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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid 
Sammanställning av motioner per den 6 september 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 2022-09-23 
Ksau 2022-10-05 
 

2022-11-09 2022-12-19  

Motion - Naturskola i 
Tomelilla kommun 
2022-04-04 

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

FN 2022-08-26 
Ksau 2022-09-14 

2022-09-28 2022-10-17  

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 

Motion - BID-process 
för ökad attraktivitet 
och trivsel i centrum 
2022-06-14 

2022-06-20 2022-08-17 Till förvaltningen för 
beredning. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning interpellationer per den 2022-09-06 
 

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

initiativtagaren 
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. 
Ksau 2022-09-14 

2022-09-21 

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

Olivia Lundgren Ksau 2022-06-13 
 

2022-06-20 

2022-06-23 
Medborgarinitiativ - Hundrastgård 

Ulf Magnusson Ksau 2022-08-17 2022-08-23 
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2022-07-21 
Medborgarinitiativ - Alternativa 
inställningar på kommunens 
publika datorer 

Mikael Nilsson Ksau 2022-08-17, till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

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

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 94 Dnr KS 2022/98 

Hållbarhetsredovisning Tomelilla 
kommun 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2021. 

Ärendebeskrivning 
Hållbarhetsredovisningen för Tomelilla kommun 2021 redogör för det gångna årets 
hållbarhetsarbete i kommunen. Med utgångspunkt i målen för Agenda 2030 lyfter 
redovisningen fram det arbete som legat i fokus för kommunens arbete. 
Redovisningen sammanställer även jämförande statistik som visar på utvecklingen 
jämfört med tidigare år samt pekar ut förslag till områden som bör fokuseras på 
under kommande år för att utveckla kommunens hållbarhetsarbete. Det finns inget 
lagstadgat krav på att kommuner ska ta fram en hållbarhetsrapport men det anses 
vara ett bra sätt att utvärdera och kommunicera det arbete som görs på området. 
Sedan 2019 har Tomelilla kommuns hållbarhetsarbete följts upp genom en årlig 
rapport som publicerats på hemsidan. 

Ordförande Leif Sandberg (C) upplyser att hållbarhetsrapporten kommer att 
redovisas på kommunfullmäktige den 19 september 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av hållbarhetsrapporten har inte inneburit några kostnader. 

Barnperspektivet 
Förslaget har inga negativa konsekvenser för barn.  

Miljöperspektivet 
Hållbarhetsredovisningar utgör en central del i uppföljningen och utvecklingen av 
kommunens hållbarhetsarbete. Den utgör även en viktig källa för 
informationsinhämtning för invånare samt ökar transparensen och möjligheten för 
invånare att påverka i dessa frågor.  

Uppföljning 
Hållbarhetsredovisningen följs upp genom nästkommande års redovisning.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 94 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2022, handlingsid: Ks 2022.2175. 

Hållbarhetsredovisning Tomelilla 2021, handlingsid: Ks 2022.2129. 

Tidigare behandling 
Ksau § 124/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2021. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 

12



 
 

 

 

Datum: 2022-05-25 

Dokumentansvarig tjänsteperson: Madeleine Wahlund, 
verksamhetsutvecklare hållbarhet, utvecklings- och 
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1 Inledning 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. -Brundtlandrapporten 1987. 

Förvaltningen arbetar dagligen, både i det stora och lilla för att uppnå en hållbar 
framtid. Ett arbete som under de senaste åren har intensifierats och blivit mer 
nödvändigt för utvecklingen av kommunen. Ett arbete som sker i samverkan, inte 
bara inom förvaltningen utan även med näringsliv, föreningar och andra offentliga 
aktörer både lokalt och nationellt. I rapporten redovisas ett urval av det 
hållbarhetsarbete som pågår i förvaltningen, samt enklare analyser för 2021–2022. 
Först redovisar vi de styrdokument som leder vårt arbete inom hållbarhetsområdet 
och hur vi går från ord till handling. Efter det följer en sammanfattande omvärlds- 
och nulägesanalys om klimat och miljöarbetet globalt, med påverkan lokalt. Vi lyfter 
sedan fram ett urval av aktiviteter, projekt, statistik och resultat av det gångna årets 
hållbarhetsarbete med utgångspunkt i Agenda 2030. Efter det följer förslag till fokus 
för kommande års hållbarhetsarbete. Avslutningsvis redovisar vi en uppföljning av 
nyckeltal kopplat till de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030 samt 
uppföljningen av nyckeltal för Sveriges miljömål.  

1.1 Tomelilla kommuns vision 
Vår vision är vägledande för kommunens arbete med mål, budget och en rad andra 
viktiga beslut inom hållbarhetsområdet. Den följer:  

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger 
näring och hållbar tillväxt.” 

1.2 Livskvalitetsprogram för Tomelilla 2030 
Livskvalitetsprogrammet för Tomelilla 2030 är förvaltningens styrdokument för miljö 
och folkhälsa. Det ger riktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030. 
Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram och förtydligar arbetet med 
folkhälsa, de sociala aspekterna och trygghetsskapande åtgärder, samt kopplas till 
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

I arbetet vill vi inkludera, engagera och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och 
andra kommuner. Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och 
människorna som bor här eller som besöker oss. Med hänsyn till omvärldsfaktorer 
pekas viljeriktning och prioriteringar för framtiden ut. 
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Viljeinriktningarna är kopplade till vårt förhållningssätt i arbetet med att uppnå 
intentionerna med programmet. Vi vill vara modiga, öppna, aktiva och nyfikna i vårt 
arbete med livskvalitet och hållbar utveckling. Tillsammans identifierar vi utmaningar 
och prioriterar område vi vill förbättra, ”vi vill därför”. För varje prioritering finns 
ett antal förbättringsområden, ”så här gör vi”, dessa kan vara speciella initiativ som 
kan syfta till att öka satsningar, skapar förutsättningar och minska konsekvenser.  

Vi vill vara modiga, aktiva, öppna och nyfikna i vårt arbete för att uppnå en 
hållbar utveckling och god livskvalitet.  

 
Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive 
nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. Alla behöver vara en del 
av pusslet för att uppnå en hållbar utveckling och ingen ska lämnas utanför i arbetet. 
Genom att lyfta in det i verksamhetsplanerna, i de ekonomiska redovisningarna samt 
i en årlig hållbarhetsredovisning kan programmet hållas levande och aktuellt. Genom 
att följa omvärldenstrender och de resultat som redovisas i rapporter kan rätt 
åtgärder sättas in i rätt tid för att styra arbetet mot kommunens strävan att bli en 
kreativ och hållbar bit av Skåne. 

1.3 Energi och klimatplan 2020–2025 
Tomelillas energi- och klimatplan 2020–2025 är kommunens strategi för utfasning av 
fossila bränslen och för att uppnå klimatneutralitet. Planen antogs av 
kommunfullmäktiga 18 december 2019 och ska följas upp en gång per mandatperiod. 
Energi- och klimatplanen anger att kommunorganisationen samt alla hel- och delägda 
bolag ska vara fossilfria och klimatneutral år 2025. 

2 Hållbarhetsarbetet 2021–2022 

2.1 Nuläges- och omvärldsanalys  
Året 2021 fortsatte att domineras av pandemin som drabbade världen 2020. 
Beslutsfattare över hela världen har satsat stora offentliga medel för att bekämpa 
smittspridningen och bromsa de negativa konsekvenserna med löften om omstart till 
en grön ekonomin. Trots att Sverige hade en jämförelsevis hög andel gröna 
investeringar, gick enligt OECD endast 21 procent av det statliga stödet globalt sett 
till miljöanpassade projekt, medan 79 procent av offentliga medel inte gick till att 
tackla klimatproblemen och i vissa fall bidrog till att förvärra dem.  

M
o

d Arbeta för 
innovation och 
utveckling

Våga lyckas och 
misslyckas genom att 
prova nya innovativa 
vägar 

Minska vår 
klimatpåverkan och 
vårt ekologiska 
fotavtryck 

A
k
ti

v Fokusera på barn 
och ungas perspektiv 

Inspirera till ett 
hälsosamt och aktivt 
liv

Främja initiativ som 
är inkluderande och 
stärker individen. 

Ö
p

p
n

a Vara lyhörda och 
dela med oss

Erbjuda trygga och 
säkra miljöer 

Bevara och utveckla 
landskap för hållbara 
ekosystem

N
yf

ik
n

a Samverka och 
utvecklas med andra

Lyssna och samtala i 
dialog

Låta ekonomin 
skapa mer värde 
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Under 2021 och början av 2022 släpptes IPCC:s sjätte rapport som visar på att 
klimatförändringarna nu syns på alla platser runt jorden, på land, i haven och 
atmosfären. I våra nordliga delar är uppvärmningen dubbelt så hög som det globala 
genomsnittet, vilket kommer att göra katastrofväder allt vanligare. Forskarna slår 
med ännu större tydlighet fast att det är människans utsläpp som orsakar 
klimatförändringarna och det mer extrema vädret. Men trenden kan vändas om 
kraftiga åtgärder sätts in för anpassning och utsläppsminskningar som leder till 
nollutsläpp globalt senast 2050. 

Enligt klimatpolitiska rådets rapport 2022 krävs större utsläppsminskningar i Sverige. 
Omställningen behöver accelerera och Sverige kan och bör ligga i framkant i arbetet 
mot det fossilfria samhället. Det senaste året har på många vis visat att det är möjligt. 
Inom EU pågår ett reformarbete med att genomföra den gröna given och uppnå 
EU:s klimatmål, som är EU:s största lagstiftningspaket någonsin och näringslivets 
ökade aktivitet syns inte minst i norra Sverige med några av Europas största 
industriinvesteringar i fossilfria energikällor. Men det finns också uppenbara 
utmaningar. Krig i Europa och världen, demokratins tillbakagång och försvagade 
internationella samarbeten riskerar att förhindra nödvändiga politiska beslut och 
viktiga investeringar. Stora svängningar i energipriser påverkar företag och enskilda 
och ger stora påfrestningar inte minst för många lantbrukare i Skåne. Även om ingen 
vet exakt hur vägen till netto noll utsläpp kommer se ut, pekar Klimatpolitiska rådet 
på fyra områden med central betydelse för den kommande omställningen: effektivare 
energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk och 
upptaget och lagring av koldioxid. Några av rekommendationerna från rapporten är att 
stärka målbild och styrmedel inom dess fyra områden, skapa förutsättningar för investeringar 
som bidrar till att klimatmålen nås samt att genomföra ett brett kunskaps-och 
kompetenslyft för klimatomställningen. Dessa är områden där vi på lokal och kommunal 
nivå har möjlighet att göra skillnad då kommunen har stor rådighet till exempel över 
den fysiska planeringen och att på olika vis styra mot mer hållbara levnadsvanor och 
konsumtion.  

Under 2021 har hållbarhetsarbetet i Tomelilla kommun fokuserat på 
livskvalitetsprogrammets uppstart och uppföljning av programmet. Programmet 
sträcker sig över de tre hållbarhetsaspekterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt, 
varför det har varit viktigt att hitta balansen för att uppnå intentionerna med 
programmet. Ett sätt det har gjorts genom är att utforska möjligheterna med att 
använda ”Munkekonomin” (Doughnut economics) som verktyg för att visualisera 
och utvärdera kommunens livskvalitetsprogram. Arbetet med munkekonomin 
beskrivs i mer detalj längre ner i rapporten. 

2.2 Folkhälsan i Tomelilla 
Under 2021 presenterades resultaten av Region Skånes folkhälsorapport för barn och 
unga där alla grundskolor med elever årskurs 6 och 9 samt år 2 på samtliga 
gymnasieskolor erbjöds delta. Totalt deltog 482 skolor och över 26 000 elever. 
Områden som berörs i rapporten är hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, trygghet 
och utsatthet, skolan, fritid och framtidstro. Majoriteten av de svarande skattade sin 
hälsa som god eller mycket god, att de är nöjda med sig själva och att de trivs med 
livet. Det fanns dock stora skillnader mellan flickor och pojkar där bland annat stress 
i vardagen var dubbelt så vanligt hos flickor än pojkar.  
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Unga i årskurs 6 i Tomelilla skattar sin tillit till andra människor förhållandevis högt i 
jämförelse med resten av Skåne. De har däremot även angett att de blivit utsatta för 
brott till en högre andel än snittet och en lägre andel anger att båda föräldrarna 
förvärvsarbetar. För unga i årskurs nio anger en högre andel än snittet att de druckit 
alkohol, rökt cigaretter och känt sig stressade av skolarbete under det senaste året. En 
lägre andel än snittet anger också att de klarar skolan utan studiesvårigheter. Unga i 
gymnasiet årskurs 2 har en något högre andel fetma och somatiska besvär än snittet. 
De deltar även i lägre grad i föreningar, klubbar och organisationer.  

Arbetet för att bemöta rapportens utmaningar pågår aktivt under genomförandet av 
livskvalitetsprogrammet där Tomelilla pekat ut ett hälsosamt och aktivt liv samt 
inkludering och meningsfull sysselsättning som prioriteringsområden. Under 2021 
har Tomelilla kommun bland annat fortsatt att använda sig av fritidschecken som 
infördes förra året i syfte att öka möjligheten för kommunens ungdomar att 
sysselsätta sig med något meningsfullt på fritiden. Checken är värd 250 kr och kan 
användas som betalning för medlems- eller deltagaravgift i någon aktivitet. 

2.3 Hållbarhetsarbetet i kommunorganisationen 
Hållbarhetsredovisningen för 2021 visa att Tomelilla kommun är på väg åt rätt håll 
och har de förutsättningar som behövs för att växla upp ytterligare. 
Energiförbrukningen, som är till 100 procent fossilbränslefri, har kraftigt sjunkit 
under året. Även uppvärmningen är nu 99,9 procent fossilbränslefri, och genom 
introduktion av HVO100 i förvaltningens drivmedelsförbrukning är den totala 
drivmedelsförbrukningen till 67,7 procent fossilbränslefri.  

Samtidigt har de totala växthusgasutsläppen ökat med 5 procent mellan 2020 och 
2021. Ökningen beror delvis på att kommunen avrått från att åka kollektivt under 
pandemin. Den beror även på en ökad drivmedelanvändning som kommit efter att 
förvaltningen börjat räkna in skolskjuts i sin drivmedelsredovisning. Värt att notera 
är att skolskjutsen orsakar 258 ton Co2 per år medan kommunens utsläpp från 
leasade och ägda fordon genererar 124 ton Co2 (Tabell 1). Utsläppen från 
tjänsteresor uppgår till 17 ton varav körning med privat bil i tjänst står för 14 ton och 
flygresor för 2 ton. Kommunens totala utsläpp från drivmedel är 399 ton Co2. Detta 
visar att diesel och bensinanvändningen är fortsatt hög och att skolskjutsar är ett 
viktigt utvecklingsområde för minskad klimatpåverkan. Skolskjutsarna innebär dock 
samtidigt en sannolikt betydande utsläppsbesparing jämfört med om barnen hade 
blivit skjutsade separat i bil. Som jämförelse kan nämnas att utsläppen från samtliga 
transporter inom kommunen som geografiskt område enligt nationella 
emissionsdatabasen var 25 870 ton år 2019 (senast tillgänglig statistik), varav 
personbilar utgjorde 16 790 ton. De kommunfinansierade transporterna står alltså för 
i storleksordningen några procent av de totala CO2-utsläppen från transporter inom 
kommunen som geografiskt område. 

