sunda vanor skulle hjälpa men tycker det är svårt
 att komma igång på egen hand och klara hålla hälsosamma vanor. Deltagarna kan vara i en ny
 livssituation såsom föräldraskap, pension, ha separerat, sjukskrivning eller arbetslöshet. Deltagaren
 kan ha någon ohälsa, ha tappat goda vanor som man haft förut eller bara vill investera i sin hälsa och
 framtid.

 Musikkursen  "Musikkomposition och produktion" , riktar sig till dig som har grundläggande
 kunskaper i musik- och harmonilära, samt kan läsa noter. Fördjupade studier av kompositionstekniker
 samt utvecklande av individuella kompositionsstrategier. Utbildning inom produktion, inspelningsteknik
 och mix samt stilstudier av nutida och historiska kompositörer, arrangörer och musikproducenter. 

 Kortare kurser som  "Musik genom livet"  riktar sig till alla musikintresserade som är 55 år fyllda.
 Kursen är till för dig som vill träffa och spela musik tillsammans med andra, berika din vardag med att
 lära dig nya saker och utveckla din förmåga att spela ett instrument eller att sjunga.  "Rockkören" 
 riktar sig till den som tycker om att sjunga 50-, 60-, och 70-talslåtar i kör, bara för att det är kul. Kursen
 kompas av livemusik och texter delas. Rockkören har ibland framträdanden runtom i närområdet, och
 sprider sin glädje genom musiken.

 "Spelmanslaget på Österlen"
 Spelmanslaget på Österlen är ett forum för deltagare som vill träffas och spela folkmusik tillsammans
 med andra. Gruppen är öppen för alla instrument och nivån är blandad, det viktigaste är ett nyfiket öra
 och en vilja till samspel. Utlärning av låtar sker mestadels på gehör, men det tillhandahålls noter också.
 På kursen spelar vi, mer eller mindre, gamla låtar från Österlen med omnejd. Eftersom fokus
 fortfarande ligger mycket på att bygga upp en gemensam repertoar så kommer det fortsatt bli,
 låtutlärning vid varje tillfälle.
  

 Skolan har också en stor verksamhet inom studiemotiverande studier, etableringsuppdraget, svenska
 från dag ett samt svenska som andra språk, SFI.

 Deltagare i kursen  "SMF"  har tillgång till vägledning individuellt och i grupp genom skolans studie- och
 yrkesvägledare. Om deltagarna, när kursen är slut, känner att detta med studier kan passa dem kan
 de söka till folkhögskolans Allmänna kurs.
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 "Etableringskursen"  är en utbildning för dig som är nyanländ till Sverige och som omfattas av
 etableringsuppdraget. Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursinnehållet är
 kompetenskartläggning, svenska som andra språk, arbetsmarknadskunskap, arbetsförberedande och
 samhällsorienterande insatser, yrkesorientering, friskvårdsaktiviteter/hälsa, estetisk verksamhet,
 studiebesök, samt studie och yrkesvägledning. Kursens utformning och innehåll baseras till stor del på
 deltagarnas behov.

 Vi erbjuder också studier för dem som befinner sig i asylprocessen,  "svenska från dag ett" . Denna
 kurs syftar bland annat till att ge deltagaren inblick och förståelse för hur Sverige fungerar, och är
 uppbyggt kring bland annat demokrati, välfärd, jämställdhet och allas lika värde. Kunskap om detta ger
 en snabbare etablering in i samhället. Deltagarna studerar också svenska språket,
 arbetsmarknadsfrågor och hälsa. Undervisningens nivå, anpassas och integreras med skolans
 etableringskurs.

 "SFI - svenska för invandrare" , där skolan individanpassar undervisningen, efter deltagarnas
 studieförmåga. Vi strävar efter att grupperna ska vara relativt små så att alla får möjlighet att tala
 svenska och få den hjälp som krävs. Olika metoder i undervisningen är att man, exempelvis, varje
 vecka tränar på olika sätt att höra, tala, läsa och skriva. Skolan tror på att ha trevligt på "jobbet".
 Deltagarna lyssnar på varandra och hjälper varandra och samarbetar ibland med övriga kurser på
 skolan.

 Kursutbudet avspeglar de syften och verksamhetsområden som står angivna i
 folkbildningspropositionen.

 Det statsbidragsfinansierade verksamhetsbidraget har under året (föregående årssiffror inom
 parantes) omfattat 10 449 (10 272) deltagarveckor (dtv).

 Österlens folkhögskola har genomfört och redovisat till Folkbildningsrådet:

 -      4 465 (4 421) deltagarveckor på allmänna kurser - motsvarande 42,7% (43,0%) av v.bidraget.

 -      5 089 (5 025) deltagarveckor på särskilda kurser - motsvarande 48,7% (48,9%) av v.bidraget.

 -      98 (166) deltagarveckor på korta kurser/öppen folkbildning/kulturprogram - motsvarande 0,9%
 (1,6%) av v.bidraget.

 -      607 (540) deltagarveckor på kurser med yrkesinriktning - motsvarande 5,8% (5,3%) av v.bidraget.

 -      190 (120) deltagarveckor på kursen svenska från dag ett - motsvarande 1,8% (1,2%) av
 v.bidraget.

 v.bidraget = verksamhetsbidraget.

