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TOMELILLA KOMMUN 
 Kommunfullmäktige 

 

  
 
 

 

 

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

 
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 7 oktober 2022. 
_________ 
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 §            §          §                § 
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av 

står 
 Nr Ersättarens namn                  Parti 

  Per-Martin Svensson M              1 Alexander Verweij Svensson M 
  Markus Hammarström M              2 Bertil Fredlund M 
  Ewa Carnbrand M              3 Viktor Emilsson M 
  Sander Dijkstra M              4 Remco Dijkstra M 
  Marianne Åkerblad M              5 Medina Arvidsson M 
  Emil Ekstrand M                 
  Mats Andersson M              1 Anette Thoresson C 
  Marie Ståhlbrand M              2 Bitte Müller Hansen  C 
  Kenneth Strömbeck M              3 Christian Schanner C 
  Leif Sandberg  C                 
  Ann-Marie Johansson  C              1 Tania Showe L 
  Fatlum Avdullahu  C              2 Conny Thoresson L 
  Charlotte Rosdala C                 
  Tobias Högborg C              1 Carl-Fredrik von Oelreich KD 
  Sven Gunnarsson C              2 Susanne Balczar Herou KD 
  Carina Persson  L                 
  Bo Herou KD              1 Torgny Larsson S 
  Sara Anheden S              2 Helén Bladh  S 
  Anders Throbäck  S              3 Sejdi Karaliti S 
  Ida Bornlykke S              4 Karin Arvidsson S 
  Peter Boström  S              5 Axel Olsson S 
  Kristin Skoog S                 
  Robert Buhre S              1 Mona Nihlén  V 
  Inger Åbonde  S              2 Figge Bergquist V 
  Roger Persson S                 
  Anne-Maj Råberg S              1 Solveig Falk  MP 
  Linda Ekelund  V              2 Jerry Bergström MP 
  Ingrid Bergh V                 
  Claes Melin  MP              1 Zofia Prokopczyk SD 
  Per Gustafsson SD              2 Peter Vestlund SD 
  Anna Sandegren SD              3 Lars Lind SD 
  Thony Blomgren SD              4 Jan Gustafsson SD 
  Tina Malm SD              5 Jan Erik Larsson SD 
  Anders Rosengren  SD              6 Arne Eriksson SD 

  Kent Gustafsson SD                 
  Peo Örnsved  SD                 
  Petra Blomgren SD                 
  Kent Olofsson SD                 
  Marie Svensson SD                 
  Anette Lind SD                 
  Birger Hörberger SD                 
                    
                    
                    

                    
  

 
Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 Antal beslutande: _______ 
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OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.  Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.   Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.  
   
   
OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer ___________förslag röstar ja.  Den som stödjer ___________förslag röstar ja. 
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.   Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.  
   

 

5



 
 
Justering 
 
Med samma ordning som föregående mandatperiod står Per-Martin 
Svensson (M) och Sara Anheden (S) på tur att justera protokollet. 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/62 
 
Datum 20 september 2022 

 

Informationsärende - Val till 
kommunfullmäktige - slutlig rösträkning 
och mandatfördelning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har översänt protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning. 
Ärendet lyfts till kommunfullmäktige för information. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet behöver inte följas upp. 
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2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 september 2022. 

Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning, Länsstyrelsen Skåne 2022, 
handlingsid: Ks 2022.2509. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 
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 1 (2) 
 

 
Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  

 
 

 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till 
kommunfullmäktige  

 

Beslut 
Länsstyrelsen Skåne beslutar att fastställa utgången av valet till 
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun efter val den 11 september 
2022 i enlighet med bilagorna 1–2.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum på Kockum Fritid i Malmö 
under perioden 2022-09-14 till 2022-09-28.  

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till 
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun. Därefter har Länsstyrelsen 
fördelat röster och mandat mellan partierna samt fastställt vilka 
kandidater som har valts till ledamöter och ersättare. 
Mandatfördelningen baseras på följande grunduppgifter och 
beräkningsresultat.    

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för 
Länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3-5.   

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat 
som framgår av bilagorna 6-7.  

Lottning mellan partier har skett i enlighet med 14 kap 2 § vallagen 
(2005:837) i närvaro av Cecilia Aunér, Jesper Jacobsson och Gustav 
Malmberg. Lotten föll på Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna 
i 13 och 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Beslut 
 

Datum 
2022-09-28 
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-20278-2022 
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Beslut  2 (2) 
2022-09-28  201-20278-2022 

 
 

Ni kan överklaga beslutet 
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos 
Valprövningsnämnden. Ett överklagande ska ha kommit in senast tio 
dagar efter det att valet avslutades. Valet avslutas när valresultatet 
kungjorts genom att protokollet läggs fram för granskning.  
  
Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för 
överklagande, www.valprovningsnamnden.se, genom att 
överklagandet sänds till valprovningsnamnden@riksdagen.se eller 
skickas till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 
Stockholm. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av rättschefen Jesper Jacobsson med jurist Cecilia 
Aunér som föredragande. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 
1. Röster och mandat för partierna  
2. Valda ledamöter och ersättare  
3. Förteckning över antalet röster per parti och lista  
4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat  
5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal  
6. Fördelning av mandat  
7. Ordning av namn för inval av ledamöter 
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Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna
I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt 
deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av 
rösterna i kommunen. 

TOMELILLA, Hela kommunen: 41 mandat

Parti
Röster

antal %
Personröster
antal % Mandat

Moderaterna 1 831 20,89 539 29,44 9
Centerpartiet 1 178 13,44 458 38,88 6
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 178 2,03 28 15,73 1
Kristdemokraterna 279 3,18 80 28,67 1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 970 22,48 510 25,89 9
Vänsterpartiet 394 4,50 112 28,43 2
Miljöpartiet de gröna 258 2,94 64 24,81 1
Sverigedemokraterna 2 642 30,15 841 31,83 12
Övriga anmälda partier 33 0,38

Summa giltiga röster 8 763 2 632 30,04

Ogiltiga röster 203 2,26
varav ej anmälda partier 11 0,12
varav blanka 187 2,09
varav övriga ogiltiga 5 0,06

Summa avgivna röster 8 966

Röstberättigade 10 952 Valdeltagande 81,87%
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Bilaga 2

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare

Moderaterna
Per Martin Svensson
Markus Hammarström
Ewa Carnbrand
Sander Dijkstra
Marianne Åkerblad
Emil Ekstrand
Mats Andersson
Marie Ståhlbrand
Kenneth Strömbeck

1 Alexander Verweij Svensson
2 Kjell Bertil Sigurd Fredlund
3 Viktor Emilsson
4 Remco Dijkstra
5 Medina Arvidsson

Centerpartiet
Leif Valdemar Sandberg
Ann-Marie Johansson
Fatlum Avdullahu
Charlotte Rosdala
Tobias Högborg
Sven Gunnarsson

1 Anette Thoresson
2 Bitte Müller-Hansen
3 Christian Schanner

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Carina Persson 1 Tania Showe

2 Conny Thoresson

Kristdemokraterna
Bo Herou 1 Carl-Fredrik von Oelreich

2 Susanne Balczar Herou

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sara Anheden
Anders Throbäck
Ida Bornlykke
Peter Boström
Kristin Skoog
Robert Buhre
Inger Åbonde
Roger Persson
Anne-Maj Råberg

1 Lars Torgny Sigurd Larsson
2 Helen Bladh
3 Sejdi Karaliti
4 Karin Arvidsson
5 Axel Olsson
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Vänsterpartiet
Linda Ekelund
Ingrid Bergh

1 Mona Nihlén
2 Figge Bergquist

Miljöpartiet de gröna
Claes Melin 1 Solveig Falk

2 Jerry Bergström

Sverigedemokraterna
Per Gustafsson
Anna Sandegren
Thony Blomgren
Tina Malm
Anders Rosengren
Kent Gustafsson
Per-Olof Örnsved
Petra Helén Blomgren
Kent Åke Olofsson
Marie Svensson
Anette Lind
Birger Hörberger

1 Zofia Prokopczyk
2 Peter Vestlund
3 Lars Lind
4 Jan Gustafsson
5 Jan-Erik Larsson
6 Arne Eriksson
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Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti Listnummer Röster per lista Summa
Moderaterna 1 831

0001-01274 1 388
0001-90000 443

Centerpartiet 1 178
0004-01330 988
0004-90000 190

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 178
0003-02345 112
0003-90000 66

Kristdemokraterna 279
0068-02152 195
0068-90000 84

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 970
0002-00141 1 547
0002-90000 423

Vänsterpartiet 394
0005-03389 271
0005-90000 123

Miljöpartiet de gröna 258
0055-03751 174
0055-90000 84

Sverigedemokraterna 2 642
0110-01643 2 069
0110-90000 573

Alternativ för Sverige 2
1325-90000 2

Direktdemokraterna 1
1150-90000 1
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Enhet 3
0189-90000 3

Feministiskt initiativ 5
0532-90000 5

Klassiskt liberala partiet
0638-90000

Knapptryckarna 3
1505-90000 3

Medborgerlig Samling 3
1296-90000 3

MoD 3
1568-90000 3

Partiet Nyans 1
1439-90000 1

Partiet Vändpunkt
1430-90000

Piratpartiet 10
0524-90000 10

SKP 1
1586-90000 1

SKÅNEPARTIET 1
0054-90000 1

Summa giltiga röster 8 763

Ogiltiga röster 203
varav ej anmälda partier 11
varav blanka 187
varav övriga ogiltiga 5

Summa avgivna röster 8 966
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Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Tomelilla
Moderaterna
Listnummer: 0001-01274 Antal personröster
1 Per Martin Svensson 210
2 Markus Hammarström 50
3 Ewa Carnbrand 35
4 Sander Dijkstra 31
5 Marianne Åkerblad 12
6 Emil Ekstrand 20
7 Mats Andersson 30
8 Marie Ståhlbrand 20
9 Kenneth Strömbeck 1
10 Alexander Svensson 4
11 Bertil Fredlund 5
12 Viktor Emilsson 2
13 Remco Dijkstra 11
14 Medina Arvidsson 4
15 Simon Blixt 11
16 Ann-Christin Svensson 15
17 Paul Hallgren 20
18 Chris Persson 9
19 Per Jeppsson
20 Jörgen Prahl 8
21 Birgitta Brorsson 7
22 Göran Hansson 5
23 Lennart Johansson 1
24 Celina Ohlsson 7
25 Mattias Persson 8
26 Åke Larsson 3
27 Carin Björnby
28 Jonas Borg 1
29 Maximilian Bengtsson
30 Andreas Svensson 5
31 Mikael Brorsson 4

Summa 539

Centerpartiet
Listnummer: 0004-01330 Antal personröster
1 Leif Sandberg 136
2 Charlotte Rosdala 24
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3 Tobias Högborg 27
4 Ann-Marie Johansson 66
5 Sven Gunnarsson 6
6 Anette Thoresson 11
7 Bitte Muller Hansen 17
8 Fatlum Avdullahu 65
9 Christian Schanner 8
10 Gunvor Olsson 13
11 Magnus Nilsson 28
12 Emmi Larsson
13 Lulu Mårtensson 16
14 Maria Mickelåker 12
15 Anders Larsson 2
16 Per Håkanson 10
17 Birgitta Lundqvist 1
18 Lena Eriksson 3
19 Nesib Haskic 3
20 Eva Gustafsson
21 Jan-Erik Broome
22 Sven Anders Gustafsson 1
23 Boel Holm 6
24 Christian Björkqvist
25 Tobias Mirveus 1
26 [Ej valbar] 2
27 Ingvar Karlsson
28 Anette Olsson

Summa 458

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Listnummer: 0003-02345 Antal personröster
1 Carina Persson 14
2 Tania Showe 1
3 Conny Thoresson 1
4 Mats Ohlsson 2
5 Leia Nadorp 2
6 Anders Albäck 7
7 Rune Eriksson 1

Summa 28

Kristdemokraterna
Listnummer: 0068-02152 Antal personröster
1 Bo Herou 29
2 Carl-Fredrik Svensson 19
3 Susanne Balczar-Herou 15
4 Erik Mild 6
5 Kjell Persson 5
6 Stig Johansson 6

Summa 80

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Listnummer: 0002-00141 Antal personröster
1 Sara Anheden 190
2 Anders Throbäck 49
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3 Ida Bornlykke 28
4 Peter Boström 19
5 Kristin Skoog 13
6 Robert Buhre 6
7 Inger Åbonde 2
8 Roger Persson 49
9 Anne-Maj Råberg 20
10 Torgny Larsson 21
11 Helén Bladh 9
12 Sejdi Karaliti 28
13 Karin Arvidsson 6
14 Axel Olsson 5
15 Linn Persson 8
16 Per Skoog 2
17 Kristina Buhre 3
18 Niklas Edstrand 16
19 Sandra Sterh
20 Henrik Nilsson 8
21 Helene Lundkvist 9
22 Conny Nebbe 5
23 [Ej valbar] 3
24 Peter Mårtensson 4
25 Mikael Rosén 7
26 Ahlf Hansson

Summa 510

Vänsterpartiet
Listnummer: 0005-03389 Antal personröster
1 Linda Ekelund 35
2 Ingrid Bergh 8
3 Mona Nihlén 10
4 Figge Bergquist 18
5 Christer Svensson 8
6 Beata Tinmark 4
7 Jonas Nihlén Bergquist
8 Åsa Löfgren 9
9 Viktor Lindkvist 1
10 Ronny Tinmark 2
11 Amanda Lundmark 5
12 Margit Hedenskog Mazdin 3
13 Isak Gröhn 1
14 Kjell Eriksson 1
15 Katrin Johnsson 4
16 Per Widlund
17 Anna Axelsson 3
18 Bengt Magnusson
19 Ingegärd Larsson

Summa 112

Miljöpartiet de gröna
Listnummer: 0055-03751 Antal personröster
1 Claes Melin 11
2 Solveig Falk 2
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3 Jerry Bergström 3
4 Lotta Hedström 33
5 Jan Hagman
6 Britt Liljekvist 1
7 Thomas Springer
8 Vilda Rosenblad 8
9 Johan Rosenblad
10 Misao Melin 1
11 Zuzanne Ljungblad 1
12 Pernilla Linder Mirvéus 4

Summa 64

Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-01643 Antal personröster
1 Per Gustafsson 321
2 Anna Sandegren 20
3 Thony Blomgren 30
4 Tina Malm 78
5 Anders Rosengren 47
6 Kent Gustafsson 54
7 Peo Örnsved 27
8 Petra Blomgren 39
9 Kent Olofsson 9
10 Marie Svensson 41
11 Anette Lind 6
12 Birger Hörberger 11
13 Zofia Prokopczyk 6
14 Peter Vestlund 9
15 Lars Lind 8
16 Jan Gustafsson 63
17 Jan Erik Larsson 4
18 Arne Eriksson 7
19 Jörgen Olsson 20
20 Gunnel Andersson 3
21 Paul Lennartsson 38

Summa 841
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Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen. Spärren för inval på 
personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i 
valkretsen.

Personröster 
antal

% av partiets 
röster i valkretsen

Moderaterna
Per Martin Svensson 210 11,47
Centerpartiet
Leif Valdemar Sandberg 136 11,54
Ann-Marie Johansson 66 5,60
Fatlum Avdullahu 65 5,52
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sara Anheden 190 9,64
Sverigedemokraterna
Per Gustafsson 321 12,15
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Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Fördelning av mandat
Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har 
partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 
osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har 
beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.
Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan 
partierna. Markeringen ᴸ anger det parti som har vunnit lottningen.

Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal
1 Sverigedemokraterna 1,2 2 201,67
2 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 1 641,67
3 Moderaterna 1,2 1 525,83
4 Centerpartiet 1,2 981,67
5 Sverigedemokraterna 3 880,67
6 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 656,67
7 Moderaterna 3 610,33
8 Sverigedemokraterna 5 528,40
9 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 394,00
10 Centerpartiet 3 392,67
11 Sverigedemokraterna 7 377,43
12 Moderaterna 5 366,20
13 Vänsterpartiet 1,2 328,33
14 Sverigedemokraterna 9 293,56
15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 281,43
16 Moderaterna 7 261,57
17 Sverigedemokraterna 11 240,18
18 Centerpartiet 5 235,60
19 Kristdemokraterna 1,2 232,50
20 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 218,89
21 Miljöpartiet de gröna 1,2 215,00
22 Moderaterna 9 203,44
23 Sverigedemokraterna 13 203,23
24 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 179,09
25 Sverigedemokraterna 15 176,13
26 Centerpartiet 7 168,29
27 Moderaterna 11 166,45
28 Sverigedemokraterna 17 155,41
29 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 151,54
30 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 148,33
31 Moderaterna 13 140,85
32 Sverigedemokraterna 19 139,05
33 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna ᴸ 15 131,33
34 Vänsterpartiet 3 131,33
35 Centerpartiet 9 130,89
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36 Sverigedemokraterna 21 125,81
37 Moderaterna 15 122,07
38 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 115,88
39 Sverigedemokraterna 23 114,87
40 Moderaterna 17 107,71
41 Centerpartiet 11 107,09
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Bilaga 7

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra 
hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Personröster
antal % Jämförelsetal

Moderaterna
1 Per Martin Svensson 210 11,47
2 Markus Hammarström 1 388,00
3 Ewa Carnbrand 694,00
4 Sander Dijkstra 462,66
5 Marianne Åkerblad 347,00
6 Emil Ekstrand 277,60
7 Mats Andersson 231,33
8 Marie Ståhlbrand 198,28
9 Kenneth Strömbeck 173,50

Centerpartiet
1 Leif Valdemar Sandberg 136 11,54
2 Ann-Marie Johansson 66 5,60
3 Fatlum Avdullahu 65 5,52
4 Charlotte Rosdala 988,00
5 Tobias Högborg 494,00
6 Sven Gunnarsson 329,33

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
1 Carina Persson 112,00

Kristdemokraterna
1 Bo Herou 195,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Sara Anheden 190 9,64
2 Anders Throbäck 1 547,00
3 Ida Bornlykke 773,50
4 Peter Boström 515,66
5 Kristin Skoog 386,75
6 Robert Buhre 309,39
7 Inger Åbonde 257,83
8 Roger Persson 221,00
9 Anne-Maj Råberg 193,37

Vänsterpartiet
1 Linda Ekelund 271,00
2 Ingrid Bergh 135,50
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Miljöpartiet de gröna
1 Claes Melin 174,00

Sverigedemokraterna
1 Per Gustafsson 321 12,15
2 Anna Sandegren 2 069,00
3 Thony Blomgren 1 034,50
4 Tina Malm 689,66
5 Anders Rosengren 517,25
6 Kent Gustafsson 413,80
7 Per-Olof Örnsved 344,83
8 Petra Helén Blomgren 295,57
9 Kent Åke Olofsson 258,62
10 Marie Svensson 229,88
11 Anette Lind 206,90
12 Birger Hörberger 188,09
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/62 
 
Datum 20 september 2022 

 

Val av kommunfullmäktiges ordförande, 
förste vice ordförande och andre vice 
ordförande 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande (presidium). 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 2 väljer fullmäktige, de år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, bland ledamöterna en ordförande samt 
en förste och en andre vice ordförande (presidium). 

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska väljas en och en med 
majoritetsval. Lagen om proportionellt valsätt kan inte användas. 

Valen ska förrättas på det första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige. 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om ekonomiska villkor för kommunfullmäktiges presidium och andra 
förtroendevalda togs av kommunfullmäktige den 20 juni 2022, kf § 71/2022. 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 
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Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Ärendet behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 september 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

Beslutet skickas till:  

De valda 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 

Lön i Ystad 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/62 
 
Datum 20 september 2022 

 

Val av valberedningsnämnd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja valberedningsnämnd bestående av en ledamot 
och en ersättare från vardera i kommunfullmäktige representerat parti.  