 

 

 

 

Tabell 1: Utsläpp av koldioxid samt energiförbrukning inom kommunförvaltningen. 

Utsläppspost Energi kWh Co2 ton 

Skolskjuts 768 115 258 

Kommunens fordon 838 798 124 

Tjänsteresor 63 424 17 

Totalt 1 670 337 399 
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En annan stor utmaning framöver ligger i att fortsätta minska koldioxidutsläppen 
från konsumtionsbaserade utsläpp i förvaltningen. Arbetet med detta har under 
många år förts inom kommunens måltidsverksamheter, bland annat genom inköp av 
lokalproducerade varor, gemensam varudistribution, minskat matsvinn och 
minskning av engångs-och plastprodukter. Detta arbete kommer tas vidare för att 
inkludera alla kommunens inköp av varor och tjänster, exempelvis genom ett mer 
aktivt arbete med miljö- och klimatkrav vid upphandling.  

2.4 Hållbarhetsarbetet i kommunen  
Inom kommunen som geografiskt område dominerar transporternas och framför allt 
personbilarnas utsläpp av koldioxid stort (Figur 1 och 2). Statistiken är hämtad från 
nationella utsläppsdatabasen. Datan redovisas med två års eftersläpning. Det är 
viktigt att ha med de längre trenderna, eftersom den totala mängden ackumulerade 
utsläpp nu behöver minska år efter år. Om Tomelillas kvarvarande utsläppsbudget 
antas följa ungefär den minskningstakt som klimatforskare menar krävs för att 
Parisavtalet ska uppnås för Skåne som helhet1, så innebär det att utsläppen inom det 
geografiska området behöver minska med 17 procent per år från 2020. Utsläpp från 
konsumtion av importerade varor och tjänster ingår inte i beräkningarna.  

Sett till det totala utsläppet av växthusgaser är jordbruket den dominerande 
utsläppskällan, varav djurs matsmältning står för den absolut största delen av 
utsläppen (Figur 3 och 4). Även kogödsel och konstgödsel står för en stor andel av 
det totala växthusgasutsläppet inom jordbruket. Den totala mängden djur samt 
djurhållningen har alltså stor påverkan på växthusgasutsläppen inom kommunen.  

Inom samhällsplaneringen står vi inför stora omställningar i hur vi bygger och 
planerar för framtidens samhällen. Arbetet för en mer hållbar mobilitet med gång, 
cykel och kollektivtrafik i kombination med ett smart, fossilfritt bilnyttjande, främjar 
folkhälsan och minskar utsläppen. Kommunen kan på många olika vis underlätta för 
fler att välja cykel i kombination med kollektivtrafik. Det är även viktigt att utveckla 
tydligare riktlinjer för cirkulärt byggande och det systematiska arbetet för att minska 
klimatpåverkan och anpassa till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.  

 
1 Nyhetsartikel; https://www.newsworthy.se/artikel/79316/sk%C3%A5ne-spr%C3%A4cker-sin-koldioxidbudget-
om-fem-%C3%A5r 
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Figur 1: Koldioxidutsläpp i Tomelilla kommun. 

 

Figur 2: Koldioxidutsläpp från transporter i Tomelilla kommun.  
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Figur 3: Alla växthusgasutsläpp i Tomelilla kommun. 

 

Figur 4: Alla växthusgasutsläpp från jordbruket i Tomelilla kommun. 
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3 I fokus 2021  
Nedan redovisas en del av hållbarhetsarbetet som har genomförts i 
förvaltningen under 2021. Många av aktiviteterna berör flera delar av Agenda 
2030 arbetet och tilldelningen av specifikt mål har skett med hänsyn till det 
största fokuset.   

3.1 Climate week Österlen  
Climate week Österlen är Tomelilla kommuns egen variant av 

hållbarhetsveckan Fast fusion Climat week som startades under 2020. Tomelilla 
kommun har valt att göra det till ett årligen återkommande event. Temat för veckan 
är lokala och hälsosamma råvaror, klimat och skånska maträtter. I årets klimatvecka 
samarbetade kommunen med konceptet En God Granne som är en samling lokala 
producenter som under veckan levererade sina råvaror till skolans och 
äldreomsorgens kök i Tomelilla kommun. De producenter som deltog under veckan 
var Mellbybagaren, Ottoglass, Strömbecks Gårdsslakt och chark, Källagården, 
Österlenbryggarna, Skillinge Fisk, Peterborgs Gård, Björstorps – Gårdens kött samt 
Kiviks café och bageri.  

3.2 Temaskoldag med närproducerad mat 
Under hösten 2021 genomfördes en temadag om närproducerad mat på 

Smedstorpsskolan. Lokala matproducenter som ingår i konceptet En God Granne 
dukade upp sina maträtter inför eleverna som tog sig an uppdraget som smakpanel.  

3.3 Minskat matsvinn - Förvaltningens statistik  
Kommunens måltidsverksamhets arbete med minskat matsvinn har pågått 

under flera år och har under tiden förfinats och breddats. Förutom matgästernas 
tallrikssvinn, följs även serveringssvinnet och beredningssvinnet upp. Samhällets 
medvetenhet om matsvinnets betydelse, både samhällsekonomiskt och miljömässigt 
har ökat de senaste åren, men arbetet behöver förstärkas ytterligare.  

År 2021 har matsvinnet minskat kraftigt till 7719 kg från 11 427 kg år 2020 (Figur 5). 
Matsvinnet 2019 uppgick till över 13 300 kg, en toppnotering jämfört med både 
2018, 2020 och 2021. Ett aktivt arbete för att minska matsvinnet har pågått under 
2021, vilket har bidragit till den kraftiga minskningen. Detta syns i statistiken då 
matsvinnet per ätande har minskat från 492,1 g under 2020 till 370,46 g under 2021 
(Figur 6). Minskningen beror däremot även till viss del på att flera skolor under 
perioder tvingats hålla stängt på grund av pandemin Den positiva utvecklingen för att 
minska matsvinnet måste i framtiden fortsätta i samverkan mellan skola samt vård 
och omsorg.  

Årets statistik redovisar även det inköpta livsmedlets totala Co2 (kg) utsläpp och 
matsvinnets totala Co2 (kg) utsläpp (Figur 7).  
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Figur 5: Matsvinn i vikt (kg) och kostnad (kr) i Tomelilla förvaltnings måltidsverksamheter. 
Källa DKAB. 

  

Figur 6: Matsvinn per ätande (g) i Tomelilla förvaltnings måltidsverksamheter. Källa DKAB. 
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Figur 7: Koldioxidutsläpp (kg) från inköpt livsmedel samt från matsvinn i Tomelilla förvaltnings 
måltidsverksamheter. Källa DKAB. 

3.4 Healthy Cities 
Tomelilla kommun har under 2021 gått med i det WHO-anslutna nätverket 

Healthy Cities. I nätverket deltar politiker och tjänstepersoner som på olika sätt 
arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med folkhälsa och social 
hållbarhet. Genom ett medlemskap i nätverket kan kommunen öka sin kunskap, dela 
erfarenheter och utveckla arbetet med konkreta insatser för en förbättrad livskvalitet.  

3.5 Fritidscheck  
För att öka möjligheten för barn- och ungdomar i åk 4–9 att 

sysselsätta sig med något meningsfullt på fritiden fortsätter Tomelilla 
kommun att ge ut en fritidscheck på 250 kr även 2021. Checken kan 
användas hos en förening eller kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter. Checken infördes under 2020 med syfte att 
införa ett system för fritidsaktiviteter som tar sitt ursprung i 
ungdomarnas egna önskemål. Under 2021 skickades cirka 950 
fritidscheckar ut till barn och unga i ålder 10–15 år. Av dessa har totalt 272 
fritidscheckar använts för deltagande i olika föreningar och kommunala verksamheter 
och resulterat i 22 nya medlemmar. 

3.6 Naturlekplats i Tomelilla tätort 
Under hösten 2021 pågick upprustningen av lekplatsen på Videgatan i 

Tomelilla tätort som är byggd av nästan enbart naturmaterial. Medan stommarna 
består av robinia och lärk är fallunderlaget i bark för att på ett naturligt sätt smälta in i 
Skogsbacken som ligger i anslutning. Upprustningen är en del av kommunens 
satsning på lekplatser där totalt sex lekplatser rustas upp. Lekplatsen på Videgatan 
har motoriktema där lekattraktionerna fokuserar på barnens förmåga att klättra, ta sig 
igenom hinder och använda kroppens fin- och grovmotorik. 
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3.7 Ungdomsråd med ungdomspresidium   
Ungdomsrådet bildades år 2019 och representationen utgörs av elever från 

samtliga skolors elevråd i kommunen. Ungdomsrådet/presidiet ska utgöra de ungas 
röst i kommunen i olika frågor. Frågor där ungdomsrådet varit delaktiga under 
2021/2022 är: Tätorts- och landsbygdsprogrammet, nybyggnation av 
Lindesborgsskolan samt detaljplan som bedömdes få påverkan på 
Lindesborgsskolan, Livskvalitetsprogrammet och skolans visionsdokument. Utöver 
detta har ungdomsrådet fört ett aktivt arbete mot mobbning, där de bland annat har 
bjudit in Tobias Karlsson för att föreläsa om ämnet. De har även fått information 
om medborgarinitiativ och klagomålsanmälan samt skickat brev till ÖKRAB om 
införandet av källsortering med flerkällkärl. Ungdomsrådet blev i början av året 
tilldelade 200 000 kr att själva förfoga över vilket de bland annat använt till 
föreläsningar.  

3.8 Ett jämställt Skåne  
Tomelilla är anslutna till strategin Ett jämställt Skåne där förvaltningen bland 

annat jobbar med heltid som norm, samt chefs- och ledarskapsutveckling för att 
skapa mer jämställdhet, både vad gäller vardagliga förutsättningar och lön. Under 
2021 har Tomelilla genomfört en lönekartläggning för att upptäcka oskäliga 
skillnader i lön mellan män och kvinnor. Kommunen har utvecklat sitt arbete med 
kompetensbaserad rekrytering och processer för att kvalitetssäkra och förhindra 
diskriminering. Kommunen har även arbetet aktivt med att förhindra och förebygga 
psykisk ohälsa med hjälp av företagshälsovården.  

3.9 El- och värmeförbrukning - Förvaltningens 
statistik   

Fastighetsavdelningen har under flera år arbetat med att minska energibehovet och 
sänka elkostnaderna. Energislukande laster såsom belysning, pumpar och ventilation 
har bytts ut och ersatts av mer energieffektiva lösningar. Under 2021 har 
elförbrukningen kraftigt minskat jämfört med tidigare år (Figur 8). Den viktigaste 
förklaringen till minskningen är att Österlen VA:s elanvändning sedan mars 2021 
redovisas separat. Totalt producerade de kommunägda solcellerna 18,41MWh varav 
5,13 MWh såldes till elnätet och 13,13 MWh användes i egna verksamheten. Den 
egna solcellsproduktionen motsvarade 3,5 procent av kommunorganisationens totala 
elanvändning som under året utgjorde 5 153 MWh. 

Under 2021 har ingen olja eller biogas använts till uppvärmning (Figur 9). 
Kommunhuset, som var den enda fastigheten med biogasuppvärmning, har under 
året bytt till fjärrvärme. Österlen VA använder egenproducerad biogas till 
uppvärmning av rötkammare under årets kallaste månader, vilket däremot inte räknas 
med i statistiken. Överskottsgas på 36 000 kubikmeter vilket motsvarar ca 234 000 
kWh har facklats bort sommartid från Österlen VA. Gasen skulle framöver kunna 
komma till nytta genom att exempelvis värma upp Välabadet i Tomelilla eller genom 
att mata in gasgenererad värme på fjärrvärmenätet. Förvaltningen bevakar frågan i 
dialog med berörda verksamheter. 

I graferna redovisas statistik för elförbrukningen samt statistik för uppvärmning över 
åren 2018 till 2021.  

25



 
 

 

 

14 (33) 

 

 

Figur 8: Elförbrukning i Tomelilla kommuns fastigheter. 

 

Figur 9: Uppvärmning i Tomelilla kommuns fastigheter. 

3.10  Delningstjänst av möbler och inredning  
Under 2021 har den interkommunala delningstjänsten Mylock lanserats, som 

används för att låna och byta exempelvis möbler i och mellan kommuner. Målet med 
delningstjänsten är att få verksamheterna att använda sina resurser och tjänster 
effektivare genom att dela dem med andra. På så vis kan vi minska behovet av inköp 
av nya produkter. Delningstjänsten är ett resultat av ett samverkansprojekt och en 
innovationsupphandling där Ystad kommun har varit drivande.  

3.11  Öppna kommunhus  
Sedan årsskiftet 2021/2022 är Tomelilla kommun partner i kontorshubbar 

där anställda kan boka in sig på kontorsplatser i Malmö, Ystad, Lund och Sjöbo. 
Tanken med gemensamma kontor är att öka kunskapsutbytet och möjliggöra fler 
samarbeten mellan kommunerna och andra aktörer. Kontorshubbarna minskar även 
behovet av resande och bidrar till en ökad flexibilitet vilket gör Tomelilla till en mer 
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attraktiv arbetsgivare. Detta minskar både vårt koldioxidutsläpp och bidrar till en 
förbättrad livskvalité för anställda.  

3.12  Mobilitet på tvärs  
Inom projektet Mobilitet på tvärs som pågår under 2020–2022 ska Tomelilla 

undersöka och testa nya hållbara sätt att resa på ”tvärs”. Under 2021 har invånare 
erbjudits möjlighet att låna el-lådcykel och testa på el-scooter i kommunen. 
Erfarenheter från elcykelutlåningen visar att testcyklisterna var mycket nöjda med 
färdmedlet, men att det på vissa landsvägar upplevdes som alltför riskfyllt att cykla 
med barnen. Under 2021 har även en bilpoolspilot startat upp tillsammans med Bil 
Bengtsson i tätorterna Tomelilla och Sjöbo. Ytterligare en bilpool startade i februari 
2022 i Brösarp. Bilarna är nyckelfria miljöbilar som bokas, låses upp och betalas 
genom Rulla-appen. Under 2021 startade även en kampanj för en bildelning som 
kallas Grannbilen, vilket är en form av bildelning där privatpersoner hyr ut sin bil via 
appar som SnappCar och GoMore.  