 Totalt har; vårterminen 411 (490) deltagare (dt) och höstterminen 438 (446) deltagare varit inskrivna
 inom ovanstående verksamhet.
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Kursverksamheten under 2021
Kursverksamhet Vårterminen 2021 Höstterminen 2021
enligt ovan som
bedrivits under året

Kursnamn/ Antal Antal Antal Antal
beskrivning deltagare deltagarveckor deltagare deltagarveckor

Allmänna kurser
Allmän kurs 85 1866 68 1205
Allmän kurs, vård &
omsorg 16 352 13 234
Allmän kurs, GAS &
BAS 22 484 18 324
Särskilda kurser
Manuskurs, distans 10 200 6 120

Skrivarkurs, distans 37 740 30 600
En rättvis & hållbar
värld, klimat- & miljö-
rättvisa, deltid, 50%
distans 19 190 6 51
Akutsjukvård, deltid,
50% distans 13 117

Musik genom livet 22 62 18 51

Musikkomposition 12 264 6 108
Musikproduktion, deltid,
50% distans 6 66 9 81

Spelmanslaget på Österlen,
deltid 50% 15 21 13 19
Höj din hälsa, deltid,
50% distans 39 273

Odling & självhushållning,
deltid, 50% distans 27 243 28 224

Entreprenör Ekoturism,
deltid, 50% distans 31 372 40 320

En rättvis & hållbar
värld, klimatprat &
handlingskraft, deltid,
50% distans 12 102

Afrika, samhälle/kultur/
litteratur, deltid
50% distans 33 330 24 238
Konstskolan,
UNIKUM 9 198 12 216
Säkerhetsutbildning,
yrkesinriktad 19 280 14 210

Svenska från dag 1 5 75 7 115

Kulturprogram 4
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Kursverksamhet Vårterminen 2021 Höstterminen 2021
enligt ovan som
bedrivits under året

Kursnamn/ Antal Antal Antal Antal
beskrivning deltagare deltagare deltagare deltagare

Korta kurser 43 12 62 82

Summa 411 5755 438 4694

Mer om kursverksamheten 2021

 Skolan har avsatt extra resurser och redovisat 3 377 (3 346) deltagarveckor på förstärkningsbidraget,
 vilket dels lämnas med språkligt stöd för invandrare med svårigheter i svenska språket och dels som
 ett extra förstärkningsbidrag för faktiska och redovisade pedagogiska merkostnader på kurser för
 deltagare med funktionsvariationer. Totalt motsvarar det ca 32,6% (33,1%) av deltagarveckorna i
 långkursverksamheten.

 För deltagare på allmänna kurser GAS och BAS, anpassade för personer med
 autismspektrumtillstånd/funktionsvariationer, samt deltagare på den estetiska kursen Unikum, vilka har
 behov av stöd i undervisning, fritid och boende, har skolan avsatt extra resurser samt ansökt och
 beviljats bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Slutredovisning av kostnader för
 stödpersoner har skett för vår- och höstterminen till SPSM.

 Under året har skolan drivit studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) med succesivt intag för totalt
 42 (88) deltagare under 13 veckor samt etableringskurs med succesivt intag för 10 (62) deltagare
 under 26 veckor, enligt ett samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet centralt.
 Lokalt har skolan samarbetat med Arbetsförmedlingen i sydöstra Skåne.

 Uppdragsutbildning har genomförts enligt följande:

 -     Svenska för invandrare (SFI) 4 413 (4 485) deltagarveckor.

 Carl Jönssons Understödsstiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt till Österlens folkhögskolas
 verksamhet under flera år. Under 2021 bidrog stiftelsen med 941 tkr. Tack vare detta generösa bidrag
 har flera deltagare fått stöd med inackordering, studieresor och fritidsaktiviteter. Dessutom har
 deltagarna fått stöd av kurator och studie- och yrkesvägledare.

 Kursverksamheten har varit förlagd till 100 % (100%) på folkhögskolan i Tomelilla.

 Rekryteringen till höstens långkurser med ca 735 ansökningar till 341 platser, är ett minskat söktryck
 jämfört med föregående år (920 ansökningar till 390 platser).

 Österlens folkhögskola har under år 2021 haft 1,94 (1,85) helårslärartjänster per 1000 deltagarveckor,
 rapporterad statsbidragsverksamhet, exklusive förstärkta lärarinsatser som finansieras med
 förstärkningsbidrag respektive språkligt stöd.

 Den genomförda verksamheten har fallit väl ut, inom ramen, för de riktlinjer som anges i de upprättade
 måldokumenten för Österlens folkhögskola. Måldokument och verksamhetsplan 2019 - 2021, bilaga 1.
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Arbete under pandemin

 För att säkerställa en så trygg arbetsmiljö som möjligt för vår personal och våra deltagare samt för att
 säkerställa rättssäkerheten för deltagarna, har skolan under pandemin:

 -      Begränsat antalet personer och ställt ut rengöringsredskap i varje lektionssal.
  
 -      Sett över städrutiner.

 -      Gått över till semidistans, för att minska antalet personer - samtidigt på plats. Periodvis har skolan
 bedrivit sin verksamhet helt på distans.

 -      Personal har haft tillgång till enskilda arbetsrum på skolan.

 -     Arbete hemma har erbjudits de personalgrupper som har kunnat detta.

 -      En checklista vid hemarbete har tagits fram för att säkerställa arbetsmiljön hemma.

 -      En checklista för information till deltagare har tagits fram och gåtts igenom med samtliga deltagare
 (i vissa undervisningsgrupper har tolk använts).

 -      Plexiglas finns i matsal och kansli.

 -      Markeringar i golv finns för att säkerställa avstånd vid kö.

 -      Handspritstationer vid alla ingångar till skolbyggnaderna.

 -      Informationslappar finns i korridorer, vid ingångar och i lektionssalar.

 -      Frågor kring arbetsmiljön har prioriterats vid medarbetarsamtalen.

 -      Fortbildning kring digitala lärplattformar och redskap har genomförts.

 -      Skolans kurator har erbjudit stöd till deltagarna vid oro.

 -      En struktur, kring genomgång av deltagarnas prestationer, har tagits fram till arbetslagen.

 -      Handlingsplaner har regelbundet reviderats kring både skol- och internatverksamheten.

 -      Möten med skyddsombuden, varannan vecka, har planenligt genomförts.

 -      Arbetsmiljö är en stående punkt på alla arbetslagsträffar.