Kommunfullmäktige beslutar välja ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i valberedningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige ska en 
valberedningsnämnd väljas för fyra år räknat från den 15 oktober valåret. 
Valberedningsnämnden ska bestå av sju till 13 ledamöter och lika många ersättare. 
Sedan ett antal val tillbaka har Tomelilla kommunfullmäktige beslutat att välja en 
ledamot och en ersättare från vardera i kommunfullmäktige representerat parti. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en 
förste vice ordförande och en andre vice ordförande för samma tid som de valts till 
ledamöter. Posten som andra vice ordförande ska tillfalla ett parti eller 
valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 

Valberedningsnämnden ska under november månad valåret lämna förslag till val av 
ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser med mera. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om ekonomiska villkor för kommunfullmäktiges presidium och andra 
förtroendevalda togs av kommunfullmäktige den 20 juni 2022, kf § 71/2022. 
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Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Ärendet behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 september 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

De valda 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 

Lön i Ystad 
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Sammanställning av motioner per den 4 oktober 2022 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmär

kning 
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 2022-10-19 
 

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 
Återremiss till FN. 
FN 2022-10-21 
Ksau 2022-11-16 

2022-12-01 2022-12-19  

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

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

    

Motion angående 
arbetsskor 
2022-09-14 

2022-09-19 2022-10-19      
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Sammanställning interpellationer per den 4 oktober 2022 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 4 oktober 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 
 
 
 
2022-09-12 

Medborgarinitiativ - Alternativa 
inställningar på kommunens 
publika datorer 

Medborgarinitiativ om att 
implementera tillåten inloggning 
med de metoder som godkänts av 
DIGG som svensk e-legitimation 
på kommunens webbplats 
 
 

Mikael Nilsson 
 
 
 
Mikael Nilsson 

Ksau 2022-08-17, till 
förvaltningen för 
beredning. 
 
Bereds gemensamt. 

 

 
*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS    
 
Datum 4 oktober 2022 

 

Information från nämnderna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden har möjlighet att ge information. 

Varje ordförande har fem minuter till sitt förfogande för att informera fullmäktiges 
ledamöter om kommande större frågor inom respektive nämnds/styrelses 
ansvarsområde samt återrapportera eventuella uppdrag som kommunfullmäktige 
tidigare har gett. Kommunfullmäktiges ordförande kan vid behov ge längre talartid. 

Efter informationen kommer det att finnas möjlighet till frågor, men eftersom det är 
ett informationsärende så är det inte någon debatt eller möjlighet till yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef    
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/104 
 
Datum 3 oktober 2022 

 

Information gällande revisorernas 
granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 

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

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat effekter av avtalet om ansvarsfördelning 
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun. Granskningen 
ingår inte i den ursprungliga revisionsplanen utan har i efterhand beställts av Region 
Skånes revisionskontor och genomförts av upphandlad konsult.  Granskningen ingår 
i ansvarsprövningen för år 2022. 

Granskningen genomfördes under vintern och våren 2022. Revisorerna beslutade 
den 21 juni 2022 att översända granskningsrapport och missivskrivelse till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande. Vård och omsorgsnämnden beslutade den 29 
september 2022 att avge yttrande enligt förvaltningens förslag. 

På dagens sammanträde informerar tjänstgörande revisor om granskningen och det 
yttrande som inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-03 

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun 220517, handlingsid: Ks 2022.1967 
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Missiv_Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet_signerat, handlingsid: Ks 
2022.1966 

Von § 58/2022 Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2022.2586 

Rev § 37/2022 Granskning av effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, 
handlingsid: Ks 2022.1965 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun 

      
Roger Burström, KomRedo AB 

Uppsala 2022-05-20 

36



  1 (23) 

 

Innehållsförteckning 
1. Sammanfattande bedömning .................................................................................................................................. 2 

2. Uppdrag ................................................................................................................................................................... 5 

3. Metod ...................................................................................................................................................................... 7 

4. Resultat av granskningen ........................................................................................................................................ 8 

5. Svar på revisionsfrågor .......................................................................................................................................... 18 

Bilaga 1 – enkätsvar från patientorganisationer............................................................................................................... 20 

 

  

37



  2 (23) 

 

1. Sammanfattande bedömning 

KomRedo AB har på uppdrag av kommunernas och regionens revisorer genomfört en granskning av Effekter 
av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (Avtalet). Den 
aktuella granskningen syftar till att bedöma om Tomelilla kommun uppnår de mål och syften som anges i 
Avtalet. Ansvarig nämnd är Vård- och omsorgsnämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att Avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att parterna inte 
uppnår flera av de mål och syften som anges i Avtalet. Det finns en hög ambition i kommunen att leva upp 
till avtalets målsättningar, men inom flera delar av Avtalet med dess bilagor bedöms samverkan inte 
fungera helt tillfredsställande i nuläget. Kommunen bedöms i stor utsträckning ha klarat sina delar av 
avtalet. 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera avtalsområden. Detta gäller främst fyra avtalsområden - 
Rehabilitering, Habilitering, Personer med psykisk funktionsnedsättning samt Egenvård men i viss mån även 
avtalsområdena - Läkarmedverkan, Gemensam vårdplanering, Palliativ vård samt Kostnadsansvar för 
förbruknings- och sjukvårdsartiklar.En viktig förklaringsfaktor till att alla delar i Avtalet ännu inte 
genomförts är de senaste två årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på 
personalsituationen hos båda parterna. Pandemin tycks däremot generellt ha påverkat samverkan på ett 
positivt sätt. Till följd av pandemin har Avtalets utvecklingsprojekt fått stå tillbaka.  

Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms inte vara ändamålsenlig till följd 
av brister i efterlevnaden av Avtalet. Trots brister i efterlevnaden av avtal och överenskommelser kopplade 
till Avtalet indikerar granskningen att samverkan är god mellan parterna men för att samverkan ska vara 
ändamålsenlig krävs enligt vår bedömning att de större bristerna åtgärdas. 

Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i huvudavtalet. 
Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma 
till rätta med dessa brister. Granskningen indikerar också att en stor del av ansvaret för detta ligger på 
regionen.  

Brister i avtalsefterlevnad tillsammans med gjord brukarundersökning indikerar också att 
individanpassningen behöver utvecklas i kommun och region för att effekterna för brukarna ska vara 
ändamålsenliga. 

KomRedos bedömning är att Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte har gjort en 

ändamålsenlig uppföljning av Avtalet. Enligt Avtalet punkt 6.1 ska en gemensam löpande uppföljning av 

måluppfyllelsen av såväl följsamhet till grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i 

utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan. I avtalet om läkarmedverkan punkt 12.2 

anges att brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på 

varje boende och på det geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 

gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar. Parterna ska ha en gemensam tidplan och 

mall för denna rapport, som i färdigställt skick lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad 

uppföljning. Inget av detta uppfattar vi ha genomförts. Det gäller såväl kommun som region.  

Vi kan samtidigt konstatera genom bl a minnesanteckningar från lokala och delregionala möten att Avtalet 

och dess olika delar noga följts på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella 

problemområden har tagits upp för diskussion och förändringar har föreslagits. 
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Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation såsom 
nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, delregionala och lokala 
samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedos rekommendation 
följande: 

att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring olika områden i 
avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, delregionala och centrala samverkansorgan i 
syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 

att Vid behov bör frågorna lyftas vidare till den centrala samverkansgruppen. Avgörande är att 
åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 
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2. Uppdrag 

KomRedo AB har fått i uppdrag av Regionens och kommunernas revisorer att genomföra en granskning av 
Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (Avtalet). 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Region Skåne och Skånes kommuner uppnår 
de mål och syften som anges i Avtalet.  

Granskningen görs i två delar och avser följande frågeställningar: 

Del 1 - Region Skåne 

 Efterlevs gällande Avtal? Har Region Skåne fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet? 

 Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region Skåne och respektive kommun 
med anledning av Avtalet ändamålsenlig? 

 Bidrar Region Skåne och respektive kommun till en ändamålsenlig samverkan? Vilka beslut och 
åtgärder har vidtagits för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet? 

 Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ändamålsenliga? Görs en 
ändamålsenlig uppföljning? 

Del 2- Skånes kommuner 

 Efterlevs gällande Avtal? Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet? 

 Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen med 
anledning av Avtalet ändamålsenlig? 

 Bidrar Region Skåne och kommunen till en ändamålsenlig samverkan? Vilka beslut och åtgärder har 
vidtagits för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet? 

 Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ändamålsenliga? Görs en 
ändamålsenlig uppföljning? 

Del 2 omfattar 16 av Skånes kommuner (Burlövs kommun, Helsingborgs stad, Klippans kommun, 

Kristianstads kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun, Malmö Stad, Sjöbo kommun, Skurups 
kommun, Staffanstorps kommun, Svalövs kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun, Trelleborgs 

kommun, Ystads kommun, Ängelholms kommun). 

Denna granskning avser Tomelilla kommun. Separata granskningar görs avseende Region Skåne och 
ytterligare 15 kommuner. En sammanvägd bild av om Region Skåne och Skånes kommuner uppnår de mål 
och syften som anges i Avtalet redovisas i en sammanfattande rapport. 

 

2.1. Bakgrund och syfte 

De skånska kommunerna och Region Skåne fastställde i april 2016 en överenskommelse om 
ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i Skåne. Samtliga skånska kommuner har 
undertecknat Avtalet. Avtalet gäller tillsvidare. Avtalet omfattar bl a följande områden: 

 Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

 Gemensam vårdplanering 

 Rehabilitering 

 Habilitering 
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 Åtagande kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Egenvård 

 Hjälpmedel 

 Palliativ vård 

 Munhälsa 

 Kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar 
 

Avtalet innehåller också följande fyra utvecklingsområden: 

 Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 

 Utveckling av insatser för tidvis sviktande 

 Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 

 Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 

 

Denna granskning syftar till att bedöma om Tomelillas kommun uppnår de mål och syften som anges i 
Avtalet. Synpunkter från region Skåne redovisas i en separat granskning (del 1 ovan). 

2.2. Revisionsfrågor 

I granskningen ska bland annat följande frågeställningar besvaras: 

 Efterlevs gällande Avtal?  

 Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet? 

 Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen med 
anledning av Avtalet ändamålsenlig? 

 Bidrar Region Skåne och kommunen till en ändamålsenlig samverkan?  

 Vilka beslut och åtgärder har vidtagits för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet? 

 Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ändamålsenliga?  

 Görs en ändamålsenlig uppföljning? 

2.3. Revisionskriterier 

Analysen utgår i första hand från Avtalet med dess bilagor. 

2.4. Ansvarig nämnd 

Ansvarig nämnd är Vård- och omsorgsnämnden. 

2.5. Avgränsning 

Avseende genomförd enkät till patientorganisationer vill vi framhålla att resultatet inte avser en specifik 
kommun utan ger en allmän bild som grundas på erfarenheter som erhållits från patienter och brukare i 
länet som vänt sig till en patientorganisation för råd och stöd. 
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3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjufrågor (som skickats ut i förväg) med 
skriftliga svar och bedömningar samt intervjuer med representanter för Stöd och omsorg. I besvarandet av 
intervjufrågor har socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef HSL och enhetschef LSS deltagit 
efter kontakter med myndighetschef SoL och LSS.  

Granskningen har genomförts under februari till april 2022 av Roger Burström, certifierad kommunal 
revisor, Camilla Karlsson, certifierad kommunal revisor och uppdragsansvarig samt Bo Anderson, senior 
revisor och kvalitetssäkrare. 

Kontaktperson vid Region Skånes revisorer har varit Louise Rehn Winsborg, ordförande i revisorskollegiet 
och Eskil Engström, förtroendevald revisor. Representanter för revisorerna i medverkande kommuner har 
varit Sven Gunnar Linné, Kristianstads kommun, Gert Ask, Sjöbo kommun, Bengt Sävström, Ängelholms 
kommun och Lena Näslund, Trelleborgs kommun. Projektledare har varit Helena Olsson, certifierade 
kommunal revisor vid Region Skånes revisionskontor. 
 
Rapporten har faktagranskats av kommunens tjänstemän. 
 

3.1. Enkät till patientorganisationer 

I avtalet betonas tillgången till en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård och tandvård och i 
uppdraget anges att granskningen ska ha ett brukarperspektiv. Av detta skäl valde vi att som komplement 
till övrig informationsinhämtning genomföra en enkät till ett urval av patientorganisationer i Skåne, som i 
sin inriktning berör flera av de patientgrupper som avtalet avser. Enkätens frågor har ingen direkt koppling 
till en specifik kommun utan utgår från organisationernas upplevelse kring hur Avtalet påverkat deras 
patient- och brukargrupper. Enkäten, som var webbaserad, innehöll ett 20 tal frågor och varje fråga hade 
fyra svarsalternativ. Se bilaga1. 
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4. Resultat av granskningen 

Nedan redovisas iakttagelser och bedömningar av revisionsfrågorna utifrån de intervjuer som gjorts samt 
genomgång av dokumentation såsom nämndsprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, 
delregionala och lokala samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelse mm. Generellt 
saknas i kommunen egna dokumenterade uppföljningar och bedömningar av hur Avtalet fungerar. 

4.1. Efterlevs gällande avtal?  

Nedanstående diagram visar kommunens tjänstemannabedömning (fortsättningsvis synonymt med 
"kommunens bedömning") av efterlevnaden av gällande avtal inom tio avtalsområden. Av diagrammet 
framgår att inom två områden - Hjälpmedel samt Munhälsa, bedöms efterlevnaden av avtalet vara mycket 
bra.  

 

Inom fyra avtalsområden - Läkarmedverkan, Gemensam vårdplanering, Palliativ vård samt Kostnadsansvar 
för förbruknings- och sjukvårdsartiklar, bedöms efterlevnaden av avtalet vara ganska bra. Inom fyra 
avtalsområden - Rehabilitering, Habilitering, Personer med psykisk funktionsnedsättning samt egenvård, 
bedöms efterlevnaden av avtalet vara ganska dålig. 

4.1.1. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

Iakttagelser 

I avtalet ingår:  

 fasta konsultationstillfällen 

 planerade besök i olika boendeformer 

 konsultationer med ansvarig sjuksköterska 

 direktkontakter vid akuta behov 

0 

1 

2 

3 

4 

Efterlevs gällande avtal? 

4 efterlevs mkt bra 

3 efterlevs ganska bra 

2 efterlevs ganska dåligt 

1 efterlevs inte alls, 
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 årliga läkemedelsgenomgångar 

 rådgivning stöd och fortbildning 

 

Efterlevnaden av avtalet om läkarmedverkan bedöms av kommunen till 3 på en 4-gradig skala (där 4 är 
bäst). De olika delarna av avtalet uppges ha beaktats i kommunens bedömning. Kommunens 
hemtagningsteam där sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare ingår, har 
dagliga avstämningsmöten med vårdcentralerna. Läkarmedverkan vid dessa avstämningar varierar mellan 
vårdcentralerna. En vårdcentral uppges alltid ha en läkare med. Kommunen har fasta läkare från varje 
vårdcentral. Vid behov av akuta utryckningar så har efterlevnaden av avtalet varierat mellan de tre 
vårdcentralerna enligt kommunen. Pandemin har inneburit en viss försämring av efterlevnaden av Avtalet 
enligt intervjuerna. Som exempel anges fyra Lex Maria ärenden som inneburit vårdskador, där läkaren inte 
besökt patienten utan bara haft konsultationer över telefon.  
 
Den lokala uppföljning som ska göras enligt Läkarmedverkan-avtalet har inte gjorts ("Parterna åtar sig att 
på varje boende och på det geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 
gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar".) Den uppföljning som gjorts uppges mer 
bygga på att problem som dyker upp tas upp vid gemensamma möten mellan kommunen och 
vårdcentralerna och i den delregionala samverkansgruppen. 
 
Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Efterlevnaden är ganska bra men med variation mellan våra tre vårdcentraler. Det finns en upparbetad struktur 
gällande dagliga avstämningar. Falcks jourläkarbil fungerar bra." 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att avtalet om läkarmedverkan inte efterlevs fullt ut samt att bristerna i första hand finns inom regionen. 

4.1.2. Gemensam vårdplanering (in- och utskrivningsprocessen från och till 

slutenvården) 

Iakttagelser 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01. I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta 
gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt 
lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, har en 
Skåneövergripande Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
framarbetats. 

Efterlevnaden av överenskommelsen om utskrivningsprocessen (SVU) bedöms av kommunen till 3 på en 4-
gradig skala (där 4 är bäst). Det uppges finnas en bra dialog kring SVU processen mellan kommunen och 
regionen.  När avtalet kom var Tomelilla kommun tidigt ute och byggde upp olika samverkansformer. 
Tomelilla uppges ha varit ett gott exempel som hittat fungerande former med dagliga avstämningar och ett 
nära samarbete med vårdcentralerna. Brister i SVU processen uppges bero på ofullständiga kartläggningar, 
dåligt användande av Mina Planer, brister i medskick från slutenvården, ändrade utskrivningstider mm. 
Samverkan uppges fungera sämst med psykiatrin. En viktig del i att få processen att fungera uppges vara 
kommunen användning av NPÖ (Nationellt Patient Register) för att "kontrollera informationen i SVU. 
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Enligt överenskommelsen om in- och utskrivning ska överenskommelsen i sin helhet följas upp och 
utvärderas före 2020. Någon sådan uppföljning har inte gjorts.  

 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Efterlevnaden är ganska bra men med variation mellan mycket bra och i vissa fall ganska dåligt. Speciellt psykiatrin 
tycker anser vi kan förbättras. Brister i information och kartläggning, kontaktuppgifter, framflyttade utskrivningar utan 
att meddela, försenade transporter etc". 

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar att efterlevnaden av SVU-
överenskommelsen i huvudsak är tillfredsställande i kommunen men att brister finns i regionen inom bl a 
psykiatrin.  

4.1.3. Rehabilitering och Habilitering  

Iakttagelser 

Samverkan utgår från Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20. Samordningen bör innehålla följande 
uppgifter: 

 Uppgift om brukarens behov, förutsättningar och intressen. 

 Målet för de samordnande insatserna. 

 Planerade och beslutade insatser. 

 Uppgift om vilka verksamheter och vilken personal som ska genomföra insatserna. 

 En tidsplan för samordning av insatserna. 

 Samordnarens namn, adress, telefonnummer, telefax samt e-postadress. 

 Uppgift om vad som ska följas upp respektive utvärderas och vem som ansvarar för det samt när 
detta ska ske. 

 
Efterlevnaden av samverkan kring rehabilitering och habilitering bedöms av kommunen till 2 på en 4-gradig 
skala. Kommunen anser att man sköter sin del av avtalet men att rehabilitering inom slutenvården ofta inte 
är påbörjad. Samma sak uppges gälla inom habiliteringsverksamheten fast samverkan där inte är lika vanlig. 
Kommunen uppfattar att rehabilitering ska vara ett utvecklingsområde inom Avtalet men tycker inte det 
hänt så mycket inom området (ett av huvudavtalets fyra utvecklingsområden är att utreda förutsättningar 
för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning med syfte att parterna ska erbjuda en 
jämlik och effektiv rehabilitering av hög kvalitet genom ett bättre resursutnyttjande). 
 
Citat från skriftliga intervjusvar:  

"Rehabilitering: Vi upplever att det inte görs några överenskommelser. Det är utryckt som ett utvecklingsområde men 
tycker inte att det skett några större förbättringar. 