3.13  HVO-konvertering  
På gata och park i Tomelilla kommun tankas sedan 2021 samtliga 

dieseldrivna transportfordon med HVO100. Under 2021 och 2022 har även 
fordonen för Fastighetsenheten, Österlen VA och Österlenhem tankats med 
HVO100. Av förvaltningens totalt 65 fordon (exklusive skolskjuts) motsvarande 68 
procent, i huvudsak av fossilfria drivmedel som el, biogas eller HVO100. 

3.14  Utbyggnad av cykel och gångvägar 
Under 2021 och 2022 genomförs satsningar på cykelväg och gångstråk i 

Tomelilla tätort för att på ett trafiksäkert sätt ge alternativ till bil. En ny cykelbana ska 
byggas mellan södra delen av Tomelilla, via Rosendalsområdet med förskolan 
Lärkan, förbi kommunhuset, genom centrum och till stationen. I samband med det 
kommer även Centralgatan, mellan Kulturhuset och Coop, utvecklas. Nya träd längs 
gatan samt ny gatubelysning som följer cykelbanan planeras. 

3.15  Hållbar platsutveckling  
Under 2021 beviljades Tomelilla kommun stöd från Tillväxtverket för att 

genomföra ett projekt för hållbar platsutveckling vid Hallamölla och Fyledalen 
tillsammans med Länsstyrelsen och lokala aktörer. I spåret av pandemin har ett stort 
besökstryck i natur- och rekreationsmiljöer gjort att samverkan mellan olika aktörer 
aktualiseras och området runt Hallamölla och Fyledalen är två platser som varit 
särskilt populära. Projektet ska leverera utvecklingsplaner och metoder för hållbar 
och processdriven platsutveckling som förväntas bidra till att säkra natur- och 
upplevelsevärden och komma till nytta för såväl besökare som boende, näringsliv och 
lokalsamhället i övrigt.  

3.16  Munkmodellen  
Under hösten 2021 har Tomelilla kommun i samarbete med RISE 

forskningsinstitut undersökt hur munkmodellen (Doughnut economics) skulle kunna 
användas som uppföljningsverktyg för kommunens arbete med hållbarhet och 
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folkhälsa i Livskvalitetsprogrammet. Den samlade analysen släpptes i en rapport som 
går att finna på hemsidan. Munken visualiserar hur det som händer i Tomelilla 
påverkar de olika aspekterna av hållbarhet. På så sätt blir det tydligare var åtgärder 
behövs som mest för att bidra lokalt till de globala hållbarhetsmålen. Framöver 
kommer ett kommunporträtt med utgångspunkt i munkmodellen tas fram för 
Tomelilla. Det pågår även arbete för ett storskaligt projekt med fokus på omställning 
av kommunens livsmedelssystem. 

3.17  Gemensam kretsloppsplan 2021–2030  
En gemensam kretsloppsplan för Tomelilla i samarbete med Sysav, Kävlinge, 

Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad 
effektuerades 2021. Planen har tre mål som syftar till att minska avfallet och 
miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt att sätta 
beteendeförändring i fokus. Planen ska skapa ett engagemang för avfallsfrågor och 
inspirera för att uppnå kretsloppsplanens mål.  

→ Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat 2030  

→ Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 

2030.  

→ Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

En stor del av det arbetet kommer att samordnas med bland 
annat projekt för 100% fossilfria kommuner och Glokala 
Sverige.  

Förvaltningens arbete kommer att fokusera på att förebygga 
avfall genom att minska inköp, dela på resurser och öka 
återbruk. Genom att öka kunskapen samt ge rätt möjligheter genom inköpsavtalen 
kan förvaltningens klimatpåverkan minska. Som en del i det arbetet kommer en 
miljöspendanalys av kommunens inköp att genomföras under 2022. 

3.17.1  Hållbar konsumtion och produktion - Kommunens statistik  
Statistiken är hämtad från Avfall Sverige och gäller kommunens totala avfall, ej 
enbart förvaltningen. Statistik för 2021 finns ej tillgänglig ännu varför 2020 års 
statistik använts som ungefärligt värde. Figur 10 visar den totala mängden insamlat 
kommunalt avfall2 per person uppdelat i mat- och restavfall, grovavfall, 
förpackningar och returpapper samt farligt avfall. Figur 11 visar andelen av det 
kommunala avfallet som går till materialåtervinning vilket under 2019 och 2020 ligger 
runt 45 procent. Resterande mängd går till största del till förbränning för att bli 
energi. Plockanalyser visar att mer än 60 procent av hushållens restavfall i Sverige, 
som idag går till avfallsförbränning, skulle kunna materialåtervinnas3. Genom 
införandet av utsorterade fraktioner för privata hushåll och förbättrad tillgänglighet 
till återvinningsstationer skulle materialåtervinningen kunna öka. 

 

 
2 Begreppet kommunalt avfall har ersatt det tidigare begreppet hushållsavfall och avser alltså avfall från hushåll 
som kommunen har ansvar att ta hand om. 

3 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfall--bade-resurssloseri-och-negativ-miljopaverkan/ 
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Figur 10: Insamlat avfall från hushåll i Tomelilla kommun. 

 

Figur 11: Andel avfall insamlat från hushåll i Tomelilla kommun för materialåtervinning. 

 

3.18  Klimatväxling  
Klimatkompenseringen för förvaltningens flygresor samt körning med egen 

bil i tjänst ska utföras genom så kallad klimatväxling, vilket innebär att aktiviteter som 
leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift som sedan finansierar projekt inom 
förvaltningen som bidrar till minskad klimatpåverkan. Syftet med klimatväxlingen är 
att minska användningen av fossilt bränsle och därmed minska klimatpåverkan från 
förvaltningen. 

Klimatväxlingsmodellen avgränsas genom att i steg 1 omfatta tjänsteresor med flyg 
med start 1 december 2020, därefter steg 2 körning med egen bil i tjänst från och 
med 1 januari 2022. Dessa är de två reskategorier som ger störst klimatutsläpp.  
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Klimatväxling av flygresor är 30 procent fram till 2022, då höjs klimatväxlingen till 50 
procent, efterföljande år höjs det till 70 procent, från och med 2025 kommer 
flygresorna att klimatväxlas med 100 procent.  

För körning med egen bil i tjänst blir det ett procentuellt påslag på 10 procent efter 
att coronarestriktionerna hävdes under våren 2022.  

3.19 100% fossilbränslefria kommuner 
Genom projektet 100% fossilbränslefria kommuner arbetar förvaltningen för att 

minska sin klimatpåverkan genom att inrikta sig på fem olika arbetspaket.  

Fossilfria fordon och arbetsmaskiner – omställningen mot en fossilfri flotta, 
förutom bilar ingår även arbetsmaskiner såsom traktorer och motordrivna 
arbetsredskap. Målet är att 90 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar 
är avsedda att primärt drivas med fossilfritt drivmedel samt att 80 procent av 
drivmedlet som används i den egna verksamheten är fossilfritt. 

Fossilbränslefria tjänsteresor – Fokus på att minska och växla om förvaltningens 
tjänsteresor. Målet är att 70 procent av tjänsteresorna ska genomföras med 
fossilbränslefria alternativ. 

Klimatsmart offentlig konsumtion – Fokus på ökad kännedom om hur 
konsumtionen av produkter och tjänster bidrar till klimatpåverkan.  

Ledarskap och inspiration – Kunskapsspridning om klimatfrågan samt vilka 
möjligheter och utmaningar det medför.  

För dessa arbetspaket finns ett antal aktiviteter som förvaltningen har valt att arbeta 
med, bland annat måltidsverkstan Österlen Climate week som genomförs årligen i 
samarbete med LRF och övergång till HVO100.  

Övergripande mål - De deltagande kommunerna använder minimalt* med fossil 
energi inom den egna verksamheten och genom sin konsumtion av produkter och 
tjänster. De deltagande kommunerna agerar på ett aktivt sätt som föredömen för 
andra aktörer i samhället genom att påvisa möjligheterna och fördelarna med att 
bedriva klimatsmart verksamhet.  *Minimalt definieras som 5–10 procent fossil energianvändning 

→ Projektmål - Minskad klimatpåverkan: Minskat med i genomsnitt – 25 

procent 

→ Delmål - Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner: minst 80 procent 

fossilbränslefria drivmedel 

→ Delmål - Fossilbränslefria tjänsteresor: minst 70 procent av tjänsteresorna 

med fossilbränslefria alternativ 

Resultatet för 2021 visar att Tomelilla är totalt 97 procent fossilbränslefritt för 
el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor i kommunorganisationen. 
Projektrapport med fullständiga resultat för 2021 presenteras i enskild rapport på 
hemisidan. Nedan presenteras ett utdrag av resultaten.  

3.19.1  Drivmedel och resor - Förvaltningens statistik  
Förvaltningens fordon  

30



 
 

 

 

19 (33) 

 

Av förvaltningens totalt 65 fordon (exklusive skolskjuts) drivs motsvarande 68 
procent primärt av fossilfria drivmedel som el och biogas och HVO100 (Figur 12). 
Uppgraderingen till HVO-tank och inköp av elbilar genomfördes under december 
2020 och utfallet syns i statistiken för 2021 (Figur 13). I statistiken syns en ökning av 
den totala mängden drivmedel då även Österlen VA och Österlenhem sedan 2021 
tankar HVO100. Deras drivmedelsmängder har tidigare inte redovisats. Diesel- och 
bensinanvändningen ligger kvar på ungefär samma nivå som under föregående år 
vilket visar på att det krävs ett intensifierat arbete för att fasa ut fordon som 
fortfarande drivs av fossila drivmedel. 

 

Figur 12: Andelen fossilfritt drivmedel i kommunförvaltningens fordon och arbetsmaskiner samt 
skolskjuts. 

 

Figur 13: Drivmedelsförbrukning för ägda och leasade fordon och arbetsmaskiner i Tomelilla 
kommuns förvaltning.  

Tjänsteresor 
Under 2021 har resor inom tjänsten fortsatt minska sedan förra året på grund av 
pandemin (Figur 14). Många resor har ersatts av digitala möten. Den största 
minskningen syns på antalet tåg- och kollektivtrafikresor där resor med Skånetrafiken 
har minskat drastiskt. Tjänsteresor i tjänstebil har minskat med 2023 km medan 
tjänsteresor i privat bil har ökat med 739 km sedan förra året. Även flygresor mellan 
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Skåne-Stockholm har ökat från drygt 3000 personkilometer förra året till över 10 000 
personkilometer 2021. Inga flygresor har skett till övriga platser. 

 

Figur 14: Tjänsteresor uppdelat per transportslag inom kommunförvaltningen och politiker.  

Laddstolpar  
Sedan 2017 finns 5 semisnabbladdare och en snabbladdare i kommunen. Under 2022 
utreds etableringen av 8 nya laddplatser på Norrevång serviceboende för 
kommunens hemtjänst.  

Statistiken avser såld el till externa kunder, inte förbrukning i förvaltningens egna 
fordon (Figur 15). Förvaltningen äger totalt sex laddstolpar, varav en snabbladdare 
och fem semisnabbladdare. Försäljning av el sker via Fortum Charge and Drive. Utav 
denna försäljning uppskattas 2500 kWh utgöra laddning av förvaltningens fordon 
under 2021.  

 

Figur 15: El såld från förvaltningens ägda laddstolpar.  
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2021 560849 96950 20 365 10 111 0 12 949 126

2020 564872 96211 53793 3164 2456 96158 5

2019 663999 157877 102398 45237 14365 112790

2018 161475 160043 45440 12975 115512

Tjänsteresor personkilometer
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Sammanfattning 

El och uppvärmning är i princip 100 procent fossilbränslefri. Totalt har även den 
fossilfria andelen drivmedel ökat. Däremot har andelen tjänsteresor som är 
fossilbränslefria minskat drastiskt på grund av minskat kollektivt åkande under 
pandemin (Figur 16).  

 

Figur 16: Andel fossilbränslefri el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor i Tomelilla kommuns 
förvaltning.  

Växthusgasutsläppen har ökat med 5 procent mellan 2020 och 2021. Detta beror dels 
på ökad drivmedelsanvändning och delvis på att kommunorganisationen avrått från 
att åka kollektivt under pandemin. I figur 17 visas den totala mängden 
växthusgasutsläpp från el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor.  

 

Figur 17: Totala koldioxidutsläpp (ton) från el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor inom 
Tomelilla kommuns förvaltning.  
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3.20  Vattenvårdsprojekt 
Genom projektet Vattenvård i sydost erbjuds markägare i sydöstra Skåne, 

från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder, hjälp och rådgivning att genomföra 
olika vattenvårdsåtgärder. Markägare erbjuds hjälp av en åtgärdssamordnare 
som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för 
finansieringen. Bakgrunden till projektet är att vattendragen i sydöstra Skåne behöver 
förbättras för att uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s 
ramdirektiv för vatten. Markägare erbjuds bland annat stöd och rådgivning för att 
anlägga, återväta eller restaurera våtmarker. Detta är viktiga åtgärder för att återställa 
och värna livsmiljöer för alla de arter som är knutna till våtmarker och för att 
våtmarker ska bidra med ekosystemtjänster och nyttor som kolinlagring. 

3.21 Tomelilla får fler träd 
Totalt 32 nya träd har planterats runt om i Tomelilla. Två av dem finns i 
stadsparken och resterande har bland annat placerats längs Adelsgatan vid 

Lundesborg och vid Banmästaregatan. Det är fler träd än vad som vanligen placeras 
ut varje år och i kommunens projekt för centrumutveckling kommer ännu fler träd 
och växter sättas ut på och runt torget. Utöver detta har åtgärder för att bevara 8 träd 
som var planerade att fällas utförts. De träd som fällts har till största del varit av 
invasiva arter eller träd drabbade av sjukdom. 

3.22 Biodling på kommunens mark 
Bin och andra pollinatörer är viktiga för den biologiska mångfalden. Tomelilla 
kommun uppmuntrar därför biodling och erbjuder områden där du som 

privatperson kan ha bikupor på kommunens mark. Områdena är placerade i utkanten 
av bebyggelse, i närheten till vatten och är kostnadsfritt.  

3.23 Glokala Sverige  
Tomelilla kommun deltar i det nationella projektet Glokala 
Sverige som en del i kommunens långsiktiga 

hållbarhetsarbete. Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, 
SKR och ICLD med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och 
Globala målen bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. I 
november 2021 genomfördes den årliga konferensen för kommuner som leder 
arbetet med Agenda 2030 då kommunen presenterade sitt arbete med 
munkmodellen.  
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4 Förslag till fokus 2022–2023 
Under 2022 och 2023 kommer arbetet fokusera på uppföljning och implementering 
av livskvalitetsprogrammet. Detta görs dels genom uppföljning av områden där 
brister i hållbarhetsarbetet identifierats, dels genom fortsatt arbete med 
munkekonomin som modell för implementering och uppföljning av programmet. 
Viktiga utvecklingsområden för 2022 är: 

• Implementera munkmodellen i kommunens verksamhet. 