 Verksamhetsutveckling

 Utveckling av vår kursverksamhet och aktiviteter, viktiga händelser

 -      Vi har arbetat fram en ny aktivitetsplan för året. Vi har följt den process som skolan har för detta.
 Den innebär genomgång med personal, sammanställning och framtagning av ett förslag. Styrelsen
 beslutar om aktivitetsplanen på sista mötet för året, och därefter arbetar vi med genomförandet
 kontinuerligt under året, med två uppföljningar/avstämningar varje verksamhetsår.
 -      Arbetet med att utveckla skolan till ett lokalt utbildnings- och utvecklingscenter har pågått utifrån
 vår mål- och aktivitetsplan. Likaså har vårt arbete med marknadsföring och kompetensutveckling
 fortsatt.
 -      Hemsidan ska vara levande med aktuella händelser från vår verksamhet och ytterligare utveckla
 användandet av sociala medier. En ambition att varje månad ha artiklar om skolans verksamhet i
 medierna. Vi har varit i både tidning, digitala medier och radio flertalet gånger under året.
 -      Under våren 2021 gjordes ett digitalt öppet hus där många av skolans kurser, och områden, var
 reprsenterade. Det gjordes korta berättelser som gjordes i videoklipp, samt en virtuell rundvandring på
 skolan.
 -      Fortsätta att arbeta aktivt med rekrytering av kursdeltagare och konceptutveckling i samarbete
 med kommuner, myndigheter, företag och andra aktörer. Vi har under 2021 genomfört projekt kring
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 coachning mot arbete, inom näringslivet, för personer i etableringsfasen, detta i ett samarbete med
 Tomelilla kommun. Vi har också sökt §37 medel, pengar som varit avdelade för Tomelilla kommuns
 projekt - "Mötesplatsen", detta för att kunna fortsätta med projektet, "Coachning mot arbetsmarknaden,
 under 2022. 
 -      Kompetenshöjande insatser för personalen har genomförts. Vi har under sommaren och hösten
 haft workshops i digitala undervisningsplattformar och redskap.
 -      Ledningsgruppen har under hösten 2021 genomgått ett kompetenshöjande utvecklingsarbete, med
 en organisationskonsult, som har varit mycket utvecklande för ledningens framtida arbete.
 -      Vi har sökt bidrag från RUN - Region Skåne och blivit beviljade medel för att vidareutveckla en
 förberedande kurs mot skolans Säkerhetsutbildning. Denna skulle ha startat, under december månad,
 men blev tyvärr inställd på grund av för få sökanden.
 -      Vi har sökt bidrag från RUN - Region Skåne och blivit beviljade medel för att vidareutveckla
 yrkesutbildningen inom Allmän kurs, Vård och omsorg, vilket kommer att ske under 2022.
    

Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegration

 Utifrån skolans policy för jämställdhetsarbete/jämställdhetsintegration, har vi fortsatt att arbeta med
 denna. 
 Under slutet på VT 2021 så arbetade Allmän kurs med att ta reda på hur man i olika länder arbetar
 med det Globala målet - jämställdhet. Deltagarna arbetade i mindre grupper och varje grupp fick ett
 delmål att utforska. Resultatet redovisades och diskuterades i en tvärfunktionell grupp via Meet, under
 ca 10 minuter per område, med hjälp av Google Presentation. Grupperna producerade dessutom en
 sammanfattande text, c a 2 sidor, som ingick i ett tryckt häfte med klassens samlade arbete, kring de
 globala målen om jämställdhet. En positiv respons, från deltagarna, mottogs, vilka för övrigt själva, var
 nöjda med utfallet. Vid en utvärdering av arbetet, gjordes den bedömningen att deltagarnas såväl
 kunskaper som övriga färdigheter, hade utvecklats mycket väl.

 Utifrån de angivna förutsättningarna har verksamhetsområden vidareutvecklats under året