Habilitering: Sällan förekommande och när det sker så är det i så fall en enstaka insats/utbildning. 
Habiliteringsområdet har inte heller förbättrats eller förändrats i och med HS- avtalet". 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att avtalen om rehabilitering och habilitering inte efterlevs tillfredsställande och att det finns behov av 
bättre samverkan och kartläggningar av rehabiliteringsbehov samt att bristerna i första hand finns inom 
regionen. 
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4.1.4. Åtagande kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

Iakttagelser 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla 
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. 
Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska: 

 få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå 

 få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället 

 få stöd till återhämtning 

 få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar 

 

Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 2 på en 4-gradig skala. Brister i samverkan 
och bristen på kunskaper om den gemensamma vårdplaneringen, uppges ha tagits upp i olika 
samverkansorgan men inte inneburit någon större skillnad. Överenskommelsen är relativt ny och 
implementeringen uppges pågå. Någon uppföljning har ännu inte gjorts. På regionövergripande nivå 
ansvarar Region Skåne och Skånes Kommuner för att denna ramöverenskommelse årligen följs upp genom 
Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Samrådsgruppen på lokal nivå ska årligen fastställa områden för 
uppföljning och utvärdering. 

 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vi upplever inte att det fungerar bra och att det är svårt med dialog. Vi upplever att kunskapen kring SIP brister hos 
regionen för denna målgrupp. De riktigt svåra ärendena tar mycket energi och tid av alla parter och ändå har de en 
tendens att återkomma efter en tid med ungefär samma frågeställningar som tidigare." 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att överenskommelsen inte efterlevs tillfredsställande samt att bristerna i första hand finns inom regionen.  
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4.1.5. Egenvård 

Iakttagelser 

Egenvård regleras i Socialstyrelsens föreskrift ”Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras 
som egenvård” (SOSFS 2009:6), och ska gälla inom verksamhet som omfattas av HSL. Kommunerna och 
Region Skåne har gemensamma rutiner för samarbetet gällande egenvård. Rutinerna ska uppdateras 
utifrån ändrade föreskrifter och uppföljning av rutinernas ändamålsenlighet. 

Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 2 på en 4-gradig skala. Kunskapen om 
rutinen för egenvård uppfattas vara begränsad och behöver förbättras. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vår upplevelse är att det fungerar ganska dåligt och att det saknas kunskap och efterlevnad av rutinen för egenvård". 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att avtalet om egenvård inte efterlevs tillfredsställande och att kunskapen om överenskommelsen är låg 
och att följsamheten mot rutinen för egenvård behöver förbättras främst av regionen.  

4.1.6. Hjälpmedel 

Iakttagelser 

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel där individuellt förskrivna 
hjälpmedel är en integrerad del i den samlade vård- och rehabiliteringsprocessen. Fördelningen är gjord 
utifrån patientens ålder samt utifrån produkt. Detta innebär att det är definierat vilka olika 
produktområden, produktgrupper och produktundergrupper som respektive part har kostnadsansvar för. 

Efterlevnaden av ansvarsfördelningen avseende hjälpmedel bedöms av kommunen till 4 på en 4-gradig 
skala.  Ansvaret för hjälpmedel ligger mest på kommunen. Det uppges finnas en välfungerande och tydlig 
organisation inom kommunerna för hjälpmedel. Behovet av samverkan med regionen kring hjälpmedel 
uppges inte vara så omfattande. Dialogen med regionen om behovet av hjälpmedel förs via Mina Planer i 
utskrivningsprocessen. 
 
Citat från skriftliga intervjusvar:  

"Det fungerar i stort mycket bra med en tydlig ansvarsfördelning". 

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden av ansvarsfördelningen avseende hjälpmedel är tillfredsställande.  

4.1.7. Palliativ vård 

Iakttagelser 

Region Skåne och Skånes kommuner ska gemensamt tillse att medborgarna tillförsäkras palliativ vård av 
hög kvalitet och på lika villkor. Verksamheten bedrivs som basal respektive specialiserad palliativ vård. 
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Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 3 på en 4-gradig skala. Samarbetet uppges i 
huvudsak fungera bra men gränsdragningen med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) uppfattas vara 
otydlig. ASIH uppges ofta vilja att kommunen ska "göra mera" med hänvisning till resursbrist. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Det fungerar bra men det är ofta en otydlighet kring ansvar och struktur. Ofta en diskussion utifrån ASIH:s resurser 
och vår upplevelse är patienten kommer i kläm i den utsatta situationen". 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att efterlevnaden av avtalet i huvudsak är tillfredsställande men att gränsdragningsproblem finns mot ASIH.  

4.1.8. Munhälsa 

Iakttagelser 

Region Skåne har fr o m. januari 1999 enligt en ny 8a § i Tandvårdslagen (SFS 1998:554) ansvar för att 
bedriva uppsökande tandvårdsverksamhet till vissa äldre och funktionshindrade. Samarbete ska ske med 
kommunerna i regionen. Kommunen ska utse minst en person med ansvar för samordning av 
tandvårdsintyg, 

Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 4 på en 4-gradig skala. Samarbetet uppges 
fungera bra.  

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden av avtalet om den uppsökande tandvården är tillfredsställande.  

4.1.9. Kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar 

Iakttagelser 

Efterlevnaden av avtalet bedöms av kommunen till 3 på en 4-gradig skala. Samarbetet uppges i huvudsak 
fungera bra. Ibland skickas inte material med vid utskrivning. 

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden av avtalet i huvudsak är tillfredsställande.  
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4.2. Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region 

Skåne och respektive kommun med anledning av avtalet 

ändamålsenlig? 

Iakttagelser 

Ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan region Skåne och kommunen med anledning av 
avtalet bedöms i liten utsträckning vara ändamålsenlig. Kommunen anser att avtalet har inneburit ökade 
kostnader på grund av brister i avtalsefterlevnaden, ett ökat vårdbehov och att kommunen måste ha en 
hemtagningsorganisation på plats även under storhelger även om inte behov uppstår. Det saknas dock 
underlag som kan styrka ökade kostnader i kommunen på grund av Avtalet. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Utskrivningarna är svåra att påverka för oss som kommun och därmed våra kostnader. Svårt med 
ansvarsfördelningen mellan regionens primärvård och kommunens hemsjukvård när vårdbehovet är annorlunda än 
vad det var vid inskrivning."  

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen i begränsad utsträckning är ändamålsenlig. För att 
kostnadsfördelningen ska vara ändamålsenlig måste avtalsefterlevnaden bli bättre.   

4.3. Bidrar Region Skåne och Tomelilla kommun till en ändamålsenlig 

samverkan?  

Iakttagelser 

Samverkan bedöms av kommunen i stor utsträckning vara god mellan parterna. På den lokala nivån sker 
löpande samverkan med vårdcentralerna. Samverkan kring Avtalet i det delregionala samverkansorganet 
uppges ha varit mindre under pandemin. En stor del av det som tas upp på dessa möte uppges handla om 
information kring olika projekt och utvecklingsfrågor och inte så mycket om hur man ska komma till rätta 
med avvikelser i grundavtalet. Det uppges också finnas svårigheter för de mindre kommunerna att driva 
dessa frågor då man saknar utredningsresurser i stor utsträckning. I stor utsträckning arbetar kommunen 
som tidigare år och uppger att Avtalet inte haft så stor påverkan på verksamheten. Det finns en efterfrågan 
på tydligare styrning för att åtgärda bristerna i avtalet. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vi upplever att vi som kommun tar ett stort ansvar och initierar i stor utsträckning. Regionen har ambitionen att 
samverka men ibland så påverkar resurserna möjligheterna".   

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
samverkan mellan parterna är god. För att samverkan ska vara helt ändamålsenlig krävs enligt KomRedos 
bedömning att större brister i avtalsefterlevnaden åtgärdas av båda parter.  Granskningen indikerar att 
bristerna i första hand finns inom Regionens ansvarsområden. 
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4.4. Vilka större beslut och åtgärder har kommunen vidtagit för att 

uppnå de mål och syften som anges i avtalet? 

Iakttagelser 

Åtgärder som kommunen vidtagit: 

 -Trygg hemma, en modell för tidig hemgång med extra stärkta insatser. 

 -Infört Evondos, läkemedelsrobot 

 -Beslutsstöd för hjälpmedel 

 Utbildningar i SIP 

 Ett större SVU team än tidigare för att skapa kontinuitet i arbetet. 

Bedömning 

KomRedo konstaterar att kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i 
Avtalet. Granskningen indikerar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare åtgärder behöver vidtas 
för att komma till rätta med dessa brister. Granskningen indikerar också att en stor del av ansvaret för 
detta ligger på regionen. 

4.5. Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten 

ändamålsenliga? 

Iakttagelser 

Kommunen bedömer att avtalets effekter för brukarna i stor utsträckning varit effektivt. Kommunen 
uppger att man har haft få klagomål som berör individperspektivet, men brister finns. I SVU-processen är 
individperspektivet i fokus. Ett mer personcentrerat arbetssätt är också i fokus i God och nära vård som nu 
håller på att implementeras. 

För att få ytterligare belysning på om Avtalet gett någon effekt för brukarna har en webbenkät tillsänts ett 
urval av patientorganisationer i Skåne. Enkäten besvarades av 13 (av 20) patientorganisationer vilket ger en 
svarsfrekvens på 65 procent. Med hänsyn till den begränsade svarsfrekvensen bör resultatet tolkas med 
försiktighet. 

Av enkäten framgår bl a att 7 av 10 svarande ansåg att läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård ur 
ett patient- och brukarperspektiv fungerar ganska dåligt eller mycket dåligt och att 8 av 12 ansåg att 
gemensam vårdplanering (in- och utskrivningsprocessen från och till slutenvården) fungerar ganska dåligt 
eller mycket dåligt ur ett patient- och brukarperspektiv. Kommentarerna visar på en variation i 
upplevelserna (ibland fungerar det bra och vid andra tillfällen dåligt, i veckorna fungerar det medan på 
helgerna får de inte vara med i planeringen osv). Avseende rehabilitering svarade 9 av 12 att det fungerar 
ganska dåligt eller inte alls ur ett patient- och brukarperspektiv. Kommentarer lämnas om att det i många 
fall inte erbjuds någon rehabilitering till patienter som erhållit en diagnos eller genomgått operation. Någon 
psykiatrisk rehabilitering erbjuds inte. Respondenterna uppger också att det finns bra rehabilitering men att 
det är något som patienten får fråga efter. 

Från enkätsvaren visas även en samstämmig bild att åtagandet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning inte fungerar ändamålsenligt. Likande resultat erhölls beträffande flera andra 
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områden i avtalet. Avseende den palliativa vården svarade 8 av 9 att den fungerar ganska bra eller mycket 
bra ur ett patient- och brukarperspektiv.  

I enkätsvaren från patientorganisationerna uppger 5 av 9 att Avtalet inneburit en höjd kvalitet för patient-
/brukargruppen medan resterande uppger att avtalet efterlevs ganska dåligt eller inte alls. 

De samlade resultaten av enkätsvaren redovisas i bilaga 1. 

Bedömning 

Komredo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord brukarundersökning, att effekterna för 
brukarna inte är helt ändamålsenliga och att individanpassningen och ett mer personcentrerat arbetssätt 
behöver utvecklas i både kommunen och regionen. 

4.6. Har kommunen gjort en tillräcklig uppföljning av avtalet och är 

denna dokumenterad? 

Iakttagelser 

Det finns ett mycket begränsat skriftligt underlag från kommunen där samarbetsavtalen följs upp. Vi kan 

konstatera genom bl a minnesanteckningar från lokala och delregionala möten att Avtalet och dess olika 

delar noga följts på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella problemområden har 

tagits upp för diskussion och förändringar har föreslagits. 

Enligt Avtalet punkt 6.1 ska en gemensam löpande uppföljning av måluppfyllelsen av såväl följsamhet till 
grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i utvecklingsprocessen göras enligt en 
gemensam uppföljningsplan. I avtalet om läkarmedverkan punkt 12.2 anges att brister och klagomål med 
anledning av detta avtal skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det geografiska 
område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en gemensam rapport över hur de upplever 
att samverkan fungerar. Parterna ska ha en gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i färdigställt 
skick lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Inget av detta uppfattar vi ha 
genomförts. Det gäller såväl kommun som region. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vi har haft samverkansmöte och vi har deltagit i uppföljningar. Det finns minnesanteckningar från lokala  och 
delregionala samverkansmöten men vi har inte suttit med avtalet och haft det som underlag vid uppföljningar".  

Bedömning 

KomRedos bedömning är att Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte har gjort tillräckliga och 

dokumenterade uppföljningar utifrån vad som anges i  Avtalet.  
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4.7. Utvecklingsområden 

Nedanstående diagram visar kommunens tjänstemannabedömning av i vilken utsträckning målsättningarna 
av avtalets fyra utvecklingsområden nåtts.  

 

 

Iakttagelser 

Av diagrammet framgår att målsättningen för teambaserad vårdform för de mest sjuka bedöms ha nåtts i 
stor utsträckning. En förutsättning för detta är enligt kommunen en hög tillgänglighet på läkare hos vissa 
aktörer. Någon aktör uppges ofta göra akuta hembesök av läkare efter behov.  Andra aktörer uppges i 
princip inte göra några akuta hembesök med onödiga inläggningar i slutenvården som följd. Av intervjuerna 
framgår att mobilt vårdteam inte används i alla verksamheter. 

Målgruppen för insatser för tidvis sviktande uppges inte vara så vanligt förekommande och det saknas en 
gemensam lokal bild av vilka som ingår i gruppen. Övriga utvecklingsområden uppges inte ha påbörjats 
vilket delvis beror på pandemin. 

4.7.1. Bedömning 

KomRedo konstaterar utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
målsättningarna med utvecklingsområdena, med undantag för mobila vårdteam, uppnåtts i liten 
utsträckning i kommunen. KomRedo bedömer att arbetet med utvecklingsområdena behöver intensifieras 
för att målsättningarna ska uppnås. 
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5. Svar på revisionsfrågor 

Vår sammanfattande bedömning är att Avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att parterna inte 
uppnår flera av de mål och syften som anges i Avtalet. Det finns en hög ambition i kommunen att leva upp 
till avtalets målsättningar, men inom flera delar av Avtalet med dess bilagor bedöms samverkan inte 
fungerar helt tillfredsställande i nuläget. Kommunen bedöms i stor utsträckning ha klarat sina delar av 
avtalet. 

Bedömningen bygger på svaren på revisionsfrågorna enligt följande: 

Revisionsfråga Svar (Se förklaringar under respektive avsnitt) 

Efterlevs gällande avtal? KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, 
skriftliga svar och dokumentation att efterlevnaden inte är 
tillfredsställande inom flera avtalsområden. Detta gäller främst fyra 
avtalsområden - Rehabilitering, Habilitering, Personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt Egenvård men i viss mån även 
avtalsområdena - Läkarmedverkan, Gemensam vårdplanering, 
Palliativ vård samt Kostnadsansvar för förbruknings- och 
sjukvårdsartiklar. 

Har Tomelilla kommun fullgjort sitt 
ansvar enligt avtalet? 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, 
skriftliga svar och dokumentation att Tomelilla kommun i stor 
utsträckning fullgjort sitt ansvar enligt avtalet.  

Är ansvarsfördelningen och 
kostnadsfördelningen mellan 
Tomelillas kommun och Region 
Skåne med anledning av avtalet 
ändamålsenlig? 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, 
skriftliga svar och dokumentation att ansvarsfördelningen och 
kostnadsfördelningen i begränsad utsträckning är ändamålsenlig. För 
att kostnadsfördelningen ska vara ändamålsenlig måste 
avtalsefterlevnaden bli bättre. 

Bidrar Tomelillas kommun och 
Region Skåne till en ändamålsenlig 
samverkan? 

KomRedo bedömer mot bakgrund av vad som framkommit i 
intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att samverkan mellan 
parterna är god. För att samverkan ska vara helt ändamålsenlig krävs 
enligt KomRedos bedömning att större brister i avtalsefterlevnaden 
åtgärdas av båda parter.  Granskningen indikerar att bristerna i 
första hand finns inom Regionens ansvarsområden. 

Vilka beslut och åtgärder har 
vidtagits för att uppnå de mål och 
syften som anges i avtalet? 

KomRedo konstaterar att Tomelilla kommun har vidtagit flera 
åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i huvudavtalet. 
Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. 
Granskningen indikerar också att en stor del av ansvaret för detta 
ligger på regionen. 

Är effekterna som kan påvisas för 
brukarna och för verksamheten 
ändamålsenliga? 

Komredo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord 
brukarundersökning, att effekterna för brukarna inte är helt 
ändamålsenliga och att individanpassningen och ett mer 
personcentrerat arbetssätt behöver utvecklas i både kommunen och 
regionen. 

Har kommunen gjort en tillräcklig 
uppföljning av avtalet och är 

KomRedos bedömning är att Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla 
kommun inte har gjort tillräckliga och dokumenterade uppföljningar 
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denna dokumenterad? utifrån vad som anges i  Avtalet.  

 Vi kan samtidigt konstatera genom bl a minnesanteckningar från 
lokala och delregionala möten att Avtalet och dess olika delar noga 
följts på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där 
aktuella problemområden har tagits upp för diskussion och 
förändringar har föreslagits. 

 

Rekommendationer:  

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation såsom 
nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, delregionala och lokala 
samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedos rekommendation 
följande: 

att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring olika områden i 
avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, delregionala och centrala samverkansorgan i 
syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 

att Vid behov bör frågorna lyftas vidare till den centrala samverkansgruppen. Avgörande är att 
åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 

 

 

Dag som ovan,  

 

 

 

Camilla Karlsson Konsult Roger Burström 

Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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Bilaga 1 – enkätsvar från patientorganisationer 
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Kommunrevision Missiv

Till: Vård och omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun

Revisorerna beslutade den 16 november 2021 att inom ramen för revisionssamverkan i Skåne 
delta i granskningen som upphandlats av Region Skånes revisionskontor och utförts av 
KomRedo AB. Granskningen har genomförts under februari till april 2022. Granskningens 
syfte har varit att bedöma om Tomelilla kommun uppnår de mål och syften som anges i 
avtalet. Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden.

KomRedo bedömer att avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att Tomelilla kommun 
inte fullgjort sitt ansvar enligt avtalet.

En viktig förklaringsfaktor till att alla delar i avtalet ännu inte genomförts är de senaste två 
årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på personalsituationen hos 
båda parterna. Pandemin tycks däremot generellt ha påverkat samverkan på ett positivt sätt. 
Till följd av pandemin har avtalets utvecklingsprojekt fått stå tillbaka
.
KomRedo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord brukarundersökning, att 
effekterna för brukarna inte är helt ändamålsenliga och att individanpassningen och ett mer 
personcentrerat arbetssätt behöver utvecklas i både kommunen och regionen.

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och 
dokumentation att efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera avtalsområden. Detta 
gäller främst fyra avtalsområden men i viss mån även fyra ytterligare avtalsområden.
 
Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms inte vara 
ändamålsenlig till följd av brister i efterlevnaden av avtalet. Trots brister i efterlevnaden av 
avtal och överenskommelser kopplade till avtalet visar granskningen att samverkan är god 
mellan parterna men för att samverkan ska vara ändamålsenlig krävs enligt konsultens 
bedömning att de större bristerna åtgärdas.

Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i 
huvudavtalet. Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare åtgärder 
behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. Granskningen visar också att en stor 
del av ansvaret för detta ligger på regionen.
 