• Framtagande av koldioxidbudget och klimatfärdplan för kommunen som 

geografiskt område. 

• Aktivt arbeta för att minska Co2-utsläppen från skolskjuts, färdtjänst och 

tjänsteresor i kommunen.  

• Fortsatt arbete med minskad klimatpåverkan från konsumtion inom 

kommunorganisationen. 

• Utveckla kommunens arbete med klimatsmart och cirkulärt byggande. 

• Utveckla kommunens systematiska arbete för att säkerställa ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet vid all exploatering av mark. 

• Utveckla kommunens systematiska arbete för hållbarhetskrav vid all 

upphandling i den kommunala koncernen inklusive bolagen. En 

miljöspendanalys kommer att genomföras under 2022. 

• Fortsatt utveckling av samarbete med lokala producenter och hållbara 

livsmedelssystem. 

• Utveckla det systematiska arbetet för att minska klimatpåverkan och 

anpassning till ett förändrat klimat i samhällsplaneringen. 

• Utveckla ett systematiskt arbete för energieffektivisering i kommunala 

verksamheter och bolag. 

• Arbeta aktivt med att stärka utbildning om klimatförändringarna samt öka 

allmänhetens medvetande delaktighet och tillgång till information i frågor 

som rör klimatförändringarna. 

• Utveckla kommunens arbete med medborgardialog och delaktighet. 

• Utveckla kommunens arbete som barnrättskommun. 

• Utveckla arbetet med att hitta nya sätt att arbeta förebyggande med barn som 

riskerar att hamna utanför samhället. 
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5 Uppföljning Agenda 2030  
De nyckeltal som redovisas nedan är ett resultat av RKA:s uppdrag 
inom arbetet med nyckeltal för Agenda 2030. Nyckeltalen ska vara 
ett stöd för arbetet i kommunerna kopplat till de globala 
hållbarhetsmålen för Agenda 2030. RKA fick uppdraget att leda 
arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal 

kommuner och landsting. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska 
förverkligas i hela Sverige och publicering av nyckeltalsurvalet presenterades första 
gången i Kolada 2019. 

Läs mer: Kolada  Vägledning RKA 

Färgerna visar var Tomelilla kommun ligger i jämförelse med andra kommuner: 

Bästa 25% Mittersta 50%   Sämsta 25%  
 

Några områden där Tomelilla kommun sticker ut:  

• Mål nummer 2 Ingen hunger där nyckeltalen visar att kommunen ligger bland 

de 25 procent sämsta vad gäller ekologisk odlad åkermark.  

• Mål 3 God hälsa och välbefinnande där nyckeltalen visar att kommunen 

ligger bland de 25 procent sämsta vad gäller medellivslängden bland kvinnor i 

Sverige och bland de 25 procent sämsta vad gäller 

antibiotikaförsäljningen/1000 invånare.  

• Mål nummer 4 God utbildning där nyckeltalen visar att kommunen ligger 

bland de bästa 25 procent i andel barn mellan 1–5 år inskrivna i förskolan 

men bland de 25 procent sämsta i andel elever i åk 9 behöriga till 

yrkesprogram, gymnasieelever med examen inom 4 år samt andel ungdomar 

etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar efter fullföljd 

gymnasieutbildning. 

• Mål 5 Jämställdhet där nyckeltalen visar att kommunen ligger bland de 25 

procent sämsta vad gäller uttag av föräldrapenning av män. Däremot har 

andelen tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män förbättrats 

under åren. Även kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 

mediannettoinkomst ligger bland de 25 procent sämsta i Sverige och har även 

försämrats under de senaste åren. 

• Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla ligger kommunen bland de 25 procent 

bästa vad gäller grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 

status.  

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion visar att kommunen har en hög 

andel hushållsavfall som samlas in till materialåtervinning vilket ökat över 

åren och nu ligger bland de 25 procent bästa i Sverige. Den totala mängden 

ekologiskt livsmedel inom kommunens verksamhet är däremot fortsatt låg 

och bland de 25 procent sämsta i Sverige.  

• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna ligger kommunen bland de 25 procent 

bästa vad gäller fossiloberoende bilar och miljöbilar i kommunorganisationen. 
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Däremot är den totala andelen miljöbilar inom kommunen bland de 25 

procent sämsta i Sverige.  

 

Mål 1 Ingen fattigdom  

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. 
Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, 
inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

 

Mål 2 Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande  

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel 
(%)           

Medellivslängd kvinnor, år 83,6 84,2 84,0 83,4 83,2 

Medellivslängd män, år 80,4 79,7 80,0 80,1 80,2 

Invånare 16-84 år med gott psykiskt 
välbefinnande, andel (%)           

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 
000 inv 3 243 3 167 2 962 2 674   

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 342,3 329,6 310,0 290,8   

 

Mål 4 God utbildning  

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 85,5 82,2 84,6 88,9   

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 8,9 9,0 9,0 10,0   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,8 0,8 0,7 0,7   

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare med fetma, andel (%)           

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 4,8 4,7 5,1 4,9   
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 74,1 64,8 71,5 73,9 79,6 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)   75,0   70,1   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 76,3 76,6 64,0 65,7 57,8 

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 71,3 76,1 77,1     

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 26,3 26,6 27,0 27,3   

 

Mål 5 Jämställdhet  

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, 
andel (%) 54 55 57 67   

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel 
av antal dagar (%) 25,0 25,2 28,6 28,9 26,6 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut 
av män, andel av antal dagar (%) 33,2 34,4 34,5 36,3 39,8 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 77,6 79,1 77,2 76,3   

 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla  

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 87,5 88,9 88,9 88,9   

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)           

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Grundvattenförekomster med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Mål 7 Hållbar energi för alla  

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Elavbrott,  genomsnittlig avbrottstid per kund 
(SAIDI), minuter/kund 132 173 196 156   

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor 
inom det geografiska området, andel (%)     99,7 99,6   
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Slutanvändning av energi totalt inom det 
geografiska området, MWh/inv 27   24 22   

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla  

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Bruttoregionprodukt, region (BRP), 1000 
kr/invånare           

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 7,1 9,3 8,1     

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef. 4,1 4,1 4,4 5,1 4,5 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 79,0 78,8 79,2 78,6   

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering samt främja innovation 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel 
(%) 35,6 56,5 62,7 68,1   

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 84 83 81     

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 40,4 45,7 53,5     

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet  

Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (%)           

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - 
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%)   59 51 77 64 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, 
andel (%) 41,0 45,8 42,3     

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen  

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 
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Demografisk försörjningskvot 0,87 0,90 0,90 0,91 0,93 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, 
andel (%) 18,7 19,0 19,2 19,4   

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 23,8 22,2 21,1     

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 319 
580 

300 
295 

286 
776     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
kg/inv 1,42 1,40 1,38     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), 
kg 19 106 18 923 18 818     

 

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare 
(justerat) 675 688 593 600   

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 43 37 45 44   

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) 9 8 9 8   

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 9,66 9,20 9,32     

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 129 
601 

124 
709 

126 
970     

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-
2020) 44,8 48,6 63,3 62,2   

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) (-2020) 10,2 10,4 10,8 12,1   

Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal 
bilar i det geografiska området (%)       9,3   

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, 
andel (%)       68,9   

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 832,3 825,9 808,9 739,7   
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Mål 14 Hav och marina resurser  

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt för en hållbar utveckling - Nyckeltal för mål 14 saknas för 
kommuner. 

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 

hejda förlusten av biologisk mångfald 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Skyddad natur totalt, andel (%) 8,0 8,0 8,0 8,0   

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva, och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Nyckeltal Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 2021 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%)           

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 1 103 1 342 1 410 1 098   

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 77 82 82 82   

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av 
skatter och statsbidrag     -0,1 5,3 5,8 

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap  

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling - Nyckeltal för mål 17 saknas för 
kommuner. 
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6 Uppföljning Miljö och Klimat 
Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner 
och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av 
SKR. Indikatorerna grupperas utifrån olika utsläpps- och 

åtgärdskategorier. www.sverigesmiljömål.se  

Generationsmålet. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Läs mer: Kolada Miljö  

Färgerna visar var Tomelilla kommun ligger i jämförelse med andra kommuner: 

Bästa 25% Mittersta 50%   Sämsta 25%  
 

Några områden där Tomelilla kommun sticker ut: 

• Klimatpåverkande utsläpp där kommunen ligger bland de 25 procent sämsta 

vad gäller det totala utsläppet av växthusgaser, utsläppen från jordbruk samt 

från egen uppvärmning per invånare. 

• Utsläpp till luft där kommunen ligger bland de 25 procent bästa vad gäller 

antal kg utsläpp per invånare av partiklar större än 25. Mikrom. Däremot är 

utsläppet av ammoniak bland de 25 procent sämsta i Sverige, liksom 

utsläppet av flyktiga organiska ämnen.  

• Fysisk planering/samhällsplanering/markanvändning där kommunen ligger 

bland de 25 procent bästa vad gäller medelavståndet till skyddad natur. Den 

totala och kommunalt ägda andelen cykelväg har däremot inte förändrats 

sedan 2017 varför Tomelilla nu ligger bland de 25 procent sämsta vad gäller 

meter cykelväg per invånare. 

• Gröna frågor där kommunen ligger bland de 25 procent sämsta vad gäller 

andel slåtteräng per total betesmark, något som minskat sedan 2017.  

Nyckeltal miljö och klimat           

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Klimatpåverkande utsläpp           

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 9,66 9,20 9,32     

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton 
CO2e/inv 6,25 5,96 6,10     
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Utsläpp till luft av växthusgaser, egen 
uppvärmning, ton CO2e/inv 0,25 0,23 0,26     

Utsläpp till luft av växthusgaser, 
arbetsmaskiner, ton CO2e/inv 0,52 0,48 0,50     

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton 
CO2e/inv 0,27 0,26 0,24     

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, 
ton CO2e/inv 2,04 1,97 1,92     

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och 
fjärrvärme, ton CO2e/inv 0,02 0,02 0,01     

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv 129 601 124 709 126 970     

Utsläpp till luft           

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, 
kg/inv 23,8 22,2 21,1     

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 319 580 300 295 286 776     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 
mikrom). kg/inv 1,42 1,40 1,38     

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 
mikrom), kg 19 106 18 923 18 818     

Utsläpp till luft av ammoniak (NH3), totalt, 
kg/inv 45,55 44,86 44,70     

Utsläpp till luft av ammoniak (NH3), totalt, kg 611084,28 608107,88 608743,72     

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen 
totalt, ton NMVOC/inv 0,04 0,03 0,03     

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen 
totalt, ton NMVOC 473 465 453     

Fysisk 
planering/Samhällsplanering/Markanvändning           

Medelavstånd till skyddad natur, km 1,20 1,20 1,20 1,20   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 40,4 45,7 53,5     

Nytilkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, 
andel (%) 31,8 92,9 80,6     

Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar 
(-2020)           

Kommunen har aktuella dokument för att 
främja miljöanpassade transporter och minskat 
transportbehov (Ja=1, Nej=0)   1       

Kommunen har aktuella dokument som fyller 
funktionen av ett kulturmiljöprogram (Ja=1, 
Nej=0)   1       

Kommunen har aktuella dokument som fyller 
funktionen av ett grön- och 
vattenstrukturprogram (Ja=1, Nej=0)   0       
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Kommunen har aktuell kommunal energiplan 
eller dokument som fyller funktionen av en 
sådan plan (Ja=1, Nej=0)   1       

Kommunen har tillgång till antikvarisk 
kompetens (Ja=1, Nej=0)   1       

Kulturhistoriskt skyddad bebyggelse, antal/10 
000 inv 6,0 5,9 5,9     

Transporter, inkl. kollektivtrafik           

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)       68,9   

Fossiloberoende personbilar, andel av totalt 
antal bilar i det geografiska området (%)       9,3   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-
2020) 44,8 48,6 63,3 62,2   

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) (-2020) 10,2 10,4 10,8 12,1   

Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/inv 832,3 825,9 808,9 739,7   

Bensin- och dieselleverans till vägtransporter, 
liter/inv   791 778 659   

Bilar, antal/1000 inv 592 585 585 585   

Bensinbilar, antal/1000 inv 392 372 363 355   

Dieselbilar, antal/1000 inv 170 182 186 189   

Dieselbilar godkända för HVO100, antal/1000 
inv       20,6   

Elbilar, antal/1000 inv 0,3 0,6 1,7 3,1   

Elhybridbilar, antal/1000 inv 3,7 5,0 6,9 8,0   

Laddhybridbilar, antal/1000 inv 1,1 1,5 2,2 5,1   

Etanolbilar, antal/1000 inv 21,0 20,1 20,6 20,2   

Gasbilar, antal/1000 inv 3,7 3,8 4,8 5,5   

Cirkulär ekonomi & hållbar konsumtion           

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare 
(justerat) 675 688 593 600   

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 43 37 45 44   

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) 9 8 9 8   

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande     15     

Gröna frågor, inkl. skyddat natur, 
ekosystemtjänster m.m.           

Skyddad natur totalt, andel (%) 8,0 8,0 8,0 8,0   

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 4,8 4,7 5,1 4,9   

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)           

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Total betesmark, hektar 2 959 2 884 2 882 2 883   

Slåtteräng, hektar 10 12 11 6   
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Slåtteräng, per total betesmark, andel (%) 0,34 0,42 0,38 0,21   

Energi           

Slutanvändning av energi totalt inom det 
geografiska området, MWh/inv 27   24 22   

Elproduktion totalt inom det geografiska 
området, MWh 72 639 60 635 70 034 

66 
682   

Elproduktion av förnybara energikällor inom 
det geografiska området, andel (%)     100     

Elproduktion av vattenkraft inom det 
geografiska området, MWh 0 0 0 0   

Elproduktion av vindkraft inom det geografiska 
området, MWh 72 639 60 635 70 034 

66 
682   

Fjärrvärmeproduktion totalt inom det 
geografiska området, MWh 37 776   36 360 

33 
997   

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor 
inom det geografiska området, andel (%)     99,7 99,6   

Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt 
(MW) 1,16 1,63 2,34 3,00   

Solcellsanläggningar totalt, antal 54 80 136 180   
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 84 Dnr KS 2022/115 

Sammanträdesplan 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 13 februari, 27 mars, 8 
maj, 19 juni, 18 september, 6 november och 11 december 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2023 

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte vecka 
liksom under tidigare år. Totalt planeras för fyra sammanträden under våren och tre 
under hösten, dvs. sju totalt under 2023 (sju under 2021 varav ett ställdes in, medan 
det är åtta inplanerade sammanträden under 2022 eftersom det är valår). 