 -     SFI har fortsatt ha en kurs på distans trots att projektet SFI för föräldralediga avslutades augusti
 2021. Man har också tittat på olika lösningar för att kunna matcha samhällets behov. Bland annat
 efterfrågas det att kunna kombinera SFI studier med arbete.
 -     Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) har genomförts under 2021. 
 Samarbetet med arbetsförmedlingen i SÖSK kring denna kurs har fortsatt varit god, dock har
 förändringar inom arbetsförmedlingen gjort att den har kraftigt minskat under 2021.
 -     Under 2021 har Etableringskurser på folkhögskola för nyanlända som omfattas av
 etableringsuppdraget fortsatt att genomföras med erbjudande att de också kan studera SFI i direkt
 anslutning till etableringskursen. Många deltagare har valt detta alternativ. Även de som läser SMF
 kurs har möjlighet att kombinera dessa studier med SFI.
 2020 beviljades Tomelilla kommunpengar från Länsstyrelsen i ett projekt, coachning mot arbete inom
 näringslivet. Österlens folkhögskola har under året anställt en person som har arbetat med detta
 projekt i nära samarbete med kommunen. Projektet har stärkt vårt samarbete med Tomelilla kommun
 och arbetsförmedlingen ytterligare. Regelbundna uppföljningar varannan vecka har gjort att såväl,
 kommun som AF och skolan har kunnat följa deltagarnas utveckling på ett särskilt givande sätt.
 -     Allmän kurs har under våren 2021 haft ett arbete med kvalitetsutveckling, detta för att fortsätta vara
 en attraktiv utbildning och för att erbjuda den struktur som deltagarna efterfrågar och behöver. Dock
 har vi på grund av den fortsatta utvecklingen av Covid-19 under hösten fått återgå till semidistans
 arbete, vi kommer att fortsätta vidareutveckla det under 2022.
 -     Vårt specialpedagogiska stöd har utvecklats under året. Ytterligare en person har fått arbeta med
 specialpedagogiska metoder. 
 -     Den internationella distanskursen har fortsatt att rekrytera bra och har fått bra utvärderingar. Skolan
 har haft en kurs på både våren och hösten. Med anledning av pandemin har vi dock inte kunnat
 genomföra någon studieresa. 
 -     Vår konstskola Unikum har haft konstutställning på Tomelilla konsthall under hösten. Detta
 fungerade över förväntan och gett både tidningsartiklar och fina recensioner. 
 -     Skrivarkursen har haft fortsatt stort söktryck och vi har under 2021 fortsatt med olika inriktningar på
 denna, vilket har gett fin respons från deltagarna.
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 -     Under hösten 2020 fick skolan möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag från Region Skåne för att
 utveckla kurser riktade mot arbete. Skolan tilldelades medel för att utveckla säkerhetsutbildning.
 Skolan planerade att hösten 2021 kunna erbjuda deltagare som inte är behöriga att söka till
 säkerhetsutbildningen, att studera svenska 1 för att sedan fortsätta på säkerhetsutbildningen. Dock
 fick vi pga för lågt söktryck ställ in denna kursen. 
 -     Sommarkurserna blev utifrån situationen med Covid-19 inställda för sommaren 2021
 -     Klimatkursen - En rättvis och hållbar värld - Agera för klimatet: Klimatprat och Handlingskraft
 startade vi under hösten 2021 även om det gav en del utmaningar runt Covid-19 så lyckades vi parerar
 in studiebesöket till Sápmi under 12 dagar i november.
 -     Rockkören och Spelmanslaget lyckades vi hålla igång på "halv" fart med mindre grupper och halvt
 på distans. Det gav deltagarna ett sammanhang och kontinuitet även om det inte var vad vi önskar det
 ska vara.
 -     Skolans kurator har från sommaren 2020 till hösten 2021 gått en utbildning för sig och hunden Eila
 till socialtjänstehund och som efter färdig utbildning och ansökan till Länsstyrelsen nu arbetar på
 skolan en dag i veckan. Vilket ger bra respons och resultat i arbetet med vår målgrupp på skolan.
 -     Som en del i vårt arbete med att vara en resurs i regionen har ett samarbete med Vård och
 Omsorgscollege fortsatt för att kunna erbjuda en så attraktiv vård och omsorgsutbildning som möjligt.
 -     Under hela våren 2021 skickade gruppen för Elevhälsa ut mail varje vecka för att ge tips och råd
 kring hur man kan hantera tillvaron med pandemi och distansstudier. Gruppen gav tips på allt från
 hemma spa, roliga historier, sömn och stress. Tanken var att peppa deltagare när skolan var på
 distans.
 -     Under V 40 pågick Skåneveckan för psykisk hälsa runt om i Skåne. Elevhälsogruppen brukar
 uppmärksamma olika arrangemang, i år genomfördes Run for mental health. Alla deltagare var
 inbjudan att springa eller gå. Det fanns tre runder att välja på beroende på ork. I anslutning till loppet
 fanns en tipsrunda men frågor kopplade till psykisk hälsa. Skolan bjöd alla som medverkade på korv
 med bröd. 
 -     Den 30/11 hade skolan en öppen föreläsning om Varg i Sverige. Föreläsare Per Widén berättade
 och deltagare på skolan gjorde en mycket uppskattad affisch. 
 -     I april och maj var skolan representerade i ett samverkansprojekt mellan folkbildning Skåne och
 region Skåne som hette Generationsmöten för gemenskap. Vi träffades i digitala tvärgrupper och
 arbetade med idéer kring hur olika generationer kan mötas i samhället. Planer finns på en
 vänskapsbänk där nya möten kan uppstå. 
 -     Skolan har stötta deltagare på olika sätt. Förutom allt studiestöd har vi skapat glädje i vardagen
 med frukostkaffe och musik, gått runt i klasserna, bjudit på frukt, godis samt haft internatkväll med
 julpyssel och skolans traditionella pepparkaksbygge.
 -     Under året utökades SYV tjänsten från 80 till 100% fr om augusti-21. Detta skedde pga flera
 faktorer. Ett utökat övergripande ansvar med fler administrativa arbetsuppgifter av antagning till Allmän
 kurs m.m. Skolan har också utökat med utbildning inom vård och säkerhet där SYV har en central roll i
 att informera och vägleda inför jobbsök och ev. fortsatta studier. Ett ökat vägledningsbehov. Den
 föränderliga arbetsmarknaden och utbudet av utbildningar i dagens samhälle sätter stora krav på att
 kunna ta in och sålla information för att kunna ta ett välgrundat beslut. Många av deltagare på skolan
 har språksvårigheter medan många andra innefattas av NPF problematik. Detta innebär ofta en
 fördröjd vägledningsprocess med att lotsa individer genom studierna och vidare i livet.

Policy- & studeranderättsliga frågor
 Studeranderättslig standard 2021 - 2021, Österlens folkhögskola och deltagarinflytande

 Uppdaterad Studeranderättlig standard för läsåret 2021 - 2022 har arbetats fram.
 Under vårterminen 2021 gick skolan över till att använda den gemensamma Folkhögskolenkäten.
 Dock blev det utifrån att det förelåg tekniska utmaningar, och andra smärre problem, med att i
 Schoolsoft se till att det var rätt uppgifter inlagda i systemet. Det var statistiskt sett, inte säkerställt,
 vilket förde med sig att skolan valde att inte bearbeta materialet i någon större utsträckning.