KomRedo’s bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte har gjort 
en ändamålsenlig uppföljning av avtalet. Enligt avtalet ska en gemensam löpande uppföljning 
av måluppfyllelsen av såväl följsamhet till grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och 
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Kommunrevision Missiv

konsekvenser i utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan. I avtalet om 
läkarmedverkan anges att brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp 
lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det geografiska område som det lokala 
avtalet omfattar, en gång per år göra en gemensam rapport över hur de upplever att 
samverkan fungerar. Parterna ska ha en gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i 
färdigställt skick lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Inget av 
detta uppfattar vi ha genomförts. Det gäller såväl kommun som region.
 
KomRedo kan samtidigt konstatera genom bland annat minnesanteckningar från lokala och 
delregionala möten att avtalet och dess olika delar noga följts på det lokala planet och i 
regionala samverkansorgan där aktuella problemområden har tagits upp för diskussion och 
förändringar har föreslagits.

KomRedo´s rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation såsom 
nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, delregionala och lokala 
samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedo’s 
rekommendation följande:
att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring 

olika områden i avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, delregionala och 
centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att 
förbättra avtalets efterlevnad.

att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad. 
Därutöver behöver en systematisk uppföljning av avtalet införas.

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2022-06-21 och
beslutade att översända rapporten till vård och omsorgsnämnden för yttrande samt till
kommunfullmäktige för kännedom. Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda
senast den 1 oktober 2022. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta 
med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska
även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas 
sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-06-21

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 58 Dnr VON 2022/41 

Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i 
Tomelilla kommun 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att besluta om ett yttrande till revisorerna får inga ekonomiska konsekvenser. 

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

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

Uppföljning 
Revisorerna brukar följa upp genomförda granskningar efter två år. Det kan då åter 
bli aktuellt att lyfta granskningen i nämnden. Någon särskild uppföljning i nämnden 
med anledningen av granskningens resultat planeras inte i nuläget. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 58 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.527. 

Rev § 37/2022 Granskning av effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, 
handlingsid: Von 2022.395. 

Missiv_Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet_signerat, handlingsid: Von 
2022.396. 

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2022.397. 

Tidigare behandling 
Revisorerna beslutade den 21 juni 2022 (Rev § 37/2022) att översända 
granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande senast 2022-10-01 till kommunfullmäktige för kännedom. 

Vonau 15 september 2022 (Vonau § 38/2022) Granskning av effekter av avtalet 
om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
Tomelilla kommun 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård- och omsorgsnämnden 
beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 37 Dnr REV 2022/7 

Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna revisionsrapport ”Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla 
kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande senast 2022-10-01 till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 16 november 2021 att inom ramen för 
revisionssamverkan i Skåne delta i granskningen som upphandlats av Region 
Skånes revisionskontor och utförts av KomRedo AB. Granskningen har 
genomförts under februari till april 2022. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Tomelilla kommun uppnår de mål och syften som anges i avtalet. 
Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden. 
 
KomRedo bedömer att avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att 
Tomelilla kommun inte fullgjort sitt ansvar enligt avtalet. 
 
En viktig förklaringsfaktor till att alla delar i avtalet ännu inte genomförts är de 
senaste två årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på 
personalsituationen hos båda parterna. Pandemin tycks däremot generellt ha 
påverkat samverkan på ett positivt sätt. Till följd av pandemin har avtalets 
utvecklingsprojekt fått stå tillbaka 
 
KomRedo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord 
brukarundersökning, att effekterna för brukarna inte är helt ändamålsenliga 
och att individanpassningen och ett mer personcentrerat arbetssätt behöver 
utvecklas i både kommunen och regionen. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts 
 
KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar 
och dokumentation att efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera 
avtalsområden. Detta gäller främst fyra avtalsområden men i viss mån även 
fyra ytterligare avtalsområden. 
  
Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms 
inte vara ändamålsenlig till följd av brister i efterlevnaden av avtalet. Trots 
brister i efterlevnaden av avtal och överenskommelser kopplade till avtalet 
visar granskningen att samverkan är god mellan parterna men för att 
samverkan ska vara ändamålsenlig krävs enligt konsultens bedömning att de 
större bristerna åtgärdas. 
 
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som 
anges i huvudavtalet. Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att 
ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. 
Granskningen visar också att en stor del av ansvaret för detta ligger på 
regionen. 
  
KomRedo’s bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla 
kommun inte har gjort en ändamålsenlig uppföljning av avtalet. Enligt avtalet 
ska en gemensam löpande uppföljning av måluppfyllelsen av såväl följsamhet 
till grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i 
utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan. I avtalet om 
läkarmedverkan anges att brister och klagomål med anledning av detta avtal 
skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det 
geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 
gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar. Parterna ska 
ha en gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i färdigställt skick 
lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Inget av 
detta uppfattar vi ha genomförts. Det gäller såväl kommun som region. 
  
KomRedo kan samtidigt konstatera genom bland annat minnesanteckningar 
från lokala och delregionala möten att avtalet och dess olika delar noga följts 
på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella 
problemområden har tagits upp för diskussion och förändringar har 
föreslagits. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts 
 
KomRedo´s Rekommendationer 
Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och 
dokumentation såsom nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från 
centrala, delregionala och lokala samverkansmöten, gjorda uppföljningar, 
patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedo’s rekommendation följande: 
att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter 

problematiken kring olika områden i avtalet som redovisas i 
granskningen, till lokala, delregionala och centrala 
samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att 
förbättra avtalets efterlevnad. 

 
att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra 

avtalets efterlevnad. Därutöver behöver en systematisk 
uppföljning av avtalet införas. 

Föredragning 
Roger Burström från KomRedo AB medverkar digitalt på dagens sammanträde för 
att föredra granskningen och för att svara på frågor. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna revisionsrapport ”Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla 
kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande senast 2022-09-01 till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-01, handlingsid: Rev 
2022.177 

Granskning av HS-avtalet Tomelilla kommun_slutlig, handlingsid: Rev 2022.176 

Missiv_Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet_signerat, handlingsid: Rev 
2022.181 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2021-09-21 (Rev § 46/2021) Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 
Revisorerna beslutar att föreslå styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne att punkt 
5 (Region Skånes åtagande och hälso- och sjukvårdsansvar) och 6 (Läkarmedverkan i 
kommunal hälso- och sjukvård) på sidan 13 i avtalet särskilt granskas vid en eventuell 
gemensam granskning. 

Revisorerna 2021-11-16 (Rev § 60/2021) Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 
Revisorerna beslutar att delta i granskningen enligt inbjudan från Region Skånes 
revisionskontor och få den genomförd för 20 tkr av den konsult som Region Skåne 
upphandlar. 

Revisorerna 2022-04-19 (Rev § 22/2022) Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 
Information gällande granskningen. Revisorerna beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på följande: 

Senaste datum för yttrande från vård och omsorgsnämnden ändras från den 1 
september 2022 till den 1 oktober 2022. 

En rapport med sammanställt resultat för samtliga kommuner  ska komma senare 
under året. Även den rapporten ska skickas till vård och omsorgsnämnden för 
kännedom samt behandlas som informationsärende av revisorerna. 

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

_________ 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/105 
 
Datum 3 oktober 2022 

 

Information gällande revisorernas 
granskning av direktupphandlingar 

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

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat direktupphandling inom 
samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen ingår i revisionsplanen och 
ansvarsprövningen för år 2022. 

Granskningen genomfördes våren 2022. Revisorerna beslutade den 21 juni 2022 att 
översända granskningsrapport och missivskrivelse till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 28 
september 2022 och samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 2022 att yttra sig i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

På dagens sammanträde redogör tjänstgörande revisor för granskningen och för de 
yttranden som inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-03 

SLUTLIG_Granskning av direktupphandling, handlingsid: Ks 2022.1969 

Missiv_Granskning av direktupphandlingar_signerat, handlingsid: Ks 2022.1970 

Rev § 38/2022, Granskning av direktupphandlingar, handlingsid: Ks 2022.1968 

68



 

2 (2) 

Ks § 107/2022 Svar på revisorernas granskning av direktupphandlingar, handlingsid: 
Ks 2022.xxx 

Sbn § 70/2022 Revisorernas granskning av direktupphandlingar, handlingsid: Ks 
2022.2585 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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1 Sammanfattning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samhällsbyggnads-
nämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlev-
naden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka 
arbetet ytterligare. 

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I ansvaret 
ligger bland annat att säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive nämnd an-
svarar för upphandlingar inom sitt verksamhetsområde. Vår bedömning är att framtagna 
riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning som innehåll för att kunna utgöra ett 
stöd i arbetet.  

Utifrån genomförd granskning kan vi dock konstatera att intervjuade upplever att det, 
vid granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på verksamhetsnivå vid genomförande 
av upphandling och direktupphandling. Vi kan konstatera att det finns en upphandlare 
på plats vid kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför 
upphandlingar, även om detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett till-
räckligt tydligt sätt. Med bakgrund av det bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden 
bör kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen vilket stöd som behövs, roll- och 
ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar samt var verksam-
heten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring upphandling och di-
rektupphandlingar.  

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda tjänstepersoner inom 
Samhällsbyggnad inte genomfört någon utbildning avseende upphandling och direkt-
upphandling.  

I samband med genomförd stickprovskontroll har vi noterat avvikelser i dokumentat-
ionen utifrån vad som ska framgå enligt övergripande styrdokument för direktupphand-
ling. Utifrån genomförd granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphand-
lingar inte dokumenterats i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta är också 
något som bekräftats i samband med genomförda intervjuer. 

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värde-
rar risker kopplade till upphandling.  

Utifrån vår bedömning rekommenderar vi att samhällsbyggnadsnämnden:  

— stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med syfte att 
säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande upphand-
lingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

— kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för verksam-
heten samt roller och ansvar avseende upphandlingar och direktupphandlingar till be-
rörda tjänstepersoner i verksamheten. 

— tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda personer har 
en uppdaterad och aktuell kunskap avseende gällande lagar och regelverk kring di-
rektupphandling.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska om 
samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar genomförs i enlighet med svensk lag-
stiftning och interna styrdokument. Uppdraget avser 2022 års revision. 

Upphandling inom kommuner sker ofta till betydande belopp. Hur upphandlingar ska ge-
nomföras styrs till stor del av lagen om offentlig upphandling (LOU), samt lagen om upp-
handling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Lagen bygger på att upphandlande myndigheter behandlar leverantörer på ett likvärdigt 
och icke diskriminerande sätt samt att upphandlingar ska genomföras öppet. Det är 
främst varan/tjänstens art och värdet på upphandlingen som avgör vilken upphandlings-
metod som ska användas.  

Sedan den 1 juli 2014 finns krav på att en upphandlande organisation har riktlinjer för 
direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 
100 000 kronor. Syftet med kravet på riktlinjer är enligt Konkurrensverket bland annat att 
se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt 
för offentlig upphandling. Det gäller inte minst vid direktupphandlingar. Riktlinjer ska 
också syfta till att säkerställa att den upphandlande myndigheten tillvaratar konkurrensen 
vid direktupphandlingar. 

Kommunrevisorerna bedömer att det finns en generell risk för att det inom kommunen 
genomförs inköp som inte lever upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med 
bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska den interna kontrollen 
avseende direktupphandlingar, samt övergripande bedöma om samhällsbyggnads-
nämndens inköp genomförs på ett tillfredställande sätt.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens interna kon-
troll avseende direktupphandlingar är tillräcklig. 

För att uppnå ovanstående syfte besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer nämnden ändamålsenliga styrdokument och skriftliga rutiner för direkt-
upphandlingar? 

 Finns ändamålsenligt stöd och verktyg för upphandlingar och direktupphandlingar? 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandlingsprocessen inklusive 
direktupphandling?  

 Erhåller berörda tjänstepersoner kontinuerlig utbildning avseende upphandling och 
direktupphandling? 

 Genomförs direktupphandlingar i enlighet med gällande lagstiftning och interna styr-
dokument? 

 Säkerställer nämnden en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av lagstift-
ning och interna styrdokument? 
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2.2 Avgränsning 
Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden och omfattar direktupphandlingar, det 
vill säga inköp mellan 100 000–700 000 kronor, LOU1, samt mellan 100 000 kronor och 
1 200 000 kronor LUF2. 

Eftersom genomförd stickprovsgranskning avser inköp under 2021 har genomförd be-
dömning gjorts utifrån tidigare gällande direktupphandlingsgränser för 2020/2021 dvs. 
615 312 kronor, LOU. Urval av stickprov har gjorts utifrån en leverantörsreskontra avse-
ende leverantörer som fakturerat samhällsbyggnadsnämnden mellan 100 000–615 312 
kronor. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om nämnden uppfyller: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. §6 

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU 

 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF 

 Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier 

 Intervjuer med samhällsbyggnadschef, teknisk chef, driftchef på Gata & park, drift-
chef på Fastighet, måltidschef samt kommunens kontaktperson för upphandling 
/verksamhetsutvecklare vid kommunledningskontoret. 

 En stickprovskontroll avseende inköp >100 000 kronor och gällande direktupphand-
lingsgräns (LOU/LUF) för 2021. Stickproven har valts utifrån en leverantörsreskontra 
som har tillhandahållits av kommunen.  

Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten. 

 

  

 
1 Beloppsgräns gäller fr.o.m. 2022-02-01 
2 Beloppsgräns gäller fr.o.m. 2022-02-01 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrdokument och skriftliga rutiner 

3.1.1 Inköps- och upphandlingsreglemente 

Inköps- och upphandlingsreglementet, KF 2016-09-12 §113, är kommunens övergri-
pande styrdokument avseende inköp och upphandlingar. Enligt reglementet är kom-
munstyrelsen ytterst ansvarig för att upphandlingsverksamheten bedrivs på ett korrekt 
och effektivt sätt. I ansvaret ligger att säkerställa ändamålsenliga styrdokument och 
skriftliga rutinbeskrivningar för direktupphandlingar. Styrelsen ansvarar även för sam-
ordning och övervakning av upphandlingsverksamheten och ska se till att en central in-
köpsfunktion upprätthålls. Den centrala inköpsfunktionen ansvarar för de interna styr-
dokumenten och för kommunens avtalsdatabas. 

Nämnderna ansvarar, enligt reglementet, för upphandling inom respektive ansvarsom-
råde. 

3.1.2 Riktlinjer för direktupphandling 

Kommunens riktlinjer för direktupphandling, KS 2019-06-19, §82, fungerar som vägle-
dande vid all direktupphandling. Utgångspunkten är att ingångna ramavtal alltid ska föl-
jas och att direktupphandling först kan bli aktuellt när varor, tjänster och entreprenader 
inte omfattas av kommunens ramavtal. Inköp utanför ramavtal ska enligt riktlinjerna gö-
ras med goda skäl och med godkännande från den centrala upphandlingsfunktionen. En 
kontroll i antingen kommunens avtalsdatabas eller genom kontakt med den centrala upp-
handlingsfunktionen ska alltid genomföras för att säkerställa att den aktuella varan eller 
tjänsten inte omfattas av ett ramavtal.  

Omfattas varan/tjänsten inte av ett ramavtal ska en bedömning göras om anskaffnings-
behovet är återkommande eller om det rör sig om ett enskilt inköp.  

Vid direktupphandling under 100 000 kronor är direktinköp tillåtet. Direktinköp ska alltid 
ske på affärsmässiga grunder3 och ett skriftligt avtal bör upprättas. Framtagen avtals-
mall, som granskarna tagit del av, kan användas enligt riktlinjerna.  

Beräknas inköpet överskrida 100 000 kronor, eller om det sammanlagda anskaffnings-
behovet under ett räkenskapsår beräknas vara över 100 000 kronor bör den centrala 
upphandlingsfunktionen kontaktas enligt riktlinjerna. Minst tre leverantörer bör kontaktas 
och ett skriftligt förfrågningsunderlag/offertförfrågan ska upprättas. Leverantörer ska få 
skälig tid på sig att inkomma med anbud/offert. Förfrågningsunderlaget/offerten bör an-
nonseras på kommunens hemsida via direktupphandlingsmodulen. Inkomna offerter/an-
bud ska vara skriftliga och en leverantörskontroll4 ska genomföras. Inköp över 100 000 
kronor ska dokumenteras i enlighet med gällande lagkrav.  

 
3 Med affärsmässiga grunder menas, i riktlinjerna, att inköpet ska gå att rättfärdiga på ett objektivt sätt, till exempel ge-
nom att man väljer den billigaste varan/tjänsten, den med bäst kvalitet i förhållande till pris eller den som innebär minst 
extraarbete för verksamheten. 
4 Med leverantörskontroll menas kontroll av F-skattsedel och att leverantören betalat sina avgifter, samt uppfyller en viss 
nivå för kreditvärdighet. 
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Alla leverantörer som har deltagit i direktupphandlingen ska meddelas om vilken leve-
rantör som tilldelats kontraktet och anledningen till detta. Mall för upprättande av tilldel-
ningsbeslut finns att tillgå. 

Både policy och riktlinjer upplevs av de intervjuade som tillräckligt tydliga för att utgöra 
ett stöd i arbetet med upphandlingar och direktupphandlingar. 

3.1.3 Bedömning 

Enligt kommunens inköps- och upphandlingsreglemente är det kommunstyrelsen som 
har det övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I 
ansvaret ligger att säkerställa ändamålsenliga styrdokument och skriftliga rutinbeskriv-
ningar för direktupphandlingar.  

Arbetet med direktupphandlingar inom samhällsbyggnadsnämnden utgår således från 
de kommunövergripande styrdokumenten. Riktlinjer för direktupphandling bedöms enligt 
vår uppfattning vara tillräckliga avseende såväl omfattning som innehåll, för att kunna 
utgöra ett stöd i arbetet.  

3.2 Stöd och verktyg för upphandling och direktupphandling 

3.2.1 Övergripande organisation av upphandlingsverksamheten 

Under våren 2021 var representanter från Vårgårda kommun på besök i Tomelilla kom-
mun, som bland annat berättade om sina erfarenheter av inhyrda upphandlingskonsul-
ter. Enligt de intervjuade bidrog besöket till ett ökat intresse för alternativa lösningar av-
seende hur kommunens centrala inköpsfunktion ska organiseras. Med bakgrund av 
detta arbetade kommunledningen fram en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbets-
utskott (KSAU) med förslag om att omorganisera kommunens inköpsfunktion. 

Den 26 april 2021 beslutade KSAU att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upp-
handla externa tjänster för kommunens gemensamma inköpsfunktion. Bakgrund till be-
slutet uppges i granskat underlag bland annat vara att kommunens storlek påverkar möj-
ligheten att locka expertfunktioner till den egna verksamheten. Målet med upphandlingen 
av externa upphandlingskonsulter är att tillgodose kommunens behov av en hållbar, 
rättssäker och effektiv upphandlingsfunktion. Vid tiden för beslutet hade kommunens in-
köpsfunktion 1,5 tjänst, vilket av KSAU bedömdes som för liten för att klara av kommu-
nens upphandlingsbehov. Upphandlingen är pågående vid granskningstillfället. 