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner ska 
helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som kan inverka 
på mötesplaneringen för 2023 är: Sportlov 20-24 februari, påsklov 3-10 april, Kristi 
Himmelsfärdslov 18-19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 
november.  

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, enligt 
följande: 

- 13 februari 

- 27 mars 

- 8 maj 

- 19 juni 

- 18 september 

- 6 november 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 84 forts. 

- 11 december 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 19 juni föreslås dock starta kl. 15.00. Det står 
kommunfullmäktiges presidium fritt att vid behov tidigarelägga sammanträdestiden. 

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2023. 

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns officiella 
digitala anslagstavla. 

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2023. Samråd med kanslienheten bör dock ske innan beslut 
om sammanträdesdagar fattas. 

Inriktningen för 2023 är liksom för tidigare år att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god tid att 
protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. Ärenden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa senast nio dagar före 
sammanträdet. 

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att tidsplanen 
håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och givetvis måste det 
finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende får bli akut på grund av dålig 
planering. 

Kommunfullmäktige antar sin sammanträdesplan för 2023 den 19 september 2022, 
kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2023 den 28 september 2022 och 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2023 den 5 oktober 
2022. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut om sina 
sammanträdesplaner för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bli något billigare under 2023 än 
under 2022 eftersom antalet möten minskas från åtta till sju.   
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 84 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan 
förändras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 13 februari, 27 mars, 8 
maj, 19 juni, 18 september, 6 november och 11 december 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2022, handlingsid: Ks 2022.2169. 

Tidigare behandling 
Ksau § 119/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 13 februari, 27 mars, 8 
maj, 19 juni, 18 september, 6 november och 11 december 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 84 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 85 Dnr KS 2022/84 

Rutin för återrapportering till 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ändra rutinen för återrapportering till 
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och 
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 (Kf § 37/2017) att nämnderna 
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två 
gånger per termin. 

Med tanke på att fullmäktige enbart har sju sammanträden om året och två av dessa 
behandlar budget respektive årsredovisning, där nämndernas verksamhet också lyfts 
upp och debatteras, så ska nämnderna i praktiken återrapportera på fyra av fem 
möjliga kf-sammanträden under ett år.  

Eftersom det handlar om återrapport från kommunstyrelsen, sex nämnder, fyra 
bolag, två förbund och revisorerna, det vill säga från maximalt 14 instanser, så kan 
informationen uppfattas som för omfattande. Ledamöter har efterfrågat en 
uppdelning så att samtliga 14 inte ska återrapportera vid samma möte. Uppdelningen 
blir dock inte så meningsfull om återrapportering ska ske på fem i stället för fyra 
fullmäktigemöten per år.  

Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och eftersom flera nämnder, 
vid flera tillfällen, inte har rapporterat något av väsentlig art så föreslår presidiet att 
antalet tillfällen minskas från fyra plus årsbokslut och budget till fyra inklusive 
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske 
utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden. Så 
i stället för 14 eller 11-12 instanser per fullmäktigemöte så skulle vi komma ner till 5-
6 instanser per fullmäktigemöte.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 85 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet ska följas upp vid behov. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra rutinen för återrapportering till 
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och 
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2022, handlingsid: Ks 2022.1830. 

Tidigare behandling 
Ksau § 102/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra rutinen för återrapportering till 
kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och 
årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson (C) 

Kanslichef Johan Linander 

Kommunsekreterare Thomas Lindberg 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 92 Dnr KS 2022/46 

Reglemente gällande omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026 med ändringen i § 13 att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i 
den pensionsgrundande inkomsten. 

Ärendebeskrivning 
Organisations- och arvodesberedningen beslutade den 25 april 2022, OAB § 
19/2022, att föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, ks § 72/2022, beslutades att 
återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att 
göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Kanslichef Johan Linander har diskuterat frågan med löneavdelningen i Ystad och 
fått följande information:  

Att pensionsavsättning görs enbart på arvodena och inte på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst följer gällande pensionsreglemente § 13. Detta överensstämmer också 
med SKR:s förslag, OPF-KL 18, kap. 3 § 4. Men Tomelilla kommun är inte de första 
som reagerar på detta, utan Ystads kommun har precis i samma funderingar som vi.  

Under 2021 betalades 303 943 kr ut i ersättning för förlorad arbetsförtjänst till de 
förtroendevalda i Tomelilla kommun. En avsättning på 4,5 % på detta belopp skulle 
innebära 13 677 kr, med andra ord ett blygsamt belopp.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades att byta arvoden mot ersättning 
för förlorad arbetsinkomst vad gäller pensionsavsättning. 2021 betaldes ca en miljon 
kronor mer ut i fasta arvoden och sammanträdesarvoden än vad betalades ut för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med andra ord skulle kommunen spara in ca 
45 000 kr om pensionsavsättning för arvoden skulle tas bort och ersättas med 
pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 92 forts. 

Förvaltningens förslag är därför att fortsätta göra pensionsavsättning för alla 
arvoden, men att också lägga till pensionsavsättning för ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Detta skulle vara i linje med det beslut som kommunfullmäktige i 
Ystads kommun förväntas fatta.  

För löneavdelningen i Ystad är det i princip inget merarbete alls. De bara fyller i en 
bock till när de skickar filen till KPA, vilket görs en gång per år. 

I reglementet föreslås en ändring i § 13. I andra stycket läggs till att ersättning för 
förlorad arbetsinkomst ska vara pensionsgrundande, medan det i fjärde stycket tas 
bort att det inte ska vara pensionsgrundande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en kostnad på ca 14 tkr. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har funnit att förslaget gynnar seniorer i högre utsträckning än barn.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Nytt pensionsreglemente antas av kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026 med ändringen i § 13 att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i 
den pensionsgrundande inkomsten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2022, handlingsid: Ks 2022.2170. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 92 forts. 

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

 

Kommunstyrelsen § 72/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att 
utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för 
förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026 med ändringen i § 13 att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i 
den pensionsgrundande inkomsten. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

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 
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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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§ 1 Tillämpningsområde 
 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- eller pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 
 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 
 

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat 
omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för 
förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 
 
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller 
hennes omställning till nytt arbete. 
 

Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 
 
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
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arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 
 
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. 
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 50 procent. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före 
avgångstidpunkten.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 
 
Det ekonomiska omställningsstödet samordnas med förvärvsinkomster över 3 
inkomstbasbelopp. 
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med minst 40 procent av 
heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast 
från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
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omställningsstöd enligt 4 § upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalda fyller 65 år. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den 
förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 40 procent 
av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 
 
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. 
 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 
 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med 
andra förvärvsinkomster om inte annat anges. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. De förtroendevalda bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten 
tagit emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 
 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt omställningsstöd. 
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Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd 
eller förlängt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 
oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på 
annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

Pensionsbestämmelser 

§ 10 Tillämpningsområde m.m. 
 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första 
gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattas av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 
67 års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde 
skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensionsbestämmelserna. 
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§ 11 Pensionsförmånernas omfattning 
 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 
a. avgiftsbesetämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
d. familjeskydd 

§ 12 Avgiftsbestämd ålderspension 
 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4-9 i 
pensionsbestämmelserna. 

§ 13 Pensionsgrundande inkomst 
 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 
 
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) 
utgivna kontanta ersättningar 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och 
som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller ledighet 
enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag 
från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med 
vad som avdragits. 
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalats ut 
till förtroendevald för semesterförmån, tjänstepensionsförmån eller ersättning 
som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 14 Pensionsavgifter 
 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes 
pensionsgrundande inkomst enligt § 4. 
 

62



 
 

 

 

9 (17) 

 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande 
inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill den förtroendevalde 
har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 
på hela den pensionsgrundande inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och 
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap 9 § kommunallagen befrias 
från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift 
tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. 
 
 Anmärkning 

 Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen) Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent 
av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 

§ 15 Pensionsbehållning 
 
Pensionsavgiften för ett kalenderhalvår avsätts senast den 31 mars följande år 
till en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där 
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses 
summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun 
eller landsting/region. 
 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 16 Information 
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Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift. 

§ 17 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 
§ 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och fullmäktige. 
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan 
ansökan. 
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 procent av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalningen av förmånen börjar. 

§ 18 Uppgiftsskyldighet 
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av 
pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 19 Sjukpension 
 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättningen beviljades. 
 
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 
 
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller 
aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken kan lämnas. 
 
 Anmärkningar 
 1. Sjukpension utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. Sjukpension ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 20 Efterlevandeskydd 
 
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas ut till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo 
eller barn vid förtroendevalds död. 
 
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspension börjat utbetalas till 
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år.  
 
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till make/maka, registrerad partner 
och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller 
adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år. 
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Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska 
pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn. 
 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året 
före utbetalning av förmånen börjar. 

§ 21 Familjeskydd vid förtroendevalds död 
 
Familjeskyddet betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.) 

§ 22 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 
 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 23 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
 
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

§ 24 Finansiering 
 
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommunen och 
landsting/region. 

§ 25 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 
 
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras 
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde 
eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 26 Uppgiftsskyldighet m.m. 
 

66



 
 

 

 

13 (17) 

 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 27 Tillämpningsområde m.m. 
 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder i kraft vid den tidpunkt då OPF-
KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige 
beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 28 Rätt till familjeskydd 
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 29 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 
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En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en 
anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom 
anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

§ 30 Familjeskydd till efterlevande vuxen 
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet. 

§ 31 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 
 
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas 
upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 32 Familjeskydd till efterlevande barn 
 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för 
vård och fostran i adoptionssyfte. 

§ 33 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 
 
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp 
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delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till 
vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet 
av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 34 Utbetalning av förmåner 
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på 
förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 
 
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på 
förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 

69



 
 

 

 

16 (17) 

 

 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 
8 § första stycket FAL. 
__________ 

Bilaga – Vissa förtydliganden till OPF-KL 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen 
 
Med förtroendevald avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och 
ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 
 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande 
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag 
(2006:369) 

2. Heltid och betydande del av heltid 
 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Vad som 
menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen. 
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 
401 %, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, 
borde vara en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 
1982/83:97 tar departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om 
utfästelse om visstidspension. 

3. Efterskydd 
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Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning. 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 
 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 
 
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som 
berör pensionsområdet, direkt eller indirekt, - till exempel genom 
skattesystemet, eller vid omständigheter som ses som force majeure, ska 
avvikelse kunna göras från nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 
 
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (T) genom 
att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret 
(t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker 
vid utgången av kalenderåret (t+1). 
 
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen i stället räknas upp genom att multipliceras med en 
tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet 
kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar 
betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som 
närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 
 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande 
IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 
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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 § 19  
 
 
Reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat reglementet för omställningsstöd och pension vid ett 
par tillfällen.  

För innevarande mandatperiod har Tomelilla kommun ett pensionsreglemente som utgår från SKR:s 
förslag, men med några lokala nedjusteringar som gör att förtroendevalda i Tomelilla kommun har 
sämre förutsättningar än förtroendevalda i de flesta andra kommuner. Beredningens ledamöter har 
kommit fram till att det är rimligt att förtroendevalda i vår kommun har lika goda villkor som 
förtroendevalda i andra kommuner.  

Förslaget innebär ett antal förändringar, men de största skillnaderna är gällande tiden för 
omställningsstöd, tre år i stället för ett år, samt att nivån höjs från nuvarande 50 % till maximalt 85 % 
i två år och 60 % det tredje året. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär. Det beror på vilka 
förtroendevalda som väljs till kommunalråd och oppositionsråd, hur länge de får behålla sina uppdrag, 
hur gamla de är när de slutar på sina poster, om de snabbt får nytt jobb osv.  
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

Uppföljning 
Reglementet gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) följs upp och 
beslutas inför varje ny mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
SKR OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1157. 
Kommentar till OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1158. 
B 14:08 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda, handlingsid: Ks 
2022.1159. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 82 Dnr KS 2021/69 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Taxebestämmelsen träder i kraft 1 oktober 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 augusti i 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det blir 
ett anmälningsförfarande som kommer att ställa krav på ett anpassat 
egenkontrollprogram, marknadsföring, och åldergränskontroll. I vissa fall kan tillsyn 
ske gemensamt med annan lagstiftning vilket gör att avgiften till viss del kan justeras 
ner. Tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter, alkohol(folköl), receptfria 
läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter ingår i miljöförbundets verksamhetsplan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Taxebestämmelsen träder i kraft 1 oktober 
2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2022, handlingsid: Ks 2022.2177. 

Protokoll - beslut om taxa för tobaksfria nikotinprodukter, Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, handlingsid: Ks 2022.2030. 

Reviderad - Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter (SFS 2022:1257), Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2022.2058. 

Tidigare behandling 
Ksau § 126/2022: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 82 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar anta taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Taxebestämmelsen träder i kraft 1 oktober 
2022. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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1(3) 

 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter (SFS 2022: 1257) 
 
Inledande bestämmelser  
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kostnader för  

prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
inklusive bestämmelser meddelade med stöd av lagen eller enligt tillhörande EU-
förordningar.  
 

2 § Avgift enligt denna taxa är till den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel av 
tobaksfria nikotinprodukter med säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i 
Sverige. 
 

  
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. prövning av anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan 
3. att anmälan om försäljning inte lämnats in 
4. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

1. handläggning av klagomål som visar sig vara obefogade och inte kräver 
någon utredning 

2. handläggning av överklagan eller åtal 
3. uppgifter som faller inom förbundets serviceskyldighet 
 

5 § Beslut om avgift fattas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

6 § Inställelsetid/restid är en timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktisk           
nedlagd tid och om resan samordnas med annan tillsyn. 

 
Avgift för handläggning och prövning om tillstånd 
 
7 § För prövning av anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter tas en avgift 

ut motsvarande två timmar. Prövning som på grund av brister i anmälan eller 
egenkontroll överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilket beräknas 
genom att den faktisk nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. Avgiften återbetalas inte om anmälan avslås.  
 

  

  

  

2022-06-27            
Dnr ADM.2022.2080 
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2(3) 
 
 
 

 

 
  
 
Timtaxa 
 
8 § Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade tillsynstiden. 

 
9 § Timkostnad debiteras per påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 
Årlig tillsynsavgift 
 
10 § För regelbunden tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter debiteras en 

årlig avgift motsvarande två timmars tillsyn.  Tillsynsavgift debiteras året efter att 
tillstånd beviljats. 

  
 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 

 Den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn  
 Förberedelser inför tillsyn eller kontrollköp 
 Restid i samband med årlig tillsyn eller kontrollköp 
 Upprättande av protokoll, beslut eller andra skrivelser 
 Granskning av rapporter och andra redovisningar 

 
 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- Tillsyn som beror på brister i verksamheten 
- Handläggning och tillsyn på grund av klagomål  
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen 

väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 
Rabattsystem gäller om det vid samma tillsynstillfälle kan inspekteras olika 
varuslag. 
 