 Kvalitetsarbete

 Skolan tillämpar ett processorienterat arbetssätt med kontinuerliga förbättringar. Fokus 2021 har legat
 på arbetsmiljö med fokus på nya uppkomna arbetssituationer som distansarbete som tidigare inte
 förekommit i samma utsträckning samt arbetsbelastning. Detta har ingått såväl i det löpande arbetet
 som avsatt tid för att tillsammans följa upp och utvärdera utifrån fastställda måldokument,
 aktivitetsplaner och hur vi arbetar vidare utifrån hur skolan ska utvecklas i framtiden. Vi har som
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 nämnts ovan haft flera utvecklingsarbeten igång parallellt, på allmän kurs, inom AST-verksamheten
 och på SFI. Även om arbetet har varit mer varierat då förutsättningarna under pågående pandemi har
 lett till att många arbetar hemma och på distans.

 Verksamhet

 Kvalitetsarbetets utveckling:
 Deltagarenkäter har utförts efter kursstart samt inför terminens slut. Återkoppling till deltagarna har
 skett. Samtlig personal har fått utvärdera sitt arbete via utvärderingsfrågor/analys och
 medarbetarsamtal under året. Dessutom vad var och en kan vidareutveckla inom utbildningen
 respektive i sitt eget arbete för att föra skolan vidare. Dessa reflektioner har också ledningsgruppen
 använt för att stämma av var och vad vi behöver arbeta vidare med och vilken
 kompetensutbildning/fortbildning vi behöver för hela skolan och i olika arbetsgrupper. Verksamheten
 har haft en större utmaning under året då det har varit en sjukfrånvaro inom AST verksamhetens
 ledning, vilket lett till att några av fritidspedagogerna har fått ett större ansvar för att verksamheten ska
 flyta under tiden rekrytering pågått. Dessa har under hösten avrapporterat löpande mot rektor för att
 säkerställa att allt fungerar.

 Kvalitetsarbetets resultat och effekt

 Ett resultat av systematiskt processarbete är att kursdokumentation, analys och avstämning
 förbättrats. Samsyn och utveckling på de olika utbildningarna förbättras när vi arbetar processinriktat.
 Vi har arbetat med årshjul för våra verksamheter kopplat till hela skolans verksamhet.
 Samsyn kring arbetssätt och innehåll på de olika utbildningarna/verksamheterna gör också att
 deltagarna får en trygg och samstämmig bild av skolan. Detta underlättar då vi har många deltagare
 som går vidare i andra studier på skolan, till exempel från SFI till allmän kurs.
 Vidare har resultatet och effekterna av processarbetet, under 2021, framför allt lett till en uppdatering
 av studeranderättslig standard, rutiner och checklistor. 
 Processen har hjälpt till med att arbeta fram effektivare metoder, för framtagande av underlag för
 vidarerapport till uppdragsgivare, effektivare resursanvändning, samt en förbättrad arbetsmiljö. 

 Det arbete som har rört digitaliseringen, har gett fina resultat, när det gäller effektivisering samt en
 större tydlighet. Det har också skapats en trygghet, och mindre felmarginaler, då det är en tydligare
 koppling mellan källa och system.

 Administration

 Ledningsgruppen arbetar med en pågående utveckling och revidering av rutiner och stödprocesser i
 samarbete med de olika verksamheterna. Ett utvecklingsarbete för Ledningsgruppen har påbörjats
 med hjälp av en utvecklingskonsult som under 3 dagar under hösten har utbildningstillfällen. Vidare har
 det skett ett stort arbete inom administrationen att digitalisera delar av verksamheten. Vi har gått över
 till att hantera fakturor digitalt vilket skapat en enorm skillnad. Det har införts digitala färdskrivare i de
 fordon som skolan äger för att rätt uppgifter kommer in i systemet automatiskt. Måldokument och
 aktivitetsplan har utvärderats två gånger per år tillsammans med personal för att följa upp och
 utvärdera vårt arbete utifrån våra styrdokument. I dessa utvärderingar har samtlig personal deltagit.
 Under hösten har all personal varit delaktig i att ta fram underlag till aktivitetsplan för 2022.
 Måldokumentet daterat 2019 har genomlysts och fått en smärre uppdatering till 2022. Ett arbete med
 personalen har genomfört för att få in bild över vilka visioner som finns på skolan för att
 ledningsgruppen utifrån detta har utarbetat ett nytt förslag på verksamheten för perioden 2022 - 2024.

 Regelbundna ledningsgruppsmöten genomförs utifrån omvärld, planering och uppföljning. Information i
 form av t.ex. veckomail från rektor, dokumentation efter personalmöten och täta möten med
 skyddsombuden har fortsatt.
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Ordförande har ordet

 Upplysning enligt årsredovisningslagen 5 kap §18B
 Gruppen styrelse och rektor består av fyra kvinnor och fem män

 Året 2021 började som 2020 slutade - pandemin fortsatte sätta spår i samhället och förstås också hos
 oss. Skolledning och övrig personal fick anpassa sig efter de rekommendationer och övriga föreskrifter
 som kom från olika myndigheter. Styrelsen uttryckte tacksamhet över, ett fantastiskt genomfört arbete,
 denna utdragna pandemi till trots!
 På styrelsenivå blev det digitala möten, eller i alla fall möjlighet för ledamöterna att delta på distans,
 vilket fungerade väl, trots avsaknaden av de personliga mötena.

 På personalfronten får vi veta att vår administrativa chef Jan Pedersen har, efter 29 år på skolan,
 bestämt sig för att till sommaren gå i pension.
 Mer överraskande var beskedet alldeles innan midsommar från rektor Linda Nilsson, att hon ville sluta
 sin tjänst. Linda ville gärna sluta redan i september. Beskedet hon fick var, att det kunde ordnas under
 förutsättning att vi får fram en tillfällig lösning på ersättare.  
 Vid höstens första styrelsemöte fick vi en presentation av olika verksamheter. Sofia Byberg
 informerade om uppdragsutbildningarna, SFI, etablering och SMF. Internatansvarig, Kerstin Blohmé,
 informerade om internatverksamheten. Den nye administrativa chefen, Thorleif Jönsson, presenterade
 sig och berättade om hur han ser på de nuvarande rutinerna samt det nuvarande arbetssättet inom
 administration och ekonomi. Tillförordnande rektorn, Jonas Borgström, presenterade sig och styrelsen
 passar också på att avtacka avgående rektorn, Linda Nilsson.