Enligt beslutet ska upphandlingen av externa upphandlingstjänster innehålla följande 
skall-krav avseende tjänsten: 

 Leda hela upphandlingsarbetet 

 Genomföra kravanalys tillsammans med verksamheten 

 Alltid göra marknadsanalys innan förfrågningsunderlaget utformas 

 Vara drivande vid framtagande av utvärderingsmodell för att skapa hög konkurrens 
från bra anbudsgivare som möter verksamhetens krav 

 Skapa och publicera upphandlingar i upphandlingssystemet Visma TendSign 
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 Bevaka och hantera frågor/svar i upphandlingarna 

 Anbudsöppning/utvärdering av anbud/meddela tilldelningsbesked och bevaka av-
talsspärr 

 Bevaka och handlägga eventuella överprövningar 

Enligt de intervjuade har beslutet om att upphandla externa tjänster för kommunens ge-
mensamma inköpsfunktion föregåtts av en omvärldsanalys. Granskarna har tagit del av 
analysen inom ramen för granskningen. Det har enligt intervjuade på verksamhetsnivå 
inte genomförts någon marknadsundersökning eller någon dialog internt i kommunen 
avseende omorganisationen. 

Efter genomförd granskning av kommunstyrelsens protokoll kan vi konstatera att kom-
munstyrelsen inte beslutat om omorganisationen, utan ärendet har endast lyfts i KSAU. 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, KF 2020-12-14 § 160, ansvarar kommunstyrelsen 
för att en central inköpsfunktion upprätthålls. Vi har inte erhållit något underlag som tyd-
liggör att kommunstyrelsen delegerat uppgiften till KSAU för beslut. 

Efter beslut om att upphandla en ny, extern, inköpsfunktion valde de två anställda upp-
handlarna (1,5 tjänst) att lämna sina uppdrag under 2021. Tjänstepersonen som arbe-
tade som upphandlare, 100%, lämnade sin tjänst i december 2021. 

Utifrån genomförda intervjuer framgår att det finns olika uppfattningar om kommunen har 
en inköpsfunktion eller inte vid granskningstillfället. Enligt uppgift finns vid gransknings-
tillfället, en anställd tjänsteperson vid kommunledningskontoret som genomför upphand-
lingar, som har stöd av en extern konsult. Dessa två fungerar som en tillfällig central 
inköpsfunktion tills upphandlingen av externa upphandlingskonsulter är färdig. Detta har 
emellertid, enligt en del intervjuade, inte kommunicerats till verksamheten på ett tillräck-
ligt tydligt sätt där det förekommer varierade svar huruvida man bedömer nuvarande 
inköpsfunktion som ändamålsenlig och stöttande i upphandlingsförfarandet. 

I början av 2022 fick samtliga chefer skicka in en prioriteringslista avseende upphand-
lingar för året, som enligt intervjuade, nu fungerar som en checklista för att hantera de 
mest prioriterade upphandlingarna för kommunen.  

3.2.1.1 Avtalsdatabas 

I samband med intervjuer uppges att kommunens avtalsdatabas inte ha uppdaterats lö-
pande sedan 2021, vilket föranlett att den vid granskningstillfället inte anses vara tillför-
litlig. Utifrån intervjuer framgår att samhällsbyggnadsnämnden inte har någon övergri-
pande avtalsförteckning över nämndens avtal, utan respektive verksamhet har fått kon-
trollera och säkerställa vilka ramavtal och avtal som är i behov att förlängas alternativt 
upphandlas på nytt under 2022. Arbetet uppges ha varit tidskrävande och bidragit till att 
andra arbetsuppgifter fått stå åt sidan under tiden. 

3.2.2 Samhällsbyggnadsnämndens organisation 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upphandling inom sitt ansvarsområde. Enligt 
det av fullmäktige fastställda inköps- och upphandlingsreglementet ska nämnden, i sin 
delegationsordning, fastställa på vilken nivå upphandlingar ska hanteras.  
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I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, 2019-01-25 §6, framgår att nämnden 
delegerat undertecknande av avtal till samhällsbyggnadsnämndens ordförande (med 
vice ordförande som ersättare) med en kontrasignering av samhällsbyggnadschefen 
(med nämndens sekreterare som ersättare). Beslut om ny- och ombyggnad av fastig-
heter, kommunala gator, allmänna platser och VA-anläggning till en kostnad av 15 pris-
basbelopp eller lägre har delegerats till samhällsbyggnadschef. 

En av de tidigare medarbetarna som var anställda som upphandlare, var även anställd 
som projektledare (50%) på Samhällsbyggnad. Vid granskningstillfället har verksam-
heten rekryterat en ny projektledare. Tjänstepersonen har vid granskningstillfället ingen 
koppling till den centrala inköpsfunktionen.  

I samband med intervjuer blir det tydligt att det finns olika bilder över hur beslutet om 
omorganisation av kommunens centrala inköpsfunktion gått till, samt om detta kommu-
nicerats till verksamheten på ett tillräckligt tydligt sätt. Därtill upplever ett flertal av de 
intervjuade en stor osäkerhet kring varför omorganisationen genomförts. Intervjuade me-
nar att kommunens tidigare organisation för upphandling med 1,5 tjänst fungerade 
mycket bra och att omorganisationen i stället skapat en oro kring inköp och upphandling 
inom Samhällsbyggnad.  

Flera intervjuade kan, vid granskningstillfället, inte med säkerhet säga att de direktupp-
handlingar som genomförs är dokumenterade enligt gällande upphandlingsregler.  

Samhällsbyggnadsnämnden avropar avtal kopplat till ADDA5 och HBV6 i största möjliga 
mån. 

3.2.3 Bedömning 

KSAU beslutade i april 2021 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra 
en omorganisation av inköpsfunktionen, genom att besluta om en upphandling av ex-
terna upphandlingskonsulter. Beslutet står enligt vår bedömning inte i linje med vad 
som framgår i det av fullmäktige beslutade reglementet för såväl kommunstyrelsen 
som i kommunens inköps- och upphandlingsreglemente, där det framgår att kommun-
styrelsen är ytterst ansvarig för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Vi 
har inte heller erhållit underlag som tydliggör att kommunstyrelsen delegerat uppgiften 
om att upphandla externa upphandlare till KSAU.  

Vår bedömning är att det, utifrån granskade underlag som berör kommunens upphand-
lings- och inköpsverksamhet, finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för hur upp-
handlingsprocessen och direktupphandling ska gå till.  

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att intervjuade upplever att det, vid 
granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd för upphandling och direktupphandling. Vi 
kan konstatera att det finns en upphandlare på plats vid kommunledningskontoret som 
med stöd av en extern konsult genomför upphandlingar, även om detta av intervjuade 

 
5 ADDA - ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner - som också utgör 
dess kunder. Addas uppdrag är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar 
vardagen för kommuner och regioner, samt frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle. 
6 HBV är inköpsfunktion som genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, reno-
vering och förvaltning av fastigheter.  
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inte upplevts ha kommunicerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Med bakgrund av detta be-
dömer vi att samhällsbyggnadsnämnden bör kommunicera och tydliggöra till kommun-
styrelsen vilket stöd som behövs, roll- och ansvarsfördelning avseende upphandlingar 
och direktupphandlingar samt var verksamheten kan vända sig med frågor och/eller vid 
behov av stöd kring upphandling och direktupphandlingar.  

3.3 Utbildningsinsatser avseende upphandling 
Enligt inköps- och upphandlingsreglementet ansvarar verksamhetsansvariga chefer för 
att personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden har den kompetens som 
krävs. Anställda som genomför direktupphandlingar förväntas, enligt riktlinjer för direkt-
upphandling, ha en god kännedom om kommunens interna styrdokument och gällande 
lagar och regler som rör upphandling. 

Vid intervjuer framgår att ingen av de intervjuade inom Samhällsbyggnad har genomgått 
någon formell upphandlingsutbildning. Några intervjuade har, vid ett tillfälle, fått inform-
ation om direktupphandling och en genomgång av kommunens IT-stöd i upphandling, 
Visma TendSign, innan tidigare upphandlare avslutade sin tjänst på kommunen.  

De intervjuade upplever att det vid tillfället för granskningen finns ett stort behov av ut-
bildningsinsatser. 

I samband med faktakontroll framgår att flera tjänstepersoner genomgått kurs i upphand-
ling under våren 2022. Enligt uppgift har några av dessa tjänstepersoner inte intervjuats 
i samband med granskningen. Kursprogram eller ett förtydligande kring vad kursen av-
såg har inte bifogats. 

3.3.1 Bedömning 

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att intervjuade tjänstepersoner inom 
Samhällsbyggnad vid tidpunkt för granskningen inte genomfört någon upphandlingsut-
bildning mer än ett informationstillfället där de blivit informerade om övergripande regler 
som gäller och fått en introduktion till kommunens IT-system för upphandling och inköp.  

Direktupphandlingar genomförs till stor del ute i verksamheterna. För att undvika att in-
köp genomförs utanför befintliga ramavtal eller att direktupphandlingar inte dokumente-
ras i enlighet med gällande regler är det därför, enligt vår bedömning, av stor vikt att 
ansvariga nämnder och styrelser säkerställer att berörda personer har en uppdaterad 
och aktuell kunskap avseende gällande lagar och regelverk kring direktupphandling. 

3.4 Intern kontroll avseende direktupphandlingar 

3.4.1 Intern kontrollplan 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, KF 2021-02-15 §8, ska kommunsty-
relsen och varje nämnd upprätthålla en tillfredställande intern kontroll och med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 

 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten, samt 

79



 

 10 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
Granskning av direktupphandlingar 
 
2022-06-21 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Respektive nämnd ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och ska besluta 
om en intern kontrollplan som är grundad på en riskanalys. Inom ramen för 
granskningen har vi tagit del av 2021 samt 2022 års intern kontrollplaner samt 
tillhörande riskanalyser för samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inte identifierat upphandling eller direktupphandling 
som ett område med tillräcklig hög risk och väsentlighet för att lyfta det till den interna 
kontrollplanen 2022.  

I nämndens riskanalys 2022 framgår emellertid att Samhällsbyggnad bland annat iden-
tifierat ”Brister i avtalsuppföljning” som en risk för förtroendeskada och omvärlds- och 
verksamhetsrisk. Den identifierade risken bedömdes kunna hanteras genom befintliga 
åtgärder/inbyggda kontroller under året. 

3.4.2 Bedömning 

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värde-
rar risker kopplade till upphandling. 

Med bakgrund av genomförd stickprovskontroll, se kap 3.5, samt avsaknaden av doku-
mentation vid direktupphandling, bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden vid 
granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av lag-
stiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka arbetet ytterli-
gare.  

3.5 Stickprovskontroll 
I samband med granskningen har en stickprovskontroll genomförts avseende inköp un-
der 2021. Ett urval har valts ut från erhållen leverantörsreskontra efter att leverantörer 
med gällande ramavtal med kommunen exkluderats. Även andra kommuner, regioner 
och statliga myndigheter har exkluderats från leverantörsreskontran. Eftersom stickpro-
ven avser inköp gjorda under 2021 bedöms de utifrån 2021 års lagstiftning, dvs. giltig 
direktupphandlingsgräns om 615 312 kronor.  

Resultatet av stickprovskontrollen presenteras i Tabell 1. I samband med stickprovet har 
följande kontroller avseende direktupphandlingar gjorts: 

 Värde av sammanlagda inköp 2021 

 Antal fakturor som överskrider 100 000 kronor 

 Om det vid inköp tydliggjorts  

o om och hur konkurrens tillvaratagits, 

o hur många som lämnat anbud, samt 

o motiven bakom kommunens beslut till inköp så som bl.a. skäl för tilldelning. 
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Tabell 1 - Stickprovskontroll - Direktupphandling 

Värde av inköp 
under 2021 

Antal fakturor >100 000 kronor, 2021 Erhållit efterfrågad doku-
mentation 

Leverantör 1 

428 206,90 Ja, en faktura >100 000 kronor Ja 

Kommentar: Stickprovet avser en förnyad konkurrensutsättning (FKU) avseende Transportfor-
don, genom SKL Kommentus (nuvarande ADDA). I samband med FKU inkom ett anbud, som 
även bedömdes som kvalificerat. Tilldelningsbeslut är signerat av ekonomichef i enlighet med 
fastställd delegationsordning. 

I samband med stickprovet har vi erhållit upphandlingsprotokoll, signerat tilldelningsbesked 
samt signerat öppningsprotokoll. Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

Leverantör 2 

500 119,89 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor Ja 

Kommentar: Stickprovet avser en livsmedelsupphandling som genomförts av Tomelilla kom-
mun under 2021. Tilldelning har skett utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I sam-
band med upphandlingen inkom fyra anbud. Tilldelningsbeslutet är signerat av ekonomichef i 
enlighet med fastställd delegationsordning. 

Vi har erhållit efterfrågade underlag och har inga övriga kommentarer avseende stickprovet.  

Leverantör 3 

389 375,00 Ja, två fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser vinterväghållning inom ramen för 
en funktionsentreprenad från 2018. I samband med stickprovskontrollen har vi erhållit ett icke 
signerat avtal, samt en kreditupplysning som är daterad innan avtalet. Bifogad kreditupplysning 
visar på kontroll av bl.a. F-skattsedel och moms. 

Vi har inte erhållit något upphandlingsunderlag som tydliggör om och hur konkurrens tillvara-
tagits, hur många som lämnade anbud samt motiven bakom kommunens beslut till inköp så 
som bl.a. skäl för tilldelning. 

Leverantör 4 

348 050,53 Ja, två fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser ett licens- och underhållsavtal av 
11–200 cylindrar. Någon övrig förklaring av vad inköpen avser har inte lämnats i samband med 
stickprovskontrollen. 
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Granskarna har endast erhållit ett avtal från 2013 som är en ”uppgradering av befintligt avtal”. 
Eftersom vi inte erhållit några andra upphandlingsunderlag som kan kopplas till fakturerat be-
lopp 2021, kan vi inte utesluta att avtalet har löpt på utan en förnyad konkurrensutsättning eller 
ny upphandling.  

Om en myndighet har ett befintligt avtal som löper tills vidare finns det ingen skyldighet enligt 
upphandlingslagstiftningen att avsluta det avtalet för att göra en ny upphandling. Däremot kan 
det finnas affärsmässiga skäl till att göra det och därmed säkerställa att skattemedel används 
korrekt och på ett effektivt sätt. 

Leverantör 5 

275 813,00 Ja, en faktura >100 000 kronor Ja/Delvis 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser bland annat en saltlakespridare. I 
samband med stickprovet har vi erhållit en offert/avtal från leverantören samt en kontroll av F-
skattsedel.  

I samband med stickprovet har vi erhållit tre anbud som lämnats till kommunen. Granskad 
leverantör lämnade den offert med högst pris. Vi har erhållit ifylld mall för direktupphandling 
som tydliggör motiv bakom kommunens beslut till inköp. 

Offerten avser 2021 och uppgår till cirka 185 tkr. Leverantören har fakturerat samhällsbygg-
nadsnämnden cirka 275 tkr under 2021. En förklaring till vad övriga kostnader avser har inte 
lämnats. 

Leverantör 6 

361 301,01 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: I samband med stickprovet har vi inte erhållit några underlag som kan kopplas till 
detta stickprov. Vi har inte heller fått någon information om vad inköpen avser. 

Leverantör 7 

226 127,08 Ja, en faktura >100 000 kronor Ja 

Kommentar: Stickprovet avser en upphandling av ramavtal gällande stängselarbeten. Upp-
handlingen har genomförts av Skurups kommun (genom fullmakt från Tomelilla kommun). Re-
spektive kommun tecknade separata avtal och hanterar förlängningar separat. Den totala vo-
lymen uppskattas i avtalet till ca 350 000 kr/år. Volymen är endast en uppskattning och de 
upphandlande myndigheterna garanterar inga volymer.  

Avtalet gäller två år från avtalsstart (2018-11-01), med möjlighet till förlängning 1+1 år med 
oförändrade villkor. Utvärdering av anbuden har gjorts utifrån principen om lägsta pris. 

I samband med stickprovet har vi erhållit förfrågningsunderlag, signerat tilldelningsbesked och 
avtal, en fullmakt7, prislista samt en mängdförteckning. Signering har gjorts i enlighet med fast-
ställd delegationsordning. Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

 
7 Fullmakt till Skurups kommun gällande Tomelilla kommuns medverkan i upphandling av stängselarbeten som genom-
förs av Skurups kommun. Fullmakten är utställd av dåvarande t.f. ekonomichef i enlighet med fastställd delegationsord-
ning. 
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Leverantör 8 

105 844,38 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor Nej 

Kommentar: Stickprovet är en direktupphandling och avser licenser för säkerhetstjänster samt 
bl.a. larm och passerkontroller. Enligt erhållen offert/avtal, från 2020-07-01, är priset ett en-
gångsbelopp på 28 632 kronor som ska betalas årsvis i förskott. Förklaring till vad övriga kost-
nader avser har inte lämnats i samband med granskningen. 

Leverantör 9 

189 628,36 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor - 

Kommentar: Avser avrop inom ramen för ADDA:s ramavtal ”Stationstankning 2021”.  

Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

Leverantör 10 

167 420,00 Nej, inga enskilda fakturor >100 000 kronor - 

Kommentar: Avser avrop inom ramen för ADDA:s ramavtal ”Bevakning och Larmtjänster 2019”.  

Vi har inga övriga kommentarer avseende stickprovet. 

3.5.1 Bedömning 

Upphandlande myndigheter och enheter ska enligt upphandlingsreglerna dokumentera 
upphandlingar vars värde överskrider 100 000 kronor. Enligt Konkurrensverket bör den 
upphandlande myndigheten spara relevanta upphandlingsdokument så som exempelvis 
förfrågningsunderlag, offertförfrågningar och tilldelningsbeslut. Skyldigheten att doku-
mentera direktupphandlingar gäller endast för upphandlingar vars värde överskrider 100 
000 kronor. 

Att beakta i sammanhanget är att värdet av en upphandling under vissa förutsättningar 
ska beräknas utifrån det sammanlagda värdet av alla liknande inköp som den upphand-
lande myndigheten gjort under de föregående tolv månaderna eller de kommande tolv 
månaderna, sett från genomförandet av ett inköp. 

I kommunens riktlinjer för direktupphandling framgår att alla leverantörer som deltagit i 
direktupphandlingen ska meddelas om vilken leverantör som tilldelats kontraktet och an-
ledningarna till detta. Mall för upprättande av tilldelningsbeslut tillhandahålls av upphand-
lingsfunktionen. Vid direktupphandling under 100 000 kronor bör skriftliga avtal upprättas 
och de fall en direktupphandling överskrider 100 000 kronor ska avtal upprättas.  

I genomförd stickprovskontroll kan vi konstatera att vi erhållit avtal i sju av sju applicer-
bara fall (tre av stickproven avser avrop från ADDA). Ett av sju erhållna avtal är inte 
signerat.  

I riktlinjerna för direktupphandling framgår att inköp som beräknas överskrida 100 000 
kronor, eller om det sammanlagda behovet under ett räkenskapsår beräknas vara över 
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100 000 kronor bör minst tre leverantörer kontaktas och ett skriftligt förfrågningsunderlag 
upprättas. I tre av granskade stickprov har vi inte erhållit underlag som tydliggör om och 
hur konkurrens tillvaratagits, hur många som lämnade anbud samt motiven bakom kom-
munens beslut till inköp så som bl.a. skäl för tilldelning. 

Enligt riktlinjerna för direktupphandling ska en leverantörskontroll genomföras som syftar 
till att säkerställa att leverantören innehar en F-skattsedel samt uppfyller en viss nivå för 
kreditvärdighet. I två stickprov har en leverantörskontroll bifogats till stickprovet som be-
rör direktupphandlingar.  

Alla leverantörer som har deltagit i direktupphandlingen ska, enligt riktlinjerna, meddelas 
om vilken leverantör som tilldelats kontraktet och anledningen till detta. En ifylld mall för 
tilldelning har bifogats i ett av granskade stickprov som berör direktupphandlingar. 