 Avgifter skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av 
något av följande varuslag: tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare eller till Läkemedelsverket anmält handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
 

 Olika varuslag med rabattsystem Timmar 
 Tobaksfria nikotinprodukter 2,0 
 Tobak 3,0 
 2 varuslag (t.ex. tobak + e-cig) 4,0 
 3 varuslag (t.ex. tobak + e-cig + folköl) 5,0 
 4 varuslag (t.ex. tobak + e-cig + folköl + 

läkemedel) 
6,0 

 5 varuslag (t.ex. tobak + e-cig + folköl + 
läkemedel + tobaksfria nikotinprodukter) 

7,0 
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3(3) 
 
 
 

 

   
 Tobaksfria nikotinprodukter Timmar 
 Tobaksfria nikotinprodukter 2,0 
 
11 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten har upphört. 
 

12 § Tillsyn i samband med befogade klagomål eller vid uppföljning av konstaterade 
brister ingår inte i den fasta avgiften. Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av 
att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden och förbud ingår inte 
heller. För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
Timavgift tas ut för extra kontroll som inte ryms inom den planerade normala 
tillsynstiden. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört arbete. 

 
Nedsättning av avgift 
 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Kostnadsfaktorn 
 
14 § 8 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de antagna timavgifterna (vilket även de fasta avgifterna 
baseras på) med 2,5 % enligt sammanställningen i taxebilaga 2. Direktionen ska 
senast inför verksamhetsår 2024 återkomma till medlemskommunerna med förslag 
på nytt taxebeslut. 

 
Avgiftens erläggande  
 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas 
påminnelse varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras. 

 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
16 § Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 
 

17 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för 
att korrigera fel, eller förbättra läsbarheten. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 augusti 2022  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 86 Dnr KS 2022/78 

Svar på förfrågan från Hörby kommun om 
samgående i gemensam 
överförmyndarnämnd och enhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, kf § 64/2022, att Hörby 
kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från 
och med den 1 januari 2023.  

Beslutet har expedierats till samtliga fyra kommuner. 

Ärendet har beretts gemensamt av nuvarande överförmyndarnämnd och 
kanslicheferna i de fyra kommunerna.  

Bakgrund 
Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns 
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den 
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 
2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

 

Simrishamns anslutning 
I september 2020 började arbetet med ett samgående mellan Simrishamns kommuns 
nuvarande överförmyndarverksamhet och Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd samt överförmyndarenhet. Den 31 maj 2021 fattade 
Simrishamns kommunfullmäktige formellt beslut om att få ingå i 
överförmyndarnämnden och enheten.  

I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige i Sjöbo och Tomelilla kommuner samt 
kommunstyrelsen i Ystads kommun beslut om att välkomna Simrishamns kommun,  

105



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 86 forts. 

dock med vissa villkor. En viktig del av villkoren var kostnader för överlämning av 
akter. 

Den 20 december 2021 beslutade Simrishamns kommunfullmäktige att godkänna 
dessa villkor och att avsätta 300 tkr för att uppfylla villkoren. 

Sedan dess har enheten arbetat aktivt med att rekrytera personal, leta nya lokaler 
eftersom det inte går att få ytterligare tre kontor där enheten är lokaliserad idag, samt 
samordna arbetssätt mellan Tomelilla och Simrishamns enheter. Därtill har 
kanslicheferna tagit fram förslag på nytt samverkansavtal och reglemente för den nya 
nämnden med fyra kommuner.  

Samverkansavtalet och reglementet måste antas likalydande av alla fyra 
kommunfullmäktige och därför har de förankrats och varit på remiss i kommunerna 
för att det ska kunna antas utan ändringar. Avtal och reglemente kommer att antas av 
kommunfullmäktige i Tomelilla den 20 juni och sedan i augusti månad i övriga tre 
kommunfullmäktige.  

 

Handläggning av Hörbys förfrågan 
Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 att kommunen önskar ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt handläggarkontor från den 1 
januari 2023. Beslutet expedierades till Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns 
kommuner den 20 maj 2022.  

Det tidigaste Tomelilla kommunfullmäktige skulle kunna besluta om villkor för en 
anslutning är den 19 september 2022 eftersom beredningstiden för vårterminens sista 
fullmäktige redan har passerats. Övriga tre kommunfullmäktige skulle också behöva 
fatta motsvarande beslut under denna period.  

Därefter skulle Hörby kommunfullmäktige behöva besluta huruvida de godkänner 
villkoren eller inte. Först efter detta kan ett nytt samverkansavtal och reglemente för 
gemensam nämnd tas fram och beslutas av fem kommunfullmäktige. Detta innan de 
fem kommunernas valfullmäktige äger rum, det vill säga vid det fullmäktige där varje 
kommun väljer sina ledamöter och ersättare till kommunstyrelse, nämnder med mera.  

Under hösten skulle också Hörbys akter behöva granskas och ytterligare ny personal 
rekryteras. Lägg där till behov av ytterligare arbetsplatser.  

Svar på förfrågan 
De instanser som frågan har diskuterats i är överens om att det varken är önskvärt 
eller möjligt att pressa genom detta beslut inom den tidsram som finns till 
förfogande. Det politiska beslutsfattandet, rekrytering av personal, övertagande av 
ärendeakterna, samt införskaffande av ytterligare kontorsplatser kräver mer tid.  
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§ 86 forts. 

 

Vilket processen med Simrishamns kommuns anslutning till nämnden och enheten 
visar. 

Nuvarande överförmyndarnämnd vill dock framföra att det finns en önskan att växa 
ytterligare. Även när Simrishamns kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarenheten så är den i minsta laget för att klara specialisering, uthållighet 
och utvecklingskostnader. 

Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med 
mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027. 
Denna begränsning finns dock inte gällande gemensamt handläggarkontor.  

Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en 
gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för 
kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens 
gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en 
kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten eftersom 
det 2016–2018 fanns en gemensam nämnd för Ystads och Sjöbo kommuner medan 
Tomelilla kommun hade en vald överförmyndare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Organisationsförändringar innebär alltid en viss merkostnad och effektförlust under 
en övergångsperiod. På sikt skulle det sannolikt innebära en ekonomisk 
effektivisering eller kvalitetsförbättring med en större överförmyndarenhet.  

Förslaget i sig, att det inte är möjligt för Hörby kommun att ansluta till en gemensam 
överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet från den 1 januari 2023, innebär inga 
ekonomiska konsekvenser för nuvarande fyra kommuner i samverkan. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. En större enhet 
med mer resurser till rekrytering av ställföreträdare och matchning mellan huvudman 
och ställföreträdare skulle kunna innebära en viss förbättring även ur ett 
barnperspektiv. 

 

 

 

 

 

107



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 86 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt. En större enhet 
skulle kunna vara negativt ur ett miljöperspektiv eftersom det kan krävas längre resor 
och transporter. 

Uppföljning 
Uppföljning kommer att ske beroende på vad de fyra kommunerna beslutar svara 
Hörby kommun, samt beroende på vilken lösning Hörby kommun väljer för 
mandatperioden 2023-2027. Om en överförmyndare väljs så kan Hörby kommun 
ansluta till enheten under mandatperioden.  

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarenhet, som efter Simrishamns anslutning vid 
årsskiftet 2022/23 sannolikt kommer att heta Sydöstra Skånes överförmyndarenhet, 
kommer att genomgå stora förändringar under nuvarande och nästa år. Ungefär 
hälften av personalen kommer att vara ny, det kommer att krävas nya rutiner för 
arbetet med Simrishamns ställföreträdare, en ny nämnd med ny ordförande kommer 
att träda i tjänst och enheten ska flytta till nya lokaler. Samtidigt ska verksamheten 
fortgå med samma höga kvalitet som tidigare. 

Det är lätt att förstå att organisationen behöver hitta en stabil grund att stå på, finna 
trygghet i den nya vardagen, innan nästa förändringsfas påbörjas. Det är idag inte 
möjligt att säga exakt när Hörby kommun skulle kunna ingå i en gemensam enhet, 
men de fyra nuvarande kommunerna är positiva till en sådan utveckling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2022, handlingsid: Ks 2022.1833. 

Avsiktsförklaring anslutning gemensam överförmyndarverksamhet och gemensam 
överförmyndarnämnd med kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn, 
protokoll Kf, handlingsid: Ks 2022.1459. 

Tidigare behandling 
Ksau § 104/2022: 
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§ 86 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 97 Dnr KS 2022/106 

Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2021 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM). 

Jäv 
Sara Anheden (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021 samt revisionsberättelse. Resultatet blev ett underskott på 
843.029 kr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2021 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM). 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2021 

Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2021 

Kf § 85/2021 Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Sida 1 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

Dnr 

 

 

 

 
Årsredovisning 

2021 
 

Beslutad av styrelsen 2022-03-30 

Assently: c15f82c84899715e330e7503fd3b173aad76a05ddfee736a3e474c7057e1ffab96bbe291f0c003c150f476177e81022354f7dc53e2bf163a94de1afc4b4e41ea
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 Sida 2 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

  

Assently: c15f82c84899715e330e7503fd3b173aad76a05ddfee736a3e474c7057e1ffab96bbe291f0c003c150f476177e81022354f7dc53e2bf163a94de1afc4b4e41ea
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 Sida 3 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

Innehållsförteckning sidor 
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ..................................................................... 4 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling........................................................................ 7 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .......................................... 7 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse ..................................................................................... 8 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten ................................................................... 8 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och ekonomisk ställning ....................... 8 

1.6. Väsentliga personalförhållanden....................................................................................10 

1.7. Förväntad utveckling ......................................................................................................11 
2. RESULTATRÄKNING ..................................................................................... 11 

3. BALANSRÄKNING .......................................................................................... 12 

4. KASSAFLÖDESANALYS ................................................................................ 13 
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Organisation  
 
Förbundet 
Sydöstra Skånes samordningsförbund bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att: 

- skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att 
närma sig och nå målet självförsörjning. 

 
Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Skåne samt Simrishamns-, Sjöbo-, Tomelilla- samt Ystad kommun som medlemmar. 
 
Styrelse 
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete 
regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera 
medlemmen. Under 2021 har styrelsen haft 6 sammanträden. 
 
Styrelsen sammansättning 2021 
 

Ledamot Ersättare 

Ordförande 
Thomas Quist (Sjöbo kommun)  

 
Christer Hovbrand (Sjöbo kommun) 

1:e vice ordförande 
Maria Linde Strömberg (Simrishamns kommun), 
januari tom oktober, 2021 

 
Berit Olsson (Simrishamns kommun) 

2:e vice ordförande 
Ingela Bröndel (Simrishamns kommun) from 
november, 2021 

 

2:e vice ordförande 
Carl Malmqvist (Region Skåne), januari tom 
oktober, 2021. 
1:e vice ordförande from november 2021 

 
Pia Ingvarsson (Region Skåne) 

 
Christian Persson (Ystad kommun), januari tom 
mars, 2021 
Anne Olofsdotter (Ystad kommun), from april 
2021 

  
Roger Jönsson (Ystad kommun)  
  

 
Christian Björkqvist (Tomelilla kommun) 

 
Sara Anheden (Tomelilla kommun)        

 
John Nilsson (Arbetsförmedlingen) 

 
Carina Lagerstedt (Arbetsförmedlingen)  

Charlotta Handler Frithiof (Försäkringskassan) Susanne Ellkvist (Försäkringskassan) 

 
 
Förbundschef 
Förbundschefen har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 42 % för Sydöstra 
Skånes samordningsförbund. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. 
Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering 
samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen skall också ha ansvar för 
kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets verksamhet.  
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Presidium 
Styrelsens presidium har möte ca en vecka innan styrelsens sammanträde. Syftet med mötena är att 
förbereda olika aktuella ärenden samt att komma med förslag på handläggning av olika frågor.  
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk nivå 
diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter.  Gruppen bidrar med erfarenheter och 
omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen sammanträder 6 gånger per år, 
1–2 veckor innan Samordningsförbundets styrelsemöten. 
 
Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet 
För varje insats finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av 
involverade parter samt Förbundschefen för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp 
uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet. 
 
Administration 
Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån R och W i Trelleborg för utbetalning av arvoden, 
ersättningar, fakturor, bokföring samt redovisning. 
 
Medlemssamråd 
Medlemssamråd för Samordningsförbundets parter genomförs två gånger per år, en gång på våren och en 
gång på hösten. Information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, utvärdering, 
implementering av metoder, omvärldsbevakning mm. Under 2021 har Samordningsförbundet genomfört 
ett medlemssamråd. 
 
Revisorer 
Revisorer har utsetts av Region Skåne och för kommunerna gemensamt. Försäkringskassan har för sin och 
Arbetsförmedlingens del upphandlat revisionstjänsten, vilken har tilldelats KPMG.  
 
Arkiv 
Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen (1990:782). Förbundet har därför slutit avtal med Tomelilla kommun om tillhandahållande av 
arkiv och diarium.  
 
Hemsida 
Samordningsförbundet har en egen hemsida http: finsamsos.se Nyheter, information om verksamheterna 
samt styrelseprotokoll publiceras där. Samordningsförbundet har slutit avtal med firma Rigmor 
Löfvenhamn som administrerar hemsidan. 
 
Intern kontroll 
Enligt styrelsebeslut ska redovisning av den interna kontrollen göras i tertialrapporten. 
 
GDPR 
Samordningsförbundet har tecknat avtal med ATEA angående dataskyddsombud. Uppföljning angående 
GDPR sker regelbundet med dataskyddsombudet. 
Samordningsförbundets dataskyddsombud: Martin Axelsson, martin.axelsson@atea.se 
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Uppdrag 
Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4: 
Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt ovan nämnda kommuner, i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 
 
Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6:  
Samordningsförbundet har till uppgift att:  
 

✓ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

✓ stödja samverkan mellan samverkansparterna  

✓ finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Vilka 

syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger 

inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde  

✓ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas  

✓ svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser  

✓ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering 
till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs 
av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för 
att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Samordningsförbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas enligt en modell där 
staten, genom Försäkringskassan, bidrar med 50 %, Region Skåne 25 % och 25 % fördelat på kommunerna. 
Fördelningen mellan kommunerna baseras på folkmängden. Övriga intäkter är intäkter genom ESF projekt 
som startades upp i slutet av 2020. Förbundets tilldelning från medlemmarna var 5 662 000 sek samt 
tilldelning från ESF 1 119 984 sek under 2021.  

 

 

Fördelning intäkter 2021

FK/AF Region S Simrishamn Sjöbo

Tomelilla Ystad Övriga ESF
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Driftbidrag från staten                                       2 831 000 
Driftbidrag från Simrishamns kommun     326 000 
Driftbidrag från Sjöbo kommun     326 000 
Driftbidrag från Tomelilla kommun     240 000 
Driftbidrag från Ystad kommun     524 000 
Driftbidrag från Region Skåne  1 415 000 
Övriga intäkter ESF  1 119 984 
Summa  6 781 984 

 
 
Verksamhetsidé och vision  
 
”Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag 
måste erövras, etableras och ständigt underhållas” 
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) 

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd från 
två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av 
personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov. 