 Hösten styrelsearbete domineras utöver det löpande av en stadgeöversyn där vice ordförande Kristin
 Svensson tillsammans med ledamöterna Hans Skäremo och Per Skoog ska ta fram ett förslag som
 ska läggas fram för årsstämman 2022. 
 Även rektorsrekryteringen hade en framträdande roll i höstens styrelsearbete.
 Vi lyckades också trots pandemin och restriktioner dela ut Österlens Folkhögskolas Folkbildningspris.
 Priset som delas ut vartannat år gick 2021 till skådespelaren, låtskrivaren, musikern, poeten,
 radioprataren mm Emil Jensen. Emil var speciellt glad och nöjd över att vi lyckades få till utdelningen
 trots pandemin. Det blev en liten intern högtid för deltagare och skolans personal.

 Tack alla för 2021!

 Hanseric Jonsgården, styrelsens ordförande, i Föreningen Österlens Folkhögskola.  
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Resultat och ställning

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019 2018 2017

Antal medlemmar 2 2 2 2 2

Medelantal anställda 59,2 60,2 64 60,7 55

Resultat (tkr)

Verksamhetens intäkter 46 547 46 737 49 311 53 633 47 471

Verksamhetens kostnader -45 787 -42 862 -50 430 -45 310 -42 914

Verksamhetens resultat 760 3 875 -1 119 8 323 4 557

Finansnetto - 2 -2 3 -210

Årets resultat 760 3 877 -1 121 8 326 4 347

Ekonomisk ställning

Balansomslutning (tkr) 50 651 48 926 47 120 48 386 37 797

Eget kapital (tkr) 43 974 43 214 39 337 40 458 32 131

Soliditet (%) 87 88 83 84 85

Värdesäkring av eget kapital (%) 2 9,9 -2,8 25,9 15,6

Kassalikviditet (tkr) 510 560 375 376 322

 Definitioner:
 Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
 tillgångar i balansräkningen).
 Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget
 kapital.
 Kassalikviditet - Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder.
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Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kr
Balanserat resultat 43 214 441
Årets resultat 759 928

Summa 43 974 369

 Styrelsen föreslår att vinstmedlen, kronor 43 974 369, disponeras enligt följande:

 Balanseras i ny räkning             43 974 369  kr

 Föreningens resultat och ställning, i övrigt, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning och
 kassaflödesanalys med noter.

Förändringar i eget kapital

Inträdes- Underhålls- Balanserat Årets Totalt
avgift fond resultat resultat

fastighet

Belopp vid årets 400 000 8 500 000 30 436 778 3 877 663 43 214 441
ingång

Resultatdisp. enl. 3 800 000 77 663 - 3 877 663 0
årsstämman

Årets resultat 759 928 759 928

Belopp vid årets 400 000 12 300 000 30 514 441 759 928 43 974 369
utgång
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 3 44 461 254 44 546 865
Övriga verksamhetsintäkter 3 2 086 123 2 190 261

Summa verksamhetens intäkter 46 547 377 46 737 126

Verksamhetens kostnader
Kostnader för material och vissa köpta tjänster -1 057 008 -1 095 681
Övriga externa kostnader 4 -8 206 081 -7 642 122
Personalkostnader 2,4 -35 482 540 -32 956 025
Avskrivningar och nedskrivningar 5,6 -1 041 807 -1 167 963

Summa verksamhetens kostnader -45 787 436 -42 861 791

Verksamhetsresultat 759 941 3 875 335

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter -13 2 327

Resultat efter finansiella poster 759 928 3 877 662

Resultat före skatt 759 928 3 877 662

Årets resultat 759 928 3 877 662
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 15 522 271 16 347 005
Maskiner och inventarier 6 406 467 566 289
Pågående nyanläggningar 7 687 500 -

Summa anläggningstillgångar 16 616 238 16 913 294

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 537 825 1 845 335
Övriga fordringar 34 318 25 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 400 989 675 398

Summa kortfristiga fordringar 2 973 132 2 546 388

Kortfristiga placeringar 1 000 000 1 000 000

Kassa och bank 30 061 677 28 466 356

Summa omsättningstillgångar 34 034 809 32 012 744

SUMMA TILLGÅNGAR 50 651 047 48 926 038
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital

Balanserat kapital 43 214 441 39 336 778
Årets resultat 759 928 3 877 662

Summa eget kapital 43 974 369 43 214 440

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 812 213 1 014 532
Övriga skulder 1 124 130 857 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 4 740 335 3 839 199

Summa kortfristiga skulder 6 676 678 5 711 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 651 047 48 926 038
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Kassaflödesanalys

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 759 928 3 877 663
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 1 041 807 1 167 963

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 801 735 5 045 626
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -426 744 287 477
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 965 080 -2 071 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten 538 336 -1 783 839

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 6 -57 251 -162 500
Pågående nyanläggningar 7 -687 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -744 751 -162 500

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde 1 595 320 3 099 287
Likvida medel vid årets början 29 466 357 26 367 070

Likvida medel vid årets slut 31 061 677 29 466 357
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Noter till balans- och resultaträkning

Not 1  ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
 Belopp i kr om inget annat anges

 Redovisnings- och värderingsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
 och koncernredovisning (K3).
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisnig

 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
 den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen.
 Nettoomsättning består i huvudsak av statsbidrag, bidrag från regioner samt fakturerade tjänster för
 inackordering/kursmaterial och SFI-utbildning i skolans folkhögskoleverksamhet.