Utifrån genomförd granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphandlingar 
inte dokumenterats i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta är också något 
som bekräftats i samband med genomförda intervjuer. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samhällsbyggnads-
nämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlev-
naden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka 
arbetet ytterligare. 

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I ansvaret 
ligger bland annat att säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive nämnd an-
svarar för upphandlingar inom sitt verksamhetsområde. Vår bedömning är att framtagna 
riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning som innehåll för att kunna utgöra ett 
stöd i arbetet.  

Utifrån genomförd granskning kan vi dock konstatera att intervjuade upplever att det, 
vid granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på verksamhetsnivå vid genomförande 
av upphandling och direktupphandling. Vi kan konstatera att det finns en upphandlare 
på plats vid kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför 
upphandlingar, även om detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett till-
räckligt tydligt sätt. Med bakgrund av det bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden 
bör kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen vilket stöd som behövs, roll- och 
ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar samt var verksam-
heten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring upphandling och di-
rektupphandlingar.  

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda tjänstepersoner inom 
Samhällsbyggnad inte genomfört någon utbildning avseende upphandling och direkt-
upphandling.  

I samband med genomförd stickprovskontroll har vi noterat avvikelser i dokumentat-
ionen utifrån vad som ska framgå enligt övergripande styrdokument för direktupphand-
ling. Utifrån genomförd granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphand-
lingar inte dokumenterats i enlighet med gällande upphandlingsregler. Detta är också 
något som bekräftats i samband med genomförda intervjuer. 

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värde-
rar risker kopplade till upphandling.  

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning rekommenderar vi att samhällsbyggnadsnämnden:  

— stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med syfte att 
säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande upphand-
lingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

— kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för verksam-
heten samt roller och ansvar avseende upphandlingar och direktupphandlingar till be-
rörda tjänstepersoner i verksamheten. 
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— tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda personer har 
en uppdaterad och aktuell kunskap avseende gällande lagar och regelverk kring di-
rektupphandling. 

 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

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

 
 
 

Ida Brorsson Anna Hammarsten 
Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av direktupphandling

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat direktupphandling inom 
samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens 
interna kontroll avseende direktupphandlingar är tillräcklig. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samhällsbyggnadsnämnden vid 
granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av lagstiftningen och 
interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka arbetet ytterligare.

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I ansvaret ligger bland annat att 
säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive nämnd ansvarar för upphandlingar inom sitt 
verksamhetsområde. Vår bedömning är att framtagna riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning 
som innehåll för att kunna utgöra ett stöd i arbetet. 

Utifrån genomförd granskning kan vi dock konstatera att intervjuade upplever att det, vid 
granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på verksamhetsnivå vid genomförande av upphandling 
och direktupphandling. Vi kan konstatera att det finns en upphandlare på plats vid 
kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför upphandlingar, även om 
detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Med bakgrund av 
det bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden bör kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen 
vilket stöd som behövs, roll- och ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar 
samt var verksamheten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring upphandling och 
direktupphandlingar. 

Vi kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda tjänstepersoner inom Samhällsbyggnad 
inte genomfört någon utbildning avseende upphandling och direktupphandling. 

I samband med genomförd stickprovskontroll har vi noterat avvikelser i dokumentationen utifrån vad 
som ska framgå enligt övergripande styrdokument för direktupphandling. Utifrån genomförd 
granskning kan vi inte utesluta att granskade direktupphandlingar inte dokumenterats i enlighet med 
gällande upphandlingsregler. Detta är också något som bekräftats i samband med genomförda 
intervjuer.

Det är enligt vår bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin riskanalys, värderar risker 
kopplade till upphandling.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-06-21 och beslutade att 
översända rapporten till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande samt till 
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MISSIV
Revisorerna

kommunfullmäktige för kännedom. Av yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden ska framgå vilka 
åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Vad gäller 
kommunstyrelsen önskar revisionen svar på hur roll- och ansvarsfördelningen ska stärkas för att 
utgöra ett ändamålsenligt stöd och verktyg för verksamheterna i inköp- och upphandlingsfrågor samt 
vilka utbildningsinsatser som ska genomföras framöver. Revisorerna önskar även svar på hur 
beslutsfattandet om att upphandla externa tjänster för kommunens upphandlingsorganisation, har 
efterlevts i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Nämndens och styrelsens yttrande ska vara 
revisorerna tillhanda senast 2022-10-01. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, 
olof.hammar@tomelilla.se.

2022-06-21

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 38 Dnr REV 2022/19 

Granskning av direktupphandlingar 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av direktupphandlingar”. 

- Att översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-
10-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat direktupphandling 
inom samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende direktupphandlingar är 
tillräcklig. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
samhällsbyggnadsnämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern 
kontroll avseende efterlevnaden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör 
vidta åtgärder för att stärka arbetet ytterligare. 

Enligt de av fullmäktige beslutade reglementet är det kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. I 
ansvaret ligger bland annat att säkerställa ändamålsenliga styrdokument. Respektive 
nämnd ansvarar för upphandlingar inom sitt verksamhetsområde. Revisorernas 
bedömning är att framtagna riktlinjer är tillräckliga avseende såväl omfattning som 
innehåll för att kunna utgöra ett stöd i arbetet.  

Utifrån genomförd granskning kan revisorerna dock konstatera att intervjuade 
upplever att det, vid granskningstillfället, inte finns tillräckligt stöd på 
verksamhetsnivå vid genomförande av upphandling och direktupphandling.  

Revisorerna kan konstatera att det finns en upphandlare på plats vid 
kommunledningskontoret som med stöd av en extern konsult genomför 
upphandlingar, även om detta av intervjuade inte upplevts ha kommunicerats på ett 
tillräckligt tydligt sätt.  
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 38 forts 

 

Med bakgrund av det bedömer revisorerna att samhällsbyggnadsnämnden bör 
kommunicera och tydliggöra till kommunstyrelsen vilket stöd som behövs, roll- och 
ansvarsfördelning avseende upphandlingar och direktupphandlingar samt var 
verksamheten kan vända sig med frågor och/eller vid behov av stöd kring 
upphandling och direktupphandlingar.  

Revisorerna kan, utifrån genomförd granskning, konstatera att berörda 
tjänstepersoner inom samhällsbyggnad inte genomfört någon utbildning avseende 
upphandling och direktupphandling.  

I samband med genomförd stickprovskontroll har noterats avvikelser i 
dokumentationen utifrån vad som ska framgå enligt övergripande styrdokument för 
direktupphandling. Utifrån genomförd granskning kan revisorerna inte utesluta att 
granskade direktupphandlingar inte dokumenterats i enlighet med gällande 
upphandlingsregler. Detta är också något som bekräftats i samband med genomförda 
intervjuer. 

Det är enligt revisorernas bedömning positivt att nämnden, inom ramen för sin 
riskanalys, värderar risker kopplade till upphandling. 

Föredragning 
Anna Hammarsten från KPMG AB medverkar digitalt på dagens sammanträde för 
att föredra granskningen och för att svara på frågor. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av direktupphandlingar”. 

- Att översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2022-10-01 samt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 38 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-14, handlingsid: Rev 
2022.178 

SLUTLIG_Granskning av direktupphandling, handlingsid: Rev 2022.179 

Missiv_Granskning av direktupphandlingar_signerat, handlingsid: Rev 2022.182 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att granskningsrapport och missivskrivelse även 
ska sändas till kommunstyrelsen för yttrande. 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 107 Dnr KS 2022/105 

Svar på revisorernas granskning av 
direktupphandlingar 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 30 juni 2022 överlämnat en granskning av 
direktupphandlingar till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för 
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 oktober 2022. Som 
följd av granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer till 
samhällsbyggnadsnämnden, men inte till kommunstyrelsen. Istället skriver 
revisorerna:  

”Vad gäller kommunstyrelsen önskar revisionen svar på hur roll- och 
ansvarsfördelningen ska stärkas för att utgöra ett ändamålsenligt stöd och verktyg för 
verksamheterna i inköp- och upphandlingsfrågor samt vilka utbildningsinsatser som 
ska genomföras framöver. Revisorerna önskar även svar på hur beslutsfattandet om 
att upphandla externa tjänster för kommunens upphandlingsorganisation, har 
efterlevts i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.” 

Förvaltningen genom ekonomichef Elisabeth Wahlström, 
verksamhetsutvecklare Stefan Persson och kanslichef Johan Linander avger 
följande yttrande:  
Roll och ansvarsfördelningen avseende upphandlingsverksamheten är styrt enligt det 
inköps- och upphandlingsreglementet som kommunfullmäktige har fastställt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommungemensamma upphandlingar och för 
upphandlingar som berör flera nämnders verksamhetsområde. Nämnderna ansvarar 
för upphandling inom respektive ansvarsområde 

Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer i delegationsordningar på vilken nivå 
upphandlingar ska hanteras. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 107 forts. 

Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att personal som handlägger inköps- och 
upphandlingsärenden har den kompetens som krävs. Verksamhetsansvariga chefer  

ansvarar även för att verksamheten verkar för samordnad upphandling samt att 
verksamheten använder de gemensamma ramavtalen. 

Kommunens centrala inköpsfunktion ska ha överblick och kännedom om andra 
enheters behov.  

I samband med att den nya upphandlingsorganisationen träder i kraft är det självklart 
att information om rollfördelning och ansvarsfördelning tydligt kommuniceras ut i 
verksamheten bland annat via ledningsgrupper, personalmöten och intranät. 

Upphandlings-och inköpsfunktionen har årligen erbjudit utbildningar för nyanställd 
personal eller de som genom förändrade arbetsuppgifter fått ansvar för inköps- och 
upphandlingsärenden. Exempel på utbildningar är avrop av ramavtal, användning av 
direktupphandlingsmodulen samt beställning på marknadsplatsen 
(inköpsverksamhet). Dessa utbildningar är planerade även framöver oavsett vilken 
typ av upphandlingsorganisation kommunen har.  

Gällande beslutsfattande om att upphandla upphandlingsverksamheten så vill 
kommunen framföra följande.  

I granskningsrapporten skriver revisorerna att ”enligt kommunstyrelsens reglemente, 
KF 2020-12-14 § 160, ansvarar kommunstyrelsen för att en central inköpsfunktion 
upprätthålls”.  

Vi ställer oss frågande till detta påstående. I kommunstyrelsens reglemente § 4 står 
det att: ”Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande 
karaktär och ska därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs.” 
Det står däremot inte att kommunstyrelsen ansvarar för att en central inköpsfunktion 
upprätthålls.  

Däremot står det i upphandlingsreglementet att: ”Kommunstyrelsen ansvarar för 
samordning och övervakning av kommunens upphandlingsverksamhet och ska 
därför se till att en central inköpsfunktion upprätthålls.” Det står dock inte att 
kommunstyrelsen ska se till att det finns en intern central inköpsfunktion med 
kommunanställda medarbetare. 

Förvaltningen vill påpeka att det är förvaltningens ansvar och därmed ytterst 
kommundirektör Britt-Marie Börjessons ansvar att organisera arbetet. Detta gäller 
även upphandlingsverksamheten.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 107 forts. 

I kommunstyrelsens delegeringsregler framgår att det är verksamhetschef eller 
ekonomichef som fattar beslut om upphandlingar upp till 12 mnkr. Det är först när 
upphandlingens värde överstiger 12 mnkr som kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
fatta beslut om att genomföra den.  

Med andra ord hade kommundirektör Britt-Marie Börjesson kunnat fatta beslut om 
att genomföra upphandling av upphandlingsverksamheten utan att lyfta frågan till de 
förtroendevalda. Men eftersom frågan kunde uppfattas som politiskt känslig så valde 
kommundirektören ändå att lyfta den till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 enigt att ge 
förvaltningen i uppdrag att upphandla kommunens upphandlingsverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av revisorernas 
rekommendationer, om de i sin helhet skulle genomföras. 

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Felaktigt genomförda direktupphandlingar skulle kunna innebära en negativ inverkan 
på miljön.  

Uppföljning 
Revisorerna genomför regelmässigt en uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.2448. 

Missiv - Granskning av direktupphandlingar, handlingsid: Ks 2022.1970. 

SLUTLIG - Granskning av direktupphandling, handlingsid: Ks 2022.1969. 

Revisorerna § 38/2022, handlingsid: Ks 2022.1968. 

95



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 107 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna genom Olof Hammar  

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 70 Dnr SBN 2022/134 

Revisorernas granskning av 
direktupphandlingar 

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

Protokollsanteckning 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar enhälligt följande protokollsanteckning: 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för beställning av upphandling och 
uppföljning av tecknade avtal, dock ej för upprättandet av upphandlingen i sig. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser därmed att revisionen är ställd till fel politiska 
instans. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 21 juni 2022 (Rev § 38/2022) att översända 
granskningsrapport och missivskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-10-01 samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Missiv 
 
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat direktupphandling 
inom samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende direktupphandlingar är 
tillräcklig. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Revisorerna konstaterar följande: 
” Utifrån vår bedömning rekommenderar vi att samhällsbyggnadsnämnden: 

 stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med 
syfte att säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med 
gällande upphandlingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

 kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för 
verksamheten samt roller och ansvar avseende upphandlingar och 
direktupphandlingar till berörda tjänstepersoner i verksamheten. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 70 forts. 
 

 tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda 
personer har en uppdaterad och aktuell kunskap avseende gällande lagar och 
regelverk kring direktupphandling. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Funktionen upphandling är precis som andra gemensamma funktioner, till exempel 
ekonomi och personalfrågor, som hanteras av kommunledningskontoret. Nämnden 
och dess verksamhet är beställare av sådana tjänster och när det gäller specifik 
upphandling står verksamheten för sakkunskapen i förfrågningsmaterial gällande 
kravspecifikationen, men inte ansvaret eller kunnandet av upphandling. Det finns 
därmed ingen funktion i samhällsbyggnadsverksamheten som gör själva 
upphandlingen i alla dess moment. 

När det gäller direktupphandlingar har det tidigare varit upphandlingsenheten som 
bistått verksamheten och ansvarat för dokumentationen. Det är olyckligt att det 
uppstått frågetecken kring dokumentation. Det är givetvis något som ska åtgärdas. 
Däremot är det tveksamt om detta är en del i nämndens riskanalys eftersom den inte 
har det direkta ansvaret för hur upphandling verkställs utan det är en fråga för 
kommunstyrelsen likaväl som nämnden inte har ansvar för personal- eller 
ekonomifunktionerna.  

När det gäller den andra punkten i revisorernas kritik är det en fråga som 
samhällsbyggnadsnämnden får ta med sig i kommande diskussioner med 
kommunstyrelsen. Eftersom det ännu inte är klarlagt vilket företag som får 
uppdraget att bistå kommunen i upphandling så är det i nuläget oklart vilken 
kompetens den har i sakfrågorna och på vilket sätt roller och processer kommer att 
behöva förtydligas. Samhällsbyggnadsverksamheten har tidigare haft stort stöd från 
upphandlingsenheten då en av upphandlarna hade kompetens om vår verksamhet.  

Till slut har vi har framfört till revisorerna under sakgranskningen att de berörda 
cheferna redan har genomgått en utbildning om upphandling under våren 2022 i och 
med att det saknades egen upphandlingskompetens i förvaltningen. Någon ytterligare 
kompetensförstärkning är i nuläget inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreligger inte någon ekonomisk konsekvens för närvarande. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 70 forts. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Nämnden gör ingen uppföljning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2022.1453. 

Missiv - Granskning av direktupphandlingar_signerat, handlingsid: Sbn 2022.1270. 

Rapport - Granskning av direktupphandling, handlingsid: Sbn 2022.1271. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/85 
 
Datum 27 september 2022 

 

Information gällande revisorernas 
granskning av samverkan kring barn som 
far illa eller är i riskzonen 

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

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat samverkan mellan förskola/grundskola 
och socialtjänst kring barn som far illa eller är i riskzonen. Granskningen ingår i 
revisionsplanen och ansvarsprövningen för år 2022. 

Granskningen genomfördes våren 2022. Revisorerna beslutade den 17 maj 2022 att 
översända granskningsrapport och missivskrivelse till familjenämnden för yttrande. 
Familjenämnden beslutade den 26 augusti 2022 att avge yttrande enligt 
förvaltningens förslag. 

På dagens sammanträde informerar tjänstgörande revisor om granskningen och det 
yttrande som inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-09-27 

Slutlig rapport - granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Ks 2022.1546 
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2 (2) 

Missivskrivelse - granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Ks 2022.1547 

Fn § 103/2022 Yttrande - Revisionens granskning av samverkan kring barn som far 
illa eller är i riskzonen, handlingsid: Ks 2022.2464 

Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Ks 2022.1544 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 28 Dnr REV 2022/14 

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

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.146, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, 
handlingsid: Rev 2022.158, till familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt 
till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat samverkan mellan förskola/grundskola 
och socialtjänst kring barn som far illa eller är i riskzonen. Granskningen ingår i 
revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det 
finns en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst 
avseende anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i 
huvudsak finns en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och 
socialtjänst när det gäller anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi 
ser dock utvecklingspotential gällande mer återkommande formaliserad samverkan 
mellan verksamheterna avseende hanteringen av orosanmälningar.   

 

Vidare kan revisorerna konstatera att samtliga förhandsbedömningar och utredningar 
inte genomförs inom de lagstadgade 14 respektive 120 dagarna, vilket innebär en 
allvarlig avvikelse och risk för brister i rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att 
familjenämnden bör säkerställa att systematiska åtgärder genomförs i syfte att 
reducera avvikelserna och på så vis stärka rättssäkerheten i handläggningen. 

 

Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-09-09. Av yttrandet 
ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar 
och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när 
åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof 
Hammar. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.xxx, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Rev 2022.145. 

Slutlig rapport – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Rev 2022.146. 

Missivskrivelse - granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Rev 2022.158. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Familjenämnden 

För kännedom:
Kommunfullmäktige

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

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat samverkan mellan 
förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i riskzonen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst när det gäller anmälningar av 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i huvudsak finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst när det gäller anmälningar av 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi ser dock utvecklingspotential gällande mer 
återkommande formaliserad samverkan mellan verksamheterna avseende hanteringen av 
orosanmälningar.  

Vidare kan vi konstatera att samtliga förhandsbedömningar och utredningar inte genomförs inom de 
lagstadgade 14 respektive 120 dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i 
rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att familjenämnden bör säkerställa att systematiska åtgärder 
genomförs i syfte att reducera avvikelserna och på så vis stärka rättssäkerheten i handläggningen då 
det syvende och sist handlar om barn och unga som riskerar att fara illa.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-05-17 och beslutade att 
översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-09-09. Av yttrandet ska framgå vilka 
åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-05-17

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Revisorerna: Ulla-Christina Lindberg
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2022-05-18 09:15:03
BankID refno:  4409cbbf-cf59-473f-8144-b7ab1ae38765
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i riskzonen. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i huvudsak finns 
en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst när det gäller 
anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi ser dock 
utvecklingspotential gällande mer återkommande formaliserad samverkan mellan 
verksamheterna avseende hanteringen av orosanmälningar.   
Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på socialtjänsten 
för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer vi även att det 
finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till socialtjänsten om 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den dokumenterade rutinen för 
förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör kompletteras.  
Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till att 
säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar att samtliga 
förhandsbedömningar och utredningar inte genomförs inom de lagstadgade 14 
respektive 120 dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i 
rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att familjenämnden bör säkerställa att 
systematiska åtgärder genomförs i syfte att reducera avvikelserna och på så vis stärka 
rättssäkerheten i handläggningen. 
Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan för att 
hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång till 
verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på kommunens 
hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser avseende 
anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- och 
grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd bland 
samtliga medarbetare inom skolverksamheten i kommunen. 
Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan förskolan/grundskolan 
och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn far illa eller riskerar att fara 
illa. Genom internkontrollen för 2021 har verksamheterna identifierat riskerna med 
nuvarande samverkan och planerat åtgärder för samverkan under 2022. Bland annat 
kommer socialtjänsten att genomföra informationsinsatser hos förskola/grundskola om 
anmälningsplikt och orosanmälan under 2022, vilket vi bedömer som positivt. 
Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och förskola/grundskola i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum för 
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samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att samverkan kan 
fortsatt utvecklas. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:  
― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 

barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. 