Verksamhetsidé  
Samordningsförbundets verksamhetsidé grundar sig på att främja och stödja samverkan mellan 
kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet 
självförsörjning. 
 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
  
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 6 782 4 933 4 870 4 870 4 870 

Verksamhetens kostnader 7 625 5 992 7 882 5 310 1 914 

Årets resultat -843 -1 059 -3 012 -440 2 956 

Soliditet 58% 75% 53% 71% 90% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 

 
 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Samordningsförbundets resultat för 2021 uppgick till – 843 tkr. Resultatet innebär att det egna 
kapitalet minskade från 3 366 tkr till 2 523 tkr.  
Budget 2021 antagen 2021-11-24 visade på ett preliminärt resultat på – 1 382 tkr. Resultatet blev  
–843 tkr dvs. en skillnad på 539 tkr  
Styrelsen är väl medvetna om Försäkringskassans rekommenderade nivå för det egna kapitalet, dvs 
att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av den statliga delen medelstilldelningen. 
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1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Samordningsförbundets ekonomi är en stående informations- samt dialogpunkt på möte med 
beredningsgruppen, presidiet samt styrelsen. Insatserna följs upp genom att Förbundschef deltar i 
styrgruppsmöten, tertial- och årsrapporter samt externa utvärderare. 

 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
De medel som Samordningsförbundet förvaltar ska användas så effektivt som möjligt. 
Samordningsförbundet har i sina mål i verksamhetsplan för 2021, satt som mått att 
minst 80% av medelstilldelningen ska användas till insatser samt andra 
samverkansåtgärder. 
 
Sydöstra Skånes samordningsförbunds fördelning av kostnader för 2021 illustreras nedan. 
 

 
 
 
Fördelning av Sydöstra Skånes Samordningsförbunds kostnader 2021 
91 % av medlen har gått till insatsen   
    9 % av medlen har gått till styrelsearvoden, lön Förbundschef, köp av administrativa tjänster etc. 
    
 
Uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS (system för uppföljning av samverkan). SUS är 
ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska 
alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för 
uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. 
Samordningsförbundet skriver sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det 
obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där. 

Insatser finansierade genom samordningsförbundet ska lämna skriftliga tertialrapporter, 
årsrapport samt slutrapport. 
Samordningsförbundet samtliga insatser har under 2021 utvärderats externt. Mariamottagningen av 
ASKing AG samt ESF Iris-Möjligheternas Väg av Joakim Tranquist utvärdering AB. 
 
 
 

Kostnader 2021

Insatser Kansli kostnader
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Målgrupper 
De verksamheter som kan finansieras ska kunna kategoriseras som metod, aktivitet eller samverkan.  
 
Prioriterade målgrupper 

✓ ungdomar upp till 29 år som saknar inkomst genom eget arbete eller studier 
försörjning, eventuellt funktionshinder eller bakgrund kan variera men grundproblemet är att 
personen står utanför arbetsmarknaden 

✓ personer som p.g.a. sjukdom är i behov av förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av 
arbetsförmedlingens åtgärder. I gruppen innefattas även de vars ersättningsdagar p.g.a. 
sjukdom är slut och därför lämnat men i förekommande fall återkommer till sjukförsäkringen. 

✓ personer som av andra skäl, som inte tillhör ovannämnda grupper, behöver förrehabiliterande 
insatser för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det kan vara t. ex social 
problematik av olika slag som är svårdefinierade eller komplexa 

 
Generella krav avseende verksamheter som förbundet finansierar: 

✓ de ska vända sig till, och kunna ta emot, personer från samtliga fyra kommuner  
✓ då uppdraget är att förbättra samverkan mellan myndigheterna ska minst två parter vara 

berörda av verksamheten 
✓ utvärderingsplan ska finnas i samtliga verksamheter och bifogas ansökan 
✓ verksamheterna ska ha en löpande uppföljning  
✓ årsberättelse för insatserna ska lämnas i januari månad året efter och innehålla uppgift om 

innehåll, antal deltagare och förbrukade medel  
 
Finansierade kostnader 
Enligt antagen policy kan Samordningsförbundet finansiera kostnader som avser personal i insatserna 
samt externt förhyrda lokaler. Kostnader för personal, som utför ordinarie arbete, befintliga lokaler 
och kontorsutrustning finansieras inte. 
 
Finansierade insatser av Sydöstra Skånes samordningsförbund 2021 
Under 2021 har Samordningsförbundet finansierat två insatser, Möjligheternas Väg samt 
Mariamottagningen. 
 
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har tillsammans med Samordningsförbundet Höganäs samt 
Lund beviljats ESF medel, programområde 2 - Ökade övergångar till arbete.  
För kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, för att de ska komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Lund är projektägare och projektet består av 

5 olika delprojekt. ESF projekt IRIS påbörjades med en 4 månaders analys- och planeringsfas 20-09-01 

tom 21-02-01 därefter en genomförandefas tom 23-02-01. 

 
ESF IRIS-Möjligheternas Väg 
Under 2021 har andelen deltagare som går till arbete eller studier uppgått till 15 % och inte de 
förväntade 20 %. Andelen deltagare till ordinarie insatser 54 %, förväntade 50 %. Antal inskrivna 
deltagare under 2021 uppgick till 42 st., med en medelålder på 43 år och genomsnittlig tid i 
utanförskap (offentlig försörjning) 5 år och 3 månader.  

 
 

Beviljade medel 3 153 422 kr    

Fakturerade kostnader  3 034 302 kr 

Kvarstår 119 120 kr 
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Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
 
Mariamottagningen 

Insatsen beviljades medel till uppstart av mottagningen under perioden januari tom april 2019. Maria 
mottagningen startade sin verksamhet i maj 2019. Verksamheten är tänkt att finansieras genom 
Sydöstra Skånes samordningsförbund tom juni 2022. Både styrgrupp samt styrelsen arbetar för ett 
övertagande av att Region Skåne i samverkan med Kommunerna ska överta finansieringen av 
mottagningen. 

Mariamottagningen har under 2021 utvecklat satellitmottagningarna som ger en ökad tillgänglighet 
för ungdomarna genom flexibilitet i verksamheten och löpande rutiner för intern och extern 
samverkan. Detta bidrar till att Mariamottagningen på sikt utgör ett naturligt komplement till 
verksamheterna som redan finns. 

Under 2021 har 28 ungdomar i ålder 14–24 år varit inskrivna vid Mariamottagningen. 
Fördelning på kön: 1 ungdom utan könstillhörighet, 16 pojkar och 11 flickor. 
Fördelning bostadsort: Sjöbo 6, Tomelilla 3, Ystad 14, Simrishamn 5. 
Främsta initiativtagaren till kontakten är övervägande ungdomen själv eller familjen. 
Primär drog är Cannabis med 64% följt av alkohol 14% och Bensodiazepiner 11% 
 
Ekonomi 2021 

Beviljade medel 3 647 575 
Fakturerade 
kostnader            3 472 399 
Kvarstår 175 176  

 
Redovisning av resultat och effekter relaterat till Samordningsförbundets uppdrag/mål för  
Balanskravsresultat 
Balanskravsresultatet beräknas enligt följande: 
= Årets resultat enligt resultaträkningen  -843 029 
- Samtliga realisationsvinster                    
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                  
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet                  
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper                 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper                 
= Balanskravsresultat        
    

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
Inga väsentliga personalförändringar har skett under 2021. 
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1.7. Förväntad utveckling 
Det pågående ESF projektet med Samordningsförbunden Lund och Höganäs fortsätter att ytterligare 
utveckla samverkan och kunskap mellan Samordningsförbundet i Skåne samt ingående 
samverkanspartners. 
Samordningsförbundet kommer att fortsätta:  
 

✓ utveckla erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling mellan Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund, Samordningsförbundet Nils samt Trelleborg 

✓ utveckla erfarenhetsutbyte mellan styrelsen och beredningsgruppen inom 
Samordningsförbundet 

✓ skapa dialogforum mellan parterna för att identifiera behov av nya partsövergripande insatser 
 

2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021 2020 

 
Verksamhetens intäkter 2 6 781 984 4 932 867  
Verksamhetens kostnader 3 -7 625 012 -5 991 753  
Verksamhetens resultat  -843 029 -1 058 886 
 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  0 0 
Resultat efter finansiella poster  -843 029 -1 058 886 
 

Årets resultat  -843 029 -1 058 886 
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3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
 
Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 4 675 222 394 172 
Kassa och bank  3 689 261 4 122 780 
Summa omsättningstillgångar  4 364 483 4 516 952 

Summa tillgångar  4 364 483 4 516 952 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Årets resultat  -843 029 -1 058 886 
Övrigt eget kapital  3 365 677 4 424 563 
Summa eget kapital  2 522 648 3 365 677 
Skulder 
Kortfristiga skulder 5 1 841 835 1 151 275  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 364 483 4 516 952 
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 Sida 13 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  -843 029 -1 058 886 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring  -843 029 -1 058 886 
av rörelsekapital 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -281 050 127 805  
Ökning/minskning kortfristiga skulder  690 560 -2 814 141  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -433 519 -3 745 222 
 
Årets kassaflöde  -433 519 - 3 745 222 
Likvida medel vid årets början  4 122 780 7 868 002 
Likvida medel vid årets slut  3 689 261 4 122 780 
 

5. Driftredovisning 
 

 Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Utfall 
2020 

Belopp tkr 
 
 

Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

 6 782 -7 625 -843 -1 382 539 4 870 -3 811 -1 059 

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats. 
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 Sida 14 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

 
 

6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa 
anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021 2020 

 
Driftbidrag från staten 2 831 000 2 435 000 
Driftbidrag från Simrishamns kommun 326 000 287 000 
Driftbidrag från Sjöbo kommun 326 000 283 000  
Driftbidrag från Tomelilla kommun 240 000 201 000 
Driftbidrag från Ystad kommun  524 000 447 000 
Driftbidrag från region 1 415 000 1 217 500 
Övriga intäkter 1 119 984 62 367 
Summa 6 781 984 4 932 867 
 
Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021 2020 

 
ESF-Iris 190 000 130 739 
Maria-mottagningen 3 472 399 2 588 845 
Möjligheternas hus 177 377 2 391 072  
Samverkansbyggande konferenser 0 22 978 
Utvärdering insatser 70 000 151 301 
Möjligheternas väg 3 034 302 0 
 6 944 078 5 284 935 
 
Övriga kostnader 
Konsultarvode för samordnare 348 414 334 787 
Administrativa kostnader  189 251 220 156 
Styrelsekostnader 143 269 151 875 
 680 934 706 818 
 
Summa 7 625 012 5 991 753 
 
Not 4. Fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Övriga kortfristiga kostnader 675 222 394 172 
Summa 675 222 394 172 
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 Sida 15 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

Not 5. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Skulder samverkaninsatser 625 421 314 508 
Övriga kortfristiga skulder 1 117 468 780 519 
Övriga upplupna kostnader 98 946 56 248 
Summa 1 841 835 1 151 275 
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 Sida 16 
 

Sydöstra Skånes samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Signering av årsredovisningen har skett digitalt. De digitala 
underskrifterna framgår av årsredovisningens sista sida. 
 

7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Thomas Quist  Carl Malmqvist 
Ordförande   1:e vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Ingela Bröndel  Anne Olofsdotter 
2:e vice ordförande  Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Christian Björkqvist  John Nilsson 
Ledamot   Ledamot 
 
 
……………………………… 
Charlotta Handler Frithiof 
Ledamot 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den………………………………………………. 
 
 
 
 
Bo Lönnerblad  Paula Nilsson 
Utsedd av Kommunerna  Utsedd av Region Skåne 
 
 
 
 
Anna Lönnberg 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 98 Dnr KS 2021/219 

Svar på motion - Minska andelen 
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i båda att-satserna med tillägg att 
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, Sbn § 48/2022., handlingsid: Ks 2022.1637. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i 
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och 
underhållsplanering för samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau § 
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och 
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med 
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av 
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare 
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering. 

I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid 
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss 
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 98 forts. 

Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och 
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva 
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att 

kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda 
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen. 

 

Vi yrkar därför 

att Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan 
byggas om för bättre dagvattenhantering.  

att Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt 
i investeringsbudgeten.” 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) att 
yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, vilket var följande: 
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många 
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att 
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är 
dagvattenhanteringen.  

Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom 
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha 
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.  

Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en 
kommun som har precis som motionären påpekar många hårda ytor. Det finns 
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det 
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.  

Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för 
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av 
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att 
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen i dess båda att-satser. 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår i nämndens beslut att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig vidare enligt följande: 
Vår uppfattning kvarstår att verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan 
återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts. 

för att bygga om dem. Kostnaden för sådana ombyggnationer ryms inte inom 
driftbudgeten. Det är sedan upp till investeringsberedningen att behandla dessa 
kostnader i relation till andra behov i kommunen. Att detta skulle vara ett uppdrag 
som vi redan har idag är något som förvaltningen anser sig ha. Däremot säkerställer  

vi givetvis nya krav på beläggning ifall förvaltningen avser att reinvestera eller anlägga 
nytt. 

Det är sant att det görs dagvattenutredningar vid framtagande av detaljplaner, men 
det som saknas är en dagvattenstrategi för kommunen. Ansvaret för att en sådan tas 
fram ligger på planenheten tillsammans med kompetens inom hållbarhet.  

Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 (Kf § 128/2019) fattat beslut att 
en sådan strategi ska tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte i dagsläget. 

Barnperspektivet 
Inte i dagsläget. 

Miljöperspektivet 
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2022, handlingsid: Ks 2022.1838. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau § 
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2022 (Ksau § 47/2022) 
lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i 
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och 
underhållsplanering för samhällsbyggnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2022 (Sbn § 48/2022) att 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni 2022 (Ksau § 109/2022) 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen i båda att-satserna med tillägg att kommunen bör göra en 
dagvattenplan i första hand i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut, Sbn § 
48/2022. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 99 Dnr KS 2022/54 

Svar på motion - Räddningstjänst i 
beredskap 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunfullmäktige ger Tomelilla kommuns representanter på nästa medlemsforum 
med SÖRF i uppdrag att lyfta frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna 
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Reservation 
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Thony Blomgren, Anders 
Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Gustafssons (SD) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Per Gustafsson (SD) har den 4 april 2022 lämnat in en motion med följande 
lydelse: 
”Det har diskuterats hur kommunen ska säkra upp att det finns räddningstjänst i 
beredskap (RiB) i kommunen. 
Ett sätt, är att väcka intresset för ungdomar för räddningstjänsten. 