Anläggningstillgångar

 Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
 I de fall anläggningstillgångar består av olika komponenter där varje del har förväntad nyttjandeperiod
 som skiljer sig väsentligt från övriga delar av tillgången, sker avskrivningar av sådana komponenter var
 för sig utifrån varje komponents bedömda nyttjandeperiod.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
 Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar Per år
Byggnader, komponentuppdelade i grund, stomme, fasad, tak och fönster/dörrar 2,5 - 5 %
Byggnadsinvent., komponentuppd. i fast inredning, maskiner och tekn. anläggn. 5 20 %
Markanläggningar 5 %
Fordon 20 %
IT-utrustning 33 %
Inventarier 20 %
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Not 2  Sjukfrånvaro

2021-01-01      -- 2021-12-31 2020-01-01      -- 2020-12-31
Total sjukfrånv / Lång frånvaro / Total sjukfrånv / Lång frånvaro /
ordin arbetstid total sjukfrånv ordin arbetstid total sjukfrånv

Ålderskategori:
29 år eller yngre 2,85 % 0,00 % 3,66 % 0,00 %
- Kvinnor * * * *
- Män * * * *

Ålderskategori:
30 - 49 år 6,72 % 64,15 % 3,79 % 6,12 %
- Kvinnor 8,78 % 79,29 % 4,38 % 7,99 %
- Män 3,37 % 0,00 % 2,62 % 0,00 %

Ålderskategori:
50 år eller äldre 2,87 % 17,11 % 5,93 % 37,12 %
- Kvinnor 3,64 % 20,26 % 7,69 % 43,82 %
- Män 1,34 % 0,00 % 2,62 % 0,00 %

Totalt:
- Kvinnor 5,09 % 49,18 % 6,55 % 35,56 %
- Män 2,03 % 0,00 % 2,61 % 0,00 %
Alla anställda 4,05 % 40,77 % 5,21 % 29,48%

Not 3  Föreningens intäkter
2021-12-31 2020-12-31

1 Huvudintäkter (i kr)

Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet (FBR) 16 526 100 15 875 196

Förstärkningsbidrag inkl. bidrag för korttidsutbildade och 3 099 500 2 707 701
språkligt stöd, FBR

Studiemotiverande/etableringskurser, svenska från dag ett, 5 165 375 6 791 279
yrkeskurser allmän/särskild kurs, FBR

Särskilt utbildningsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten 5 536 000 5 450 000
(SPSM)

Mobilitetsstöd Regioner, ersättning Region Skåne 2 919 695 2 981 120

Summa huvudintäkter 33 246 670 33 805 296

2 Fakturerade tjänster (i kr)

Inackordering 6 382 974 6 007 540

Uppdrag från kommun samt svenska för invandrare (SFI) 4 448 297 4 218 555

Övriga intäkter 383 313 515 474

Summa fakturerade intäkter 11 214 584 10 741 569

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: A72EAD01-F6EC-40C3-AD3F-99BEEE02C304. Page 21 of 27.

208



Föreningen Österlens Folkhögskola  21(25)

838800-9360

3 Övriga rörelseintäkter (i kr)

Erhållna projektbidrag 689 159 483 862

Övriga intäkter 1 396 963 1 706 399

Summa övriga rörelseintäkter 2 086 122 2 190 261

Föreningens totala intäkter 46 547 376 46 737 126

Not 4  Föreningens externa kostnader och personalkostnader

2021-12-31 2020-12-31
1 Externa kostnader (i kr)

Övriga externa kostnader 4 789 506 4 372 705

Fastighetskostnader 3 070 753 2 937 543

Leasingavtal: föreningens leasingavgifter kostnadsförs löpande. 86 058 86 244
Under verksamhetsåret har föreningens leasingavgifter uppgått till

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 123 000 120 250
enligt revisionsuppdrag

Styrelsen: arvode och kostnadsersättningar 136 764 125 379

Suuma externa kostnader 8 206 081 7 642 121

2 Kostnader för personal (i kr)

Löner, personal 24 645 816 23 618 389

Kostnadsersättningar, personal 25 592 27 923

Kostnadsersättningar, styrelse 4 195 6 096

Sociala avgifter enligt lag 7 563 251 6 669 616

Sociala avgifter enligt avtal (arbetsmarknads- och pensionsförsäkr.) 1 997 016 1 792 970

Särskild löneskatt för pensionsförsäkring 449 118 410 677

Övriga styrelsekostnader 0 3 262

Övriga personalkostnader 797 552 427 092

Summa kostnader för personal 35 482 540 32 956 025

Föreningens totala, externa kostnader, och personalkostnader 43 688 621 40 598 146
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Medelantalet anställda har varit:
- Kvinnor 39,03 - 66 % 39,7 - 66 %
- Män 20,16 - 34 % 20,5 - 34 %
Totalt 59,19 - 100 % 60,2 - 100 %

3 Särskilt utbildningsstöd (SPSM) (i kr)

Lönekostnad inkl. LKP (2021: 11,57 snitt  årstjänster), 5 049 000 4 955 000
(2020: snitt 10,90 årstjänster)

Övriga kostnader för stödpersoner 429 600 487 000

Handledning 86 400 8 000

Summa kostnader för särskilt utbildningsstöd 5 565 000 5 450 000

5 Finansiella poster

Finansiella intäkter 0 2 327

Finansiella kostnader -13 0

Summa finansiella poster -13 2 327
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Not 5  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Anskaffningsvärden:
- Ingående anskaffningsvärde byggnader 25 905 323 25 905 323
- Omklassificeringar byggnader -2 958 208 -
- Ingående anskaffningsvärde markanläggningar 3 149 032 3 149 032
- Ingående anskaffningsvärde mark 878 000 878 000

Utg. anskaffningsv. på byggnader, markanläggning och mark 26 974 147 29 932 355

Planenliga avskrivningar:
- Ingående avskrivningar byggnader -11 311 588 -10 569 720
- Omklassificeringar byggnader 2 958 208 -
- Ingående avskrivningar markanläggningar -2 273 762 -2 123 236
- Årets avskrivningar på byggnader -674 210 -741 868
- Årets avskrivningar på markanläggningar -150 524 -150 526