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.  

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.  

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas 
och utvecklas.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska att 
samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i 
riskzonen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i 
kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon 
misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma 
skyldighet gäller även den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och 
unga samt personal inom vård och omsorg. 
Därför är det av största vikt att det finns ett fungerande samarbete mellan aktörer som 
socialtjänst, skola, flyktingmottagning med flera, för att kommunens sociala insatser 
ska fungera. 
Det är av stor betydelse att tidigt upptäcka barn i riskzonen. Socialtjänstlagen och 
skollagen är tydliga i att det finns en skyldighet att samverka kring frågor som rör barn i 
riskzonen. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst när det gäller anmälningar av barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. 
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 
― Finns rutiner i förskolan och grundskolan för anmälan till socialtjänsten om barn 

som far illa eller riskerar att fara illa? 
― Finns rutiner hos socialtjänsten för att ta emot anmälningar från skolan? 
― Är rutinerna kommunicerade och kända hos personalen inom 

förskolan/grundskolan respektive socialtjänsten? 
― Finns det en samsyn mellan förskolan/grundskolan och socialtjänsten om den 

samverkan som ska ske om barn som far illa eller riskerar att fara illa? 
― Sker uppföljning och utvärdering av samverkan? 

Granskningen avser familjenämnden. Granskningen avgränsas till att belysa 
samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst avseende rutiner för anmälan 
av barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

2.2 Revisionskriterier 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
― kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 
― skollagen (2010:800) 2 kap. 25–28 §§ och 29 kap. 13 § 
― socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 § 
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― tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av dokumenterade rutiner. 
Intervjuer har även genomförts med socialchef, handläggare för mottag, biträdande 
skolchef och chef för elevhälsan. 
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 

2.4 Lagstiftning  

2.4.1 Socialtjänstlagen 

2.4.1.1 Anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § SoL 
För att socialnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda 
stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd behöver nämnden få kännedom om 
barn som far illa eller misstänks fara illa. 
Därför är vissa myndigheter och yrkesverksamma enligt 14 kap. 1 § SoL skyldiga att 
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. För andra är det en rekommendation att anmäla som följer av 14 
kap. 1 c § SoL. 
Anmälningsskyldiga är bland annat myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom (förskola, skola m.fl.), myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten 
och kriminalvården och anställda inom sådana myndigheter. Även de som är 
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som 
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården 
eller på socialtjänstens område omfattas av anmälningsskyldigheten. 
För de som inte omfattas av skyldigheten att anmäla gäller en rekommendation att 
anmäla i motsvarande situation. Enligt denna bestämmelse bör var och en som får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden. 

2.4.1.2 Handläggning av ärenden enligt 11 kap. 1 § SoL  
I 11 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad 
som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. När en anmälan enligt 1 § rör barn 
eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge 
är i behov av omedelbart skydd (skyddsbedömning).  
Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas 
inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock 
inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan 
avser. 
Vid beslut om utredning ska utredningen enligt 11 kap. 2 § SoL bedrivas skyndsamt 
och vara slutförd senast inom fyra månader. 
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Figur 1. Flödesschema över hur anmälningar ska tas emot och utredas1 
 

Anmälan kommer in Skyddsbedömning
Akut behov av skydd?

Förhandsbedömning
Utreda behov?

Utredning
Behov av insats? Beslut om insats

4 månader1 dag

14 dagar  

2.4.1.3 Samverkan om barn som riskerar att fara illa 
Socialnämnden eller motsvarande ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 
fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden 
ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 
I 3 kap. 5 § SoL finns en generell bestämmelse om samverkan. Av den framgår att 
socialnämnden vid behov ska utforma och genomföra insatser i samverkan med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 
I 5 kap. 1 a § SoL finns en bestämmelse om att socialnämnden ska samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa. Socialnämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till 
stånd enligt 5 kap. 1 a § SoL. Bestämmelsen innebär att socialnämnden har ett 
förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd. 
Samverkan ska ske kring alla barn som på ett eller annat sätt kan behöva insatser från 
socialnämndens sida, oavsett om ärendet rör barnmisshandel, ungdomar som 
missbrukar eller någon annan fråga. 
Med insatser menas här även insatser på övergripande nivåer, till exempel för att 
motverka missbruk och ungdomskriminalitet. Samverkan ska ske även på individnivå. 
Under en utredning bör nämndens ansvar för samverkan med andra huvudmän syfta 
till att dels få en god helhetsbild av barnets situation, dels samordna eventuella 
insatser. 
Motsvarande bestämmelser som 5 kap. 1 a § SoL finns för skolan i 29 kap. 13 § 
skollagen (2010:800). 

 
1 KPMGs egna illustration av flödesschema enligt SoL 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Riktlinjer och rutiner 

3.1.1 Dokumenterad rutin för socialtjänstens mottag av orosanmälningar 
Den dokumenterade rutinen för mottagningsenhetens interna hantering av en 
inkommen orosanmälan innehåller en beskrivning av hur aktualisering2, 
skyddsbedömning3, förhandsbedömning4 ska genomföras samt information om vem 
som beslutar att inleda eller ej inleda utredning. Skyddsbedömningen ska göras 
skyndsamt samma dag eller senaste dagen efter. 
Mottaget kallar till möte med familjen som en del i bedömningen om utredning ska 
inledas eller ej inom 14 dagar. Mottaget genomför förhandsbedömning i alla nya 
ärenden. I pågående ärende genomför handläggande socialsekreterare inom 
utredningsenheten förhandsbedömning. 
Rutinen saknar datum och vi kan inte identifiera när eventuella revideringar har 
genomförts. 

3.1.2 Skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro för barn och 
unga  
Skolverksamheten har sedan 2020 använt sig av verksamhetssystemet Prorenata vid 
genomförande av orosanmälningar till socialtjänsten. I samband med införandet av det 
nya verksamhetssystemet arbetade skolverksamheten fram en rutin för anmälan om 
oro för barn och unga i Prorenata.  
I Prorenata är det möjligt att dela dokument från elevens personakt och rutinen 
beskriver i sju steg hur fildelning vid orosanmälan ska gå till. Innan en fildelning skickas 
ska anmälaren ringa till socialtjänstens administratörer och informera om att en 
fildelning kommer att ske. En av socialtjänstens administratörer har jour varje vardag 
mellan klocka 08.00-16.00. 
Rutinen saknar beskrivning kring innebörden av anmälningsskyldiga och ytterligare 
delar av processen för en orosanmälan dvs. att rådgivning finns tillgänglig vid frågor 
om en eventuell orosanmälan, vilken information som kan meddelas vårdnadshavare 
och barn samt vilken återkoppling man kan förvänta sig att få gällande inlämnad 
anmälan. Rutinen saknar även datum och vi kan inte identifiera när eventuella 
revideringar genomförts.  

 
2 Ett barnavårdsärende kan aktualiseras hos socialtjänsten på tre olika sätt: 1. Genom ansökan om bistånd 
från barn eller föräldrar, 2. Genom inkommen anmälan om oro för ett barn, eller 3. Information inkommen 
på annat sätt om ett barn. 
3 Skyddsbedömningen syftar till att bedöma om barnet är i behov av omedelbart skydd, dvs. om nämnden 
genast måste vidta åtgärder för att skydda barnet. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som 
anmälan kommer in eller dagen efter, om anmälan kommer in sent på dagen. 
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3.1.3 Bedömning  
Vi bedömer att det finns dokumenterade rutiner i socialtjänsten för att ta emot 
anmälningar från skolan. Vidare bedömer vi att det även finns dokumenterade rutiner i 
förskola och grundskola avseende anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Vi noterar att förskola och grundskolans rutinbeskrivning för 
anmälan genom Prorenata saknar väsentliga delar om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör kompletteras för att göra 
anmälningsförfarandet mer tydligt. Båda rutinerna saknar datum och vi bedömer att 
detta bör läggas till i syfte att säkerställa att rutinerna revideras kontinuerligt.  

3.2 Familjenämnden 
Socialtjänsten och förskola/grundskola är organiserade under samma nämnd i 
Tomelilla kommun. Nedan presenteras arbetsrutinerna gällande hantering av 
orosanmälningar inom socialtjänst respektive förskola/grundskola. 

3.2.1 Arbetsrutiner för hantering av inkommen orosanmälan inom individ- och 
familjeomsorgen 
Tomelilla har en förvaltning fördelat på tre verksamheter där stöd och omsorg utgör en 
av dem. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är indelad i två enheter med varsitt mottag, 
en för barn- och unga och en för alla över 18 år. På enheten för barn- och unga finns 
en enhetschef, två handläggare för mottag, en familjerättssekreterare, fyra 
familjehemssekreterare, fyra barnutredare och två-tre assistenter. Tidigare har det 
enbart varit en handläggare för mottaget inom barn- och unga. Anledningen till att det 
sedan 2021 är två handläggare är enligt de intervjuade att det fanns behov av 
förstärkning inom mottaget. Vid tidpunkten för granskningen nyttjas inte konsulter inom 
mottaget. 
Enligt intervjuade handläggare inkommer orosanmälningar in på olika sätt, via post, fax 
eller telefonsamtal. Vid telefonsamtal från kommunala verksamheter brukar 
handläggarna i regel även begära in kompletterande skriftligt dokumentation. På 
kommunens hemsida finns vid tillfället för granskningen ingen e-tjänst för anmälan, 
däremot finns en beskrivande text av hur en orosanmälan genomförs och en 
nedladdningsbar blankett som både verksamheterna i kommunen och allmänheten kan 
nyttja.  
Handläggarna finns tillgängliga för rådgivning och frågor kring orosanmälningar mellan 
måndag-torsdag kl.09-16 och fredagar kl.09-15. Tomelilla kommun har en avtalad 
socialjour utanför kontorstid tillsammans med Vellinge kommun, som är värdkommun 
för socialjouren.  
Vilken typ av återkoppling anmälare kan få efter en inlämnad orosanmälan skiljer sig åt 
från fall till fall. Om det till exempel finns samtycke från familjen att dela information till 
förskola eller grundskola så kan ytterligare information ges från socialtjänsten. 
Enligt intervjuade handläggare har kommunen ett högt antal orosanmälningar sett till 
kommunens storlek. På frågan om anmälningarna har ökat under covid-19 pandemin 
svarar handläggarna att den observerade ökningen delvis kan förklaras av att 

114



 

 9 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen  
 
 2022-05-17 

anmälningar om skolfrånvaro har ökat, på grund av barn/unga i större utsträckning varit 
hemma under covid-19 pandemin. Tabell 1 visar en ökning i anmälningar sedan 2016 
och en något nergående trend för 2021. 
 
Tabell 1. Antal orosanmälningar år 2016 till 2021 
 

 
 

3.2.1.1 Skyddsbedömning och förhandsbedömning 
I samband med förhandsbedömningen träffar mottaget familjen. Barnet/ungdomen ska 
som regel vara med vid mötet eller få ett enskilt möte. Bedömning om hur samtalen ska 
genomföras görs utifrån problematik samt barnets/den unges ålder och mognad. 
Familjen får som regel ta del av den orosanmälan som inkommit. Orosanmälan och 
vad som framkommer i samtalet med familjen ligger till grund för bedömningen om 
utredning ska inledas eller ej. Om en utredning bedöms lämplig inleder handläggarna 
på mottaget utredning utifrån delegerad beslutanderätt5. Beslut att inte inleda utredning 
fattas enligt delegationsordningen av enhetschefen. 
Enligt intervjuade sker fördelningen av utredningar mellan handläggarna på så kallade 
barngruppsmöten som genomförs varje tisdag, extra möten kan dock tillkomma vid 
behov. Mottaget lämnar då över ärenden där en utredning ska genomföras till 
gruppens barnutredare. 
I tabell 2 redogörs för andelen aktualiseringar som behandlades inom 14 dagar 2020–
2021. Av tabellen framgår att andelen aktualiseringar som inte genomfördes i tid var 
högre 2020 jämfört med 2021. Intervjuade handläggare uppger i intervju att förseningar 

 
5 Familjenämnden, Datum: 2022-01-28, Beslutsparagraf: Fn § 10/2022 
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i huvudsak beror på svårigheter att boka möten med klienten. Under Covid-19 
pandemin har sjukdom till exempel varit en vanligt förekommande orsak.  
 
Tabell 2. Andel aktualiseringar som behandlades inom 14 dagar 2020–2021 

År Utredningstid aktualiseringar 2020 Andel i procent %  

2020 

Totalt inkom 972 anmälningar och av dem gick 
534 anmälningar över utredningstiden på 14 
dagar. Varje aktualisering/förhandsbedömning 
hade i genomsnitt en utredningstid på 28 
dagar. 

45 % behandlades 
inom 14 dagar 

2021  

Totalt inkom 759 anmälningar och av dem gick 
275 anmälningar över utredningstiden på 14 
dagar. Varje aktualisering/förhandsbedömning 
hade i genomsnitt en utredningstid på 18 
dagar. 

64 % behandlades 
inom 14 dagar 

I tabell 3 redovisas antal utredningar där utredningstiden gick över lagstadgade 120 
dagar för perioden 2020–2021. Tabellen visar att det skett en marginell procentuell 
ökning på 2% av antalet utredningar som slutförs inom 120 dagar år 2020 jämfört med 
år 2021.  
Tabell 3. Andel utredningar där utredningstiden gick över 120 dagar 

År Antal nya utredningar 

Antal 
utredningar där 
utredningstiden 
gick över 120 
dagar  

Andel i 
procent % 

2020 140 61 

56% av 
granskningarna 
har genomförts 
inom 120 
dagar. 

2021 168 69 

58% av 
granskningarna 
har genomförts 
inom 120 
dagar. 

 

3.2.1.2 Kvalitetssäkring 
Handläggarna inom mottag uppger i intervju att de har ett tätt samarbete i det dagliga 
arbetet genom en uppdelning av förmiddags- och eftermiddagsskift. Respektive 
handläggare hanterar inkomna orosanmälningar baserat på skiften. Vidare uppger 
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handläggarna att de om möjligt genomför inledande möten med barn och 
vårdnadshavare inom ramen för förhandsbedömningar tillsammans.  
Mottaget har enligt uppgift en semesterrutin gällande bevakning av brevlådor och 
schemaläggning. Det finns även en rutin vid sjukdom, där handläggarna för mottag i 
första hand bevakar inkorgen och ärenden för de kollegor som arbetar inom utredning.  
Intervjuad socialchef och handläggare delar bedömningen att grundskolorna, polisen 
och regionen anmäler i en omfattning som bedöms rimlig. Dock uppger handläggarna 
att vissa förskolor, framför allt förskolor i fristående regi, har lågt antal anmälningar eller 
inga alls.  
I tabell 4 framgår orosanmälningarnas ursprung 2021. Av tabellen går det att utläsa att 
störst andel av orosanmälningarna inkommer från polisen, följt av skolan och 
sjukvården. Statistiken för skola/ skolomsorg och förskola är gemensam för kommunal 
och fristående regi. 
Tabell 4. Orosanmälningarnas ursprung 2021  

Inkom ifrån Antal 
orosanmälningar 

Andel i 
procent % 

Polis 233 30,7 % 

Skola/skolomsorg 119 15,7 % 

Annan hälso- och 
sjukvård/tandvård 116 15,3 % 

Socialtjänst i annan 
kommun   96 12,6 % 

Privatperson/anonym   57 7,5 % 

Socialtjänst i egen 
kommun   56 7,4 % 

Förskola   26 3,4 % 

Annan   18 2,4 % 

Föräldrar/vårdnadshavare   12 1,6 % 

Annan anhörig    9 1,2 % 

God man    7 0,9 % 

Migrationsverket    2 0,3 % 
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Elevhälsan    2 0,3 % 

Barnet/den unge    2  0,3 % 

Föräldrar som inte är 
vårdnadshavare    2 0,3 % 

Hyresvärd    1 0,1 % 

Mödravårdscentralen 
(MVC)    1 0,1% 

Internkontrollen är ett verktyg som används för att kvalitetssäkra arbetet inom 
socialtjänsten.  I interkontrollplanen för 2021 fanns tre utpekade risker med tillhörande 
kontrollpunkter som berör socialtjänstens hantering av orosanmälningar.  
Av uppföljningen av internkontrollaplanen för 2021 kan följande utläsas: Första risken 
var att avvikelser inte rapporteras in och att det leder till att systematiskt kvalitetsarbete 
uteblir. Kontrollmomentet var att granska antalet inkomna avvikelser i 
verksamhetssystemet över tid. Totalt rapporterades 19 avvikelser under 2021 varav sju 
berör barn- och familj.  
Andra risken var utebliven eller brist i skyddsbedömningen. Kontrollmomentet var 
journalgranskning av aktualiseringar och anmälningar under en utvald månad. 
Kontrollen genomfördes i januari 2022 och de fem granskade ärendena visade inga 
avvikelser. Därmed krävdes ingen ytterligare åtgärd.  
Tredje risken gällde specifikt samverkan mellan IFO och förskola/skola. Kontrollen 
genomfördes genom granskning av dokument. Resultatet visade att enbart en rutin 
finns nedskriven gällande samverkan mellan IFO och skolverksamheten gällande 
orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Andra informationsflöden som 
identifierades är inte dokumenterade, vilket noterades som en brist. Bristen på 
samverkan har även uppmärksammats av IFO och under 2022 kommer enligt uppgift 
flertalet samarbeten kring rutiner initieras på olika nivåer. 

3.2.1.3 Informationsinsatser 
Intervjuade handläggare uppger att de vid tillfället för granskningen planerar att 
genomföra informationsinsatser hos samverkanspartners som förskola, grundskola, 
polis med mera. Framgent är ambitionen att upprätta ett årshjul för möten med 
samverkanspartners, som innehåller information om socialtjänsten och hur 
anmälningsrutinen går till. Vid möten planeras material gällande socialtjänstens rutiner 
och befogenheter att överlämnas som stöd. 