På flera håll har ungdomssatsningen människan bakom uniformen (MBU) 
genomförts med gått resultat. Där ungdomar får lära känna både polis, 
räddningstjänst och ordningsvakter. 

Det finns även kommuner som har ungdomsbrandkårer. Där man utbildar inom det 
mesta inom räddningstjänstens område. 

Vi Sverigedemokrater tycker det är viktigt att Tomelilla kommun, med en långsiktig 
strategi, säkerställer i den mån kommunen kan att det finns ett intresse för RiB. En 
del i detta är att väcka intresset hos ungdomar. 

En positiv bieffekt av detta kan bli att ungdomar även får förståelse för 
räddningstjänstens arbete och att de ungdomar som inte har någon sysselsättning på 
sin fritid kanske kan finna intresse i detta. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 99 forts. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
- Att Tomelilla kommun ger SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning 

för att trygga framtida RIB i hela sydöst Skåne.” 

 
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Motionären har rätt i sin analys att rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap 
(RiB), förr ofta kallat deltidsbrandmän, är viktigt. Totalt i Sverige finns det ca 9 500 
RiB och det är ca två tredjedelar av all räddningstjänstpersonal. I Tomelilla kommun 
tjänstgör för närvarande 33 RiB varav 17 i Tomelilla och 16 i Brösarp. Nyanställning 
har tyvärr blivit svårare och svårare och framför allt av två anledningar: Fler pendlar 
till och från sitt jobb och jobbar inte i närheten av sitt hem, samt många 
verksamheter har produktionslinjer i olika former och arbetsgivaren vill därför inte 
ge utrymme för att även vara RiB. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) arbetar aktivt med att rekrytera RiB 
genom exempelvis inspirationskvällar, öppet hus, Platsbanken, sociala medier och 
reklam. Utöver detta görs särskilda samarbeten med lokala arbetsgivare för att locka 
personal att vilja bli RiB.  

Någon ungdomsinriktad kampanj för RiB görs inte i dagsläget, däremot informerar 
SÖRF om brandmannayrket (både heltid och RiB) på yrkesdagar och liknande i 
skolor i sydöstra Skåne. Det finns också en ungdomsbrandkår i Ystad sedan många 
år tillbaka. SÖRF bistår med lokal, material, övningsområde med mera för 
föreningens ungdomar och ledare.  

Tomelilla kommun är en av fyra förbundsmedlemmar i SÖRF. SÖRF är ett 
självständigt kommunalförbund och styrs i enlighet med den förbundsordning som 
samtliga fyra förbundsmedlemmars kommunfullmäktige har antagit (kf § 62/2019). 
Tomelilla kommun kan inte ge SÖRF uppdrag på det sättet som motionären föreslår.  

Däremot finns två andra formella sätt att påverka SÖRF i den inriktning som 
kommunen önskar. Förbundsmedlemmarna har enligt förbundsordningen § 8 rätt att 
anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. Därefter behandlar och beslutar SÖRF:s direktion i frågan.  

Det andra sättet är genom att lyfta frågor på det medlemsforum som ska hållas två 
gånger årligen, enligt förbundsordningen § 11, med representanter från 
förbundsmedlemmarna och direktionen. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 99 forts. 

Eftersom SÖRF redan aktivt arbetar med rekryteringsåtgärder anser förvaltningen att 
det räcker att frågan diskuteras på nästa medlemsforum.  

Ekonomiska konsekvenser 
En ungdomssatsning som föreslås i motionen kostar givetvis en del resurser, både i 
pengar och tid. Detta får dock ändå anses ingå i SÖRF:s uppdrag. Exempelvis står 
det i förbundsordningen § 3.2:  

”SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger 
i linje med SÖRF:s syfte och mål. (Räddningsvärn samt ungdomsbrandkår)” 

Barnperspektivet 
Att få fler barn och ungdomar intresserade av räddningstjänstens arbete är positivt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Motionen följs upp beroende på kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

Kommunfullmäktige ger Tomelilla kommuns representanter på nästa medlemsforum 
med SÖRF i uppdrag att lyfta frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna 
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2022, handlingsid: Ks 2022.1839. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2022 (Kf § 33/2022) remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
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§ 99 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 94/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni 2022 (Ksau § 110/2022) 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen samt ge Tomelilla 
kommuns representanter på nästa medlemsforum med SÖRF i uppdrag att lyfta 
frågan om ungdomssatsning för att långsiktigt kunna rekrytera 
räddningstjänstpersonal i beredskap. 

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Per Gustafsson (SD) 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
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Ks § 100 Dnr KS 2022/32 

Svar på motion angående barnfattigdom 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

Reservation 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Berström-Darrell) reserverar sig till förmån för Sara Anhedens 
(S) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående 
handlingsplan för barnfattigdom med följande lydelse: 
En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun 
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts 
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig 
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna 
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i 
samhället i övrigt.  
Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att 
stötta barn i ekonomisk utsatthet.  
Utifrån det yrkar Socialdemokraterna  

- att Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i 
ekonomisk utsatthet  

- att Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn ska 
diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation  

- att Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina 
bostäder 

 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att 
deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att 
barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, 
tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållande och  
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§ 100 forts. 

saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Att växa upp i fattigdom har 
en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter 
och till goda livschanser. (Källa: www.raddabarnen.se). 
Nedan visas grafen över antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd januari 
månad 2019-2022 i Tomelilla kommun. I februari månad 2022 är det 95 hushåll som 
beviljats ekonomiskt bistånd. I dessa hushåll fanns totalt 131 vuxna individer samt 83 
barn under 18 år.  

 

 
 

2016 fanns det totalt 2562 barn i Tomelilla kommun, varav 209 (8,2%) av dessa levde 
i hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  

År 2019 fanns det totalt 2678 barn i Tomelilla kommun, varav 247 (9,2%) levde i 
hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd. 

 

0

20

40

60

80

100

jan-19 jan-20 jan-21 jan-22

Antal hushåll med barn som erhållit ekonomiskt 
bistånd, Tomelilla kommun

7.5

8

8.5

9

9.5

2016 2019

Riket Tomelilla

Barn 0-17 år i hushåll med låg inkomststandard  och / 
eller försörjningsstöd, andel %

140

http://www.raddabarnen.se/


 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 100 forts. 

(Källa: Rädda barnen) 
 

Insatser och förebyggande arbete i Tomelilla 

Under åren 2011 – 2021 har totalt 18 barn varit berörda av verkställd avhysning i 
Tomelilla kommun (Källa: www.kronofogden.se) 
I Tomelilla kommun finns tillgång till skuld- och budgetrådgivning. Hit kan de med 
behov av råd och stöd av ekonomiska frågor vända sig. I de fall det finns barn i 
hushållen arbetar denne aktivt med att ge föräldrarna stöd i hur man kan hantera att 
ekonomiska resurser saknas. När skuld- och budgetrådgivaren får kännedom om 
avhysning skickar Tomelilla direkt alltid ett informationsbrev ut till berörd familj med 
information vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

Ekonomiskt bistånd har i alla utredningar ett avsnitt för att beakta barnperspektivet. 
I arbetet med försörjningsstöd är det viktigt att utifrån barnperspektivet särskilt 
stödja föräldrarna i att bli självförsörjande. 

Under förutsättning att sökande får bo kvar om en hyresskuld regleras kan skulden 
efter särskild prövning bifallas i vissa fall. Ett av kriterierna man tittar på är om de 
sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell 
avhysning.  

I de fall hyresskuld beviljas för att undvika avhysning uppmanas den enskilde alltid 
att ta en kontakt med skuld och budgetrådgivaren för att undvika att de hamnar 
liknande situation igen.  

I samband med att det kommer till Socialtjänstens kännedom att en barnfamilj ska 
avhysas görs alltid en aktualisering på barn och familj. Under denna aktualisering tas 
en kontakt med familjen för att se över om de är i behov av stöd och hjälp på något 
vis.  

I samband med att man har ett socialt bostadskontrakt görs kontinuerliga 
uppföljningar med den enskilde avseende om hyra betalas i tid, samt om lägenhet 
sköts enligt avtal. Här ges möjlighet för boendesamordnaren att träda in och stötta 
upp om man ser att det förekommer obetald hyra. På så vis har vi möjlighet att 
förebygga obetalda hyror som kan leda till avhysning utifrån de som uppbär socialt 
bostadskontrakt. I dagsläget har vi totalt 19 sociala bostadskontrakt varav det finns 
barn under 18 år i 9 av hushållen.   

På arbetsmarknadsenheten arbetar de aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 
insatser som stärker den enskildes möjligheter att få ett arbete, och därmed bli 
självförsörjande.  
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De arbetar också aktivt med att motivera personer med låg utbildningsnivå till 
studier, och på så vis öka möjligheten att bli självförsörjande och därmed kunna 
betala för sitt boende och sörja för sin familj. 

Barn- och utbildning stänger inte av barn från förskola eller fritidshem om 
vårdnadshavarna inte betalt sin faktura, vilket ger barnen samma möjligheter även 
om vårdnadshavare hamnat i ekonomiska svårigheter.  

Familjenämnden har även antagit rutiner och riktlinjer för avgiftsfri förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och på så vis förstärkt 
skrivningarna i skollagen. Utbildningen i kommunens förskolor och skolor ska vara 
avgiftsfri. Barn/elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 
och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.  

För att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till 
exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får förskolan/skolan 
själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern 
finansiering. Detta innebär att alla barn och elever ska kunna delta på lika villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en handlingsplan för barnfattigdom medför inga kostnader för 
familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet tillgodoses i svaret på motionen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Handlingsplanen för barnfattigdom bereds i förvaltningen och beslutas om i 
familjenämnden under 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 
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§ 100 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131/2022, handlingsid: Ks 2022.2182. 

Tidigare behandling 
Kf § 15/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 61/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

 

Fn § 78/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

 

Ksau § 131/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkande. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

143


	Kallelse förstasida
	Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
	Sammanträdets öppnande och upprop 19 september 2022
	Omröstningsprotokoll 19 september 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Justering

	Informationsärende
	2022-09-06 Information om inkomna motioner och interpellationer
	Sida 1
	Sida 2

	2022-09-19 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ
	Sida 1
	Sida 2


	Informationsärende - Hållbarhetsredovisning Tomelilla kommun 2021
	Ks § 94/2022 Hållbarhetsredovisning Tomelilla kommun 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Hållbarhetsredovisning Tomelilla kommun 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33


	Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige
	Ks § 84/2022 Sammanträdesplan 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige
	Ks § 85/2022 Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2


	Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda
	Ks § 92/2022 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (rätt mall)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17

	Protokoll OAB 220425 § 19 Pensionsreglemente
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	SKR OPF-KL18
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13

	Kommentar till OPF-KL18
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikontinprodukter
	Ks § 82/2022 Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
	Sida 1
	Sida 2

	Reviderad - Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257), Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam överförmyndarnämnd och enhet
	Ks § 86/2022 Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam överförmyndarnämnd och enhet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
	Ks § 97/2022 Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
	Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
	Ks § 98/2022 Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Svar på motion - Räddningstjänst i beredskap
	Ks § 99/2022 Svar på motion - Räddningstjänst i beredskap
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Svar på motion angående barnfattigdom
	Ks § 100/2022 Svar på motion angående barnfattigdom
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5






Case Audit Log
2022-04-01 11:06:33 UTC Case sent by Christian Björkqvist


Title: Årsredovisning Sydöstra Skåne 2021 Version 2 (002)


Årsredovisning Sydöstra Skåne 2021 Version 2 (002).pdf:
d2a13742554a932c5cc42d1a8f12197c532410846712da575fecd2ab7381b3e8fcc1398504b12c66fbbeeb2ecf34d
8a5fcc8ee19a2f3526360b2f121d0ecb35c


2022-04-01 11:07:06 UTC Case reviewed by party: Christian Björkqvist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 194.140.243.7


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-01 11:07:20 UTC Case request opened by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist [nationellt ID-
nummer dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.236


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-01 11:08:02 UTC Case signed by party: Christian Björkqvist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 194.140.243.7


2022-04-01 11:43:34 UTC Case reviewed by party: John-Olof Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 192.121.232.7


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55


2022-04-01 11:50:10 UTC Case request opened by party: Thomas Quist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.226


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-01 11:50:32 UTC Case reviewed by party: Thomas Quist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.160.217


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A725F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36


2022-04-01 11:51:09 UTC Case signed by party: Thomas Quist [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.160.217


2022-04-01 11:55:51 UTC Case request opened by party: Anne Olofsdotter [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 85.30.161.28


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A415F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36


2022-04-01 11:56:02 UTC Case reviewed by party: Anne Olofsdotter [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.161.28


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A415F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36


2022-04-01 11:56:34 UTC Case signed by party: Anne Olofsdotter [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 85.30.161.28


2022-04-01 15:27:38 UTC Case request opened by party: Ingela Bröndel [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.226


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-01 16:00:00 UTC Case reviewed by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 92.33.225.42


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.1 Safari/605.1.15


2022-04-01 16:02:46 UTC Case signed by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 92.33.225.42


2022-04-01 16:53:43 UTC Case request opened by party: Bo Lönnerblad [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 98.128.181.203


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0


Sida 1 av 2







2022-04-01 16:54:53 UTC Case reviewed by party: Bo Lönnerblad [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 98.128.181.203


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0


2022-04-02 05:34:05 UTC Case request opened by party: Karin Paula Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 54.72.186.59


Useragent: Go-http-client/1.1


2022-04-03 18:21:45 UTC Case reviewed by party: Ingela Bröndel [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 77.53.114.30


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-04-03 18:22:48 UTC Case signed by party: Ingela Bröndel [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 77.53.114.30


2022-04-04 06:34:45 UTC Case reviewed by party: Karin Paula Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.17.72.228


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Safari/605.1.15


2022-04-04 06:36:36 UTC Case signed by party: Karin Paula Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.17.72.228


2022-04-04 07:59:05 UTC Case signed by party: John-Olof Nilsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 192.121.232.7


2022-04-06 12:07:08 UTC Case request opened by party: Anna Christina Lönnberg [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.225.210.203


Useragent: Mozilla/5.0


2022-04-06 12:10:00 UTC Case reviewed by party: Charlotta Handler Frithiof [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 194.71.67.28


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55


2022-04-06 12:10:37 UTC Case signed by party: Charlotta Handler Frithiof [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 194.71.67.28


2022-04-06 15:16:10 UTC Case reviewed by party: Anna Christina Lönnberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 80.70.154.237


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29


2022-06-21 13:23:24 UTC Case signed by party: Anna Christina Lönnberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 195.84.56.2


2022-06-22 10:03:01 UTC Case signed by party: Bo Lönnerblad [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 98.128.180.72


2022-06-22 10:03:01 UTC Case finished. Certificate generated


Sida 2 av 2






		info@assently.com
	2022-06-22T10:03:02+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