Utg. planenl. avskr. på byggnader, markanläggning och mark -11 451 876 -13 585 350

Utg. planenl. värde på byggnader, markanläggning och mark 15 522 271 16 347 005

Not 6  Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier
 2021-12-31 2020-12-31
Anskaffningsvärden:
-Ingående anskaffningsväde 5 854 478 5 848 239
-Årets utrangering - -156 261
-Årets anskaffning 57 251 162 500

Utg. anskaffningsv. på maskiner, tek. anläggn., inventarier 5 911 729 5 854 478

Planenliga avskrivningar:
-Ingående avskrivningar -5 288 189 -5 168 881
-Årets utrangering 156 261
-Årets avskrivningar -217 073 -275 569

Utg. planenl. avskrivn. på maskiner, tek. anläggn., inventarier -5 505 262 -5 288 189

Utg. planenligt värde på maskiner, tek. anläggn. och inventarier 406 467 566 289

Not 7  Pågående nyanläggningar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde pågående nyanläggningar - -
Investering i nytt lås- och passersystem 687 500 -

Utgående värde pågående nyanläggningar 687 500 -

 Pågående nyanläggningar avser installation av nytt lås- och passersystem till FÖFHSK:as olika
 byggnader på Mlmövägen 41, 273 35 i Tomelilla.
 Grundanbudet på denna investering uppgår till 1 164 810:- kronor, inklusive moms. 
 I samband med denna årsredovisnings avgivande, uppgår tilläggsarbetena till c a 100 000:- kronor.
 Projektet beräknas vara färdigställt i april 2022.
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Not 8  Förutb kostn & uppl int samt uppl kostn & förutb int

2021-12-31 2020-12-31
1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 350 986 0

Upplupna intäkter, slutreglering förstärkningsbidrag, 158 100 373 000
Folkbildningsrådet (FBR)

Upplupna intäkter, slutreglering språkligt stöd (FBR) 67 600 95 700

Upplupna intäkter, slutreglering "svenska från dag 1" (FBR) 7 680 7 600

Upplupna intäkter, slutreglering yrkeskurs (FBR) 0 53 540

Upplupna intäkter, etableringskurs (FBR) 206 000 0

Upplupna intäkter, SMF (FBR) 91 800 0

Tillskott avseende kvalitetsfrämjande verksamhetsbidrag (FBR) 424 900 0

Förutbetalda kostnader, övrigt 93 923 145 558

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 400 989 675 398

2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 271 551 441 867

Upplupen semesterskuld 664 497 629 559

Upplupen kompskuld 34 788 32 539

Upplupen ferielöneskuld 160 166 160 821

Upplupna sociala avgifter 976 142 1 031 718

Regionbidrag, skuld för återbetalning 365 040 0

Helt outnyttjat verksamhetsbidrag, för utökade platser, 581 400 0
skuld för återbetalning

Delvis ej utnyttjat verksamhetsbidrag, för yrkeskurser, 75 500 0
faställd skuld för återbetalning

Förutbetald intäkt, förstärkningsbidrag Folkbildningsrådet (FBR) 0 0

Förutbetald intäkt, Etableringskurs (FBR) 0 275 240

Förutbetald intäkt, Studiemotiverande folkhögskolekurs (FBR) 0 67 000

Förutbetald intäkt, Bidrag för korttidsutbildade (FBR) 45 000 12 400

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 566 251 1 188 055

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 740 335 3 839 199
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Underskrifter

 Tomelilla den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

  

Hanseric Jonsgården Kristin  Svensson
Styrelseordförande Styrelsens vice ordförande

Per Skoog Per-Ingvar de la Motte
Ledamot Ledamot

Kristina Lunderup Hans Skäremo
Ledamot Ledamot

Boel Holm Petter Löfstedt
Ledamot Ledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Karolina Widecrantz Torsten  Lindgren
Auktoriserad revisor Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 76 Dnr KS 2021/46 

Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne för verksamhetsåret 2021 samt bevilja direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2021 med ett 
redovisat resultatet om drygt 132 tkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2021 samt att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1541. 

Hemställan om ansvarsfrihet 2021, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1117. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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  2022-04-22 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2021 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2022-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2022-03-07 med bilagor. 
o Bilaga 1: Årsredovisning för 2021 innehållande Förvaltningsberättelse, 

Bokslut samt Statistik. 
Bilagt till bilaga 1 är: 

§ Revisionsberättelse för år 2021 
§ Granskningsrapport för år 2021 

o Bilaga 2: Helårsprognos för 2021 
o Bilaga 3-5: Direktionens interna arbetsmaterial 

 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande  

 
eu 

 
Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 
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Ks § 77 Dnr KS 2022/74 

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 
första kvartalet 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022. 

Kommunstyrelsens beslutar uppdra till förvaltningen att inför kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 juni förtydliga varför beslut inte blivit verkställda. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. 
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att 
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO 
under perioden. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31 
311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31 
269 dagar. Väntetiden beror på resursbrist 
 
Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under rapporteringsperioden. 
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§ 77 forts. 
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit 
senarelagt. 
 
Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.  
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner. 
 
Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. 
 
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 
 
Tidigare redovisning. Tre tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS under 
2021. 

Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06 

Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. 

Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga 
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en 
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022. 
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Justerandes sign    

 

 

§ 77 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022.. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022, handlingsid: Ks 2022.1531. 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden § 32/2022: 

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Ksau § 95/2022. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ida Bornlykke (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att inför 
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni förtydliga varför beslut inte blivit 
verkställda. 

 
Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Ida 
Bornlykkes (S) yrkande. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige   

Socialchef Camilla Andersson 
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