3.2.2 Bedömning 
Vi bedömer att det inom mottaget på socialtjänsten finns arbetsrutiner som syftar till att 
säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid. Vår bedömning är 
även att rutinen är känd hos handläggare på mottaget. 
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Internkontrollen 2021 gällande skyddsbedömningar uppvisade inga avvikelser. Utöver 
internkontrollen finns ingen direkt uppföljning av om skyddsbedömningar genomförs 
inom de lagstadgade 24 timmarna.  
Under 2015 genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg) tillsyn av tio 
kommuners arbete med förhandsbedömningar gällande barn och unga. Syftet med 
tillsynsprojektet var att granska hur kommunerna arbetar med skyddsbedömningar och 
förhandsbedömningar samt om anmälningarna hanteras skyndsamt. Resultatet av 
tillsynen sammanställdes i rapporten Förhandsbedömningar av barn och unga – skydd 
i tid?6 IVO konstaterade att ingen av de granskade kommunerna helt uppfyllde kravet 
på skyndsamhet, dvs. att socialnämnden inom 14 dagar ska fatta beslut om att inleda 
eller inte inleda utredning från det att en anmälan inkommit. De två kommuner som 
uppfyllde skyndsamhetskravet i flest ärenden gjorde det i ca 90 procent av fallen.  
I Tomelilla genomfördes förhandsbedömning inom de lagstadgade 14 dagarna i 64 
procent av de inkomna orosanmälningarna under 2021. Detta utgör en avvikelse i 
jämförelse med de två kommuner som uppfyllde skyndsamhetskravet i flest ärenden i 
IVO:s tillsynsprojekt 2015. Vi kan se att det skett en marginell procentuell ökning på 2% 
av antalet utredningar som slutförs inom 120 dagar år 2020 jämfört med år 2021. Vi 
konstaterar dock att samtliga utredningar inte genomförs inom de lagstadgade 120 
dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i rättssäkerheten. Vi 
bedömer att familjenämnden bör säkerställa att systematiska åtgärder genomförs 
gällande både förhandsbedömning och utredning i syfte att reducera avvikelserna och 
på så vis stärka rättssäkerheten i handläggningen.  
Vi noterarar även att socialtjänsten uppmärksammat att förskolor i fristående regi har 
något lägre antal orosanmälningar än de kommunala förskolorna under 2021. 
Socialtjänsten har dock planerat för utbildningsinsatser med alla samverkanspartners 
inklusive förskolor i fristående regi och det ser vi positivt på. 

3.2.3 Arbetsrutiner för hantering av orosanmälan inom förskola/grundskola 
Skolverksamheten är organiserad under verksamhetsområde barn och utbildning. 
Skolverksamheten leds av skolchef, biträdande skolchef och rektorer på förskolor och 
grundskolor i kommunen. Skolorganisationen är fördelad på sex kommunala förskolor 
och sex grundskolor. Utöver det finns ett antal förskolor och en grundskola i fristående 
regi.  
I regel är det en mentor eller ansvarig pedagog som fångar upp oro kring ett barn/elev 
och förmedlar detta till elev- eller barnhälsoteamet inom ramen för elevhälsan, 
alternativt rektor, som i ett nästa steg genomför anmälan i verksamhetssystemet 
Prorenata (beskrivet i stycke 3.1.2).  
Förskola/grundskola har möjlighet att rådfråga socialtjänsten vid behov vid frågor kring 
orosanmälan. Enligt intervjuade från skolverksamheten rådfrågas socialtjänsten relativt 
ofta men att det beror på hur erfaren skolpersonalen är.  

 
6 Utgiven av IVO i februari 2017. Artikelnummer: IVO 2017–5. 
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Gällande återkoppling avseende orosanmälningar som skolverksamheten lämnat in 
uppger intervjuade att informationen som socialtjänsten kan dela med sig av varierar 
från fall till fall. Biträdande skolchef uppger dock i intervju att det är lätt att ringa eller 
fysiskt besöka socialtjänsten som är placerad en våning nedanför om det skulle finnas 
några specifika frågor.  
Förskolor i fristående regi ingår i kommunens tillsyn men intervjuade uppger att 
fristående förskolor vid tillfället för granskningen inte är anslutna till 
verksamhetssystemet Prorenata för inlämnande av orosanmälning. Förskolorna i 
fristående regi hänvisas istället till den blankett som finns tillgänglig via kommunens 
hemsida.  

3.2.3.1 Elevhälsan 
I skolorganisationen finns en central barn- och elevhälsa med specialpedagoger, 
kuratorer och sjuksköterskor. Den centrala barn- och elevhälsan stöttar även friskolor 
och förskolor. Enligt intervjuade från elevhälsan finns det ett elev- eller barnhälsoteam 
på varje förskola och grundskola.  
Elevhälsan har ett gemensamt möte för att hantera ärenden gällande grundskolan en 
gång i veckan, om det är något brådskande kan gruppen sammankallas omedelbart. 
Möten gällande ärenden i förskolan sker mer sällan och sammankallas när det finns 
behov. 

3.2.3.2 Informationsinsatser 
Intervjuade inom skola och elevhälsa uppger att anmälningsplikten är välkänd inom 
förskole- och grundskoleskolverksamheten och att det är något som stäms av på 
regelbunden basis. 
Inom skolan såväl som elevhälsan ingår enligt uppgift en beskrivning av 
anmälningsplikten i rutinen och checklistan för nyanställda. Enligt intervjuade lyfter 
rektorer i regel anmälningsplikten vid terminsstart men respektive skola uppges ha 
egna interna rutiner. 

3.2.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan för anmälan 
till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälan i Prorenata 
utgör den huvudsakliga rutinen att genomföra orosanmälningar för skolverksamheten. 
Förskolor och grundskolor i fristående regi har inte tillgång till verksamhetssystemet 
utan hänvisas till blanketten på kommunens hemsida. 
Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser avseende 
anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom skolverksamheten. Vi 
kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd bland samtliga medarbetare i 
skolverksamheten i kommunen. 
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3.2.5 Samverkan  
Ett antal åtgärder har vidtagits efter socialtjänstens interna kontroll 2021 och den 
uttalade ambitionen är att förskola/skola och socialtjänst ska samarbeta kring rutiner 
under 2022. 
Samverkan gällande orosanmälningar mellan socialtjänsten och förskola/grundskola 
sker i första hand gällande individärenden, genom gemensamma möten och via 
verksamhetssystemet Prorenata. Tidigare har alla möten gällande inkomna 
orosanmälningar genomförts på socialtjänstens kontor, men vid tidpunkten för 
granskningen använder handläggarna i större utsträckning skolans lokaler som 
mötesplats gällande anmälningar som kommer från skolan. 
Handläggare på mottaget har uppmärksammat att det finns behov av att förtydliga hur 
anmälan ska fyllas i via Prorenata. Vid tillfället för granskningen finns en ambition att 
upprätta ett årshjul med informationsträffar om socialtjänstens arbete gällande 
orosanmälningar, där förskolan och grundskolan ingår. 
Socialchef uppger i intervju att en samverksdag mellan socialtjänst och 
skolverksamheten ska genomföras den 31 maj 2022. Den planerande 
samverkansdagen riktar sig främst mot ledningsnivå. Vidare uppger socialchefen att 
det även finns en ambition att genomföra något liknande på medarbetarnivå framöver. 
Ovan beskrivna aktiviteter ligger i linje med planerade åtgärder utifrån uppföljningen av 
internkontrollen 2021. 
I intervjuer uppger tjänstepersonerna att det utöver internkontrollen även finns 
gemensamma nämndsmål som möjliggör samverkan mellan verksamheterna. IFO och 
förskolornas samarbete kring föräldrautbildningar är ett exempel på ett samarbete 
sprunget ur de gemensamma nämndmålet ”Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre 
hälsa”. Inom ramen för föräldrautbildningarna ska socialtjänst, förskola och skola under 
2022 utbilda minst 25 % av barnens föräldrar i förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, 
kring barns och ungas hälsa. 
Övrig samverkan mellan socialtjänst och förskola/grundskola sker genom enskilda 
projekt. Vid tillfället för granskningen är både socialtjänst och förskola/grundskola del 
av ett gemensamt projekt gällande tidiga samordnande insatser, vid namn Hela Barnet. 
Projektet genomförs tillsammans med Karolinska Institutet och Research Institutes of 
Sweden (RISE). 

3.2.6 Uppföljning av samverkan 
Samtliga intervjuade uppger att de vid tillfället för granskningen inte finns ett formellt 
forum för uppföljning av samverkan utöver det gemensamma arbetet kopplat till 
nämndens mål, interna kontrollplan och avvikelser. Gemensamma projekt, exempelvis 
projektet Hela Barnet, följs upp enskilt.  

3.2.7 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan förskolan/grundskolan 
och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn far illa eller riskerar att fara 
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illa. Genom internkontrollen för 2021 har verksamheterna identifierat riskerna kopplat 
till befintlig samverkan och planerat åtgärder för att utveckla samverkan under 2022. 
Uppföljning och utvärdering av samverkan sker igenom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Enskilda gemensamma projekt följs upp 
separat. Vår bedömning är att det vid tillfället för granskningen utöver detta inte finns 
några formella forum för uppföljning av samverkan kring hanteringen av 
orosanmälningar. 
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att det finns utvecklingspotential gällande 
samverkan mellan skolverksamheten och mottag vad gäller hantering av 
orosanmälningar och barn som riskerar att fara illa. Vi ser det som viktigt att 
samverkande insatser genomförs mellan parterna. Detta i syfte att öka förståelsen 
mellan verksamheterna, underlätta processen kring hantering av inkomna 
orosanmälningar och därmed säkerställa att lagens krav om anmälningsplikt uppfylls.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i huvudsak finns 
en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst när det gäller 
anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi ser dock 
utvecklingspotential gällande mer återkommande formaliserad samverkan mellan 
verksamheterna avseende hanteringen av orosanmälningar.   
Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på socialtjänsten 
för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer vi även att det 
finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till socialtjänsten om 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den dokumenterade rutinen för 
förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör kompletteras.  
Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till att 
säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar att samtliga 
förhandsbedömningar och utredningar inte genomförs inom de lagstadgade 14 
respektive 120 dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i 
rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att familjenämnden bör säkerställa att 
systematiska åtgärder genomförs i syfte att reducera avvikelserna och på så vis stärka 
rättssäkerheten i handläggningen. 
Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan för att 
hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång till 
verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på kommunens 
hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser avseende 
anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- och 
grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd bland 
samtliga medarbetare i skolverksamheten i kommunen. 
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Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan förskolan/grundskolan 
och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn far illa eller riskerar att fara 
illa. Genom internkontrollen för 2021 har verksamheterna identifierat riskerna med 
nuvarande samverkan och planerat åtgärder för samverkan under 2022. Bland annat 
kommer socialtjänsten att genomföra informationsinsatser hos förskola/grundskola om 
anmälningsplikt och orosanmälan under 2022, vilket vi bedömer som positivt. 
Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och skolverksamheten i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum för 
samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att samverkan kan 
fortsatt utvecklas. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:  
― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 

barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. 

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.  

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.  

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas 
och utvecklas.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 103 Dnr FN 2022/60 

Yttrande - Revisionens granskning av 
samverkan kring barn som far illa eller är 
i riskzonen 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i 
riskzonen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

I deras slutliga rapport gällande ”Granskning av samverkan kring barn som far illa 
eller är i riskzonen” framgår följande av sammanfattningen: 

” Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i huvudsak 
finns en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst när 
det gäller anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi ser dock 
utvecklingspotential gällande mer återkommande formaliserad samverkan mellan 
verksamheterna avseende hanteringen av orosanmälningar.    

Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på 
socialtjänsten för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer 
vi även att det finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till 
socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den 
dokumenterade rutinen för förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande 
anmälningsplikt och återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör 
kompletteras.   

Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till 
att säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar att samtliga 
förhandsbedömningar och utredningar inte genomförs inom de lagstadgade 14 
respektive 120 dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i 
rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att familjenämnden bör säkerställa att 
systematiska åtgärder genomförs i syfte att reducera avvikelserna och på så vis stärka 
rättssäkerheten i handläggningen.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan 
för att hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara 
illa. Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång 
till verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på 
kommunens hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser 
avseende anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- 
och grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd 
bland samtliga medarbetare inom skolverksamheten i kommunen.  

Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan 
förskolan/grundskolan och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn 
far illa eller riskerar att fara illa. Genom internkontrollen för 2021 har 
verksamheterna identifierat riskerna med nuvarande samverkan och planerat åtgärder 
för samverkan under 2022. Bland annat kommer socialtjänsten att genomföra 
informationsinsatser hos förskola/grundskola om anmälningsplikt och orosanmälan 
under 2022, vilket vi bedömer som positivt.  

Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och förskola/grundskola i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum 
för samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att 
samverkan kan fortsatt utvecklas.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:   

― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 
barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan.  

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.   

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.   

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas och 
utvecklas.” 

 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson och biträdande skolchef 
Ulrika Ahrlin, följande yttrande gällande familjenämnden: 
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Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Förvaltningen konstaterar att revisorerna har gett familjenämnden följande 
rekommendationer i sin granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i 
riskzonen och redovisar efter varje rekommendation vilka åtgärder som kommer att 
vidtas: 

― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande barn och unga 
förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och återkoppling kring anmälan.  
 

Komplettera skolverksamhetens rutin i Prorenata med information om 
anmälningsplikt samt efter samverkan med socialtjänsten lägga till hur återkoppling 
kring anmälan sker i rutinen.  

 

Klart 15 oktober 2022 

 
― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn och unga 
genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.   
 

Att förhandsbedömningen överstiger 14 dagar beror oftast på att familjen avböjer 
mötestiden som föreslås inom den lagstadgade tiden. Rutinen är reviderad och ett 
nytt arbetssätt är implementerat under våren. Det visualiserar 
förhandsbedömningarna för handläggare och enhetschef som i vissa fall kan besluta 
om att förlänga tiden för förhandsbedömningarna.  

Under våren har nya arbetssätt tagits fram för att minska utredningstiderna. 
Handläggarna arbetar med utredningsplaner för att säkerställa att utredningen berör 
relevanta områden för utredningen. Även andra kontrollfunktioner är framtagna som 
till exempel veckovisa samt månatliga uppföljningar gällande pågående utredningar, 
tydlig statistik för kontroll av tidsgränser och att verksamhetssystemet signalerar 
eventuella förseningar i utredningstiden. Under hösten påbörjas en revidering av 
rutiner och processer för att säkerställa att utredningen genomförs skyndsamt. Även 
fortsatt arbete med arbetsmiljön för att säkerställa arbetsbelastning, kompetens och 
behovet av stöd i arbetet.  

 

Klart 30 maj, 2023 

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och hanteringen av 
orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Regelbundna informationsinsatser sker på skolor och förskolor vid bland annat 
läsårsstart. Vidare kommer socialsekreterare för avsikt att under 2022/2023 komma 
ut till samtliga enheter för att skapa relationer och informera om bland annat 
anmälningsplikten. 

 

Klart 31 juli, 2023 

 
― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten avseende 
hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas och utvecklas. 
Genom den interna kontrollen 2021 har verksamheten identifierat risker med 
nuvarande samverkan mellan socialtjänst och skolverksamheten som sker i mindre 
omfattning. Efter detta har ett arbete startat för att stärka samverkan. Startskottet var 
en gemensam utvecklingsdag den 31 maj med enhetscheferna för Individ och familj 
samt förskolans och skolans rektorer. Efter denna har tre projekt inletts: 

 

• Närvaro på varandras arenor – skapa relationer och förståelse för varandras 
uppdrag. 

• Formaliserad samverkan – revidera och komplettera planer och rutiner. 

• Kommunikation mellan socialtjänst och skolverksamheten – återkoppling 
och sekretess. 

 

Detta är tänkt att starta höstterminen 2022 och vara klart i maj 2023, då nya projekt 
ska tas fram vid den återkommande gemensamma utvecklingsdagen. 

 

Mer generellt finns ytterligare planer för samverkan: 

• Hela barnet hela tiden - samverkan med privata aktörer för att hitta nya sätt 
att hjälpa barn i riskzon. 

• Genomförande av gemensamma utbildningsinsatser för vårdnadshavare (ett 
av familjenämndens mål 2022 och 2023). 

• Familjecentralens arbete – gemensamt åtagande för att upptäcka och hjälpa 
familjer i ett tidigt skede (familjenämndens beslut om start av familjecentral). 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att planerade åtgärder kommer att uppfylla 
revisionens rekommendationer. 

 

Per-Olof Örnsved (SD) anser att denna fråga bör följas upp årligen och anser att den 
därför bör ligga i årshjulet för familjenämnden. Nästa uppföljning bör därför ske i 
augusti 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn som far illa riskerar att innebära stora ekonomiska kostnader för samhället i 
förlängningen, till exempel behov av ytterligare studietid, socialbidrag, hälsovård eller 
vård av kriminalvård. 

Barnperspektivet 
Barn som far illa utan att samhället ingriper riskerar ha sämre generella 
livsmöjligheter och bli utsatt för mänskligt lidande i olika former.  

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser vad förvaltningen kan se. 

Uppföljning 
Verksamheten följer kontinuerligt upp samverkansarbetet mellan skola och 
socialtjänst. Någon särskild uppföljning på yttrandet till revisionen görs inte. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 36/2022, handlingsid: Fn 2022.2351. 

Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Fn 2022.1688. 

Missivskrivelse – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 
handlingsid: Fn 2022.1689. 

Slutlig rapport – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 
handlingsid: Fn 2022.1690. 
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§ 103 forts. 

Tidigare behandling 
Rev § 28/2022: 

Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.146, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, 
handlingsid: Rev 2022.158, till familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt 
till kommunfullmäktige för kännedom. 

Fnuu § 36/2022: 

Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisionens sekreterare Olof Hammar 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/86 
 
Datum 27 september 2022 

 

Information gällande revisorernas 
granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. Granskningen ingår i revisionsplanen och ansvarsprövningen för år 2022. 

Granskningen genomfördes våren 2022. Revisorerna beslutade den 17 maj 2022 att 
översända granskningsrapport och missivskrivelse till kommunstyrelsen för yttrande. 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2022 att avge yttrande enligt 
förvaltningens förslag. 

På dagens sammanträde informerar tjänstgörande revisor om granskningen och det 
yttrande som inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-09-27 

Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1549 

Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1550 
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2 (2) 

Ks § 96/2022 Revisorernas granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut, handlingsid: Ks 2022.2423 

Rev § 29/2022 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1548 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på att det finns 
dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Kommunstyrelsen har en 
övergripande sammanställning och genomför löpande uppföljning av samtliga ärenden 
i kommunens ärendehanteringssystem som berör beslut som fattats av fullmäktige, 
vilket ger en överblick över vilka ärenden som är aktuella samt vem som är ansvarig.  
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för ärendehanteringsprocessen, 
beredning och återrapportering. Vi bedömer vidare att det finns en tydlig arbetsprocess 
och rutiner för att säkerställa att beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs. Vi 
noterar dock att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för 
beredning av ärenden. Vi ser det som eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt 
följer upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i 
processen.  
Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av beslut till 
kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att 
rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod vi granskat 2018-2021, vilket förklaras 
av att det varit valår och pandemi. Vi anser att det är en brist att frekvensen av de 
muntliga återrapporteringarna inte följer den beslutade rutinen och ser det som viktigt 
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att så sker. 
 
Utifrån beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att:  
- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år efterföljs. 
- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 

enhetlighet i processen. 
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2 Inledning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2022. 
I kommunallagen redogörs för KF:s uppgifter och i 6 kap Kommunallagen (KL) 
redogörs för styrelsens och nämndernas uppgifter. Enligt KL 6:4 ansvarar nämnderna 
för att bereda ärenden som skall avgöras i fullmäktige samt för att fullmäktiges beslut 
verkställs. Kommunstyrelsen har utifrån sin ledande och samordnande roll en 
särställning bland nämnderna och det åligger särskilt styrelsen att tillse att fullmäktiges 
beslut verkställs. 
Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna 
har därmed utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att 
granska huruvida fullmäktige beslut verkställs och återrapporteras. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och 
återrapporteras. 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor: 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen att kommunfullmäktiges beslut verkställs? 
- Sker återrapportering till kommunfullmäktige av verkställda beslut? 
- Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och 

kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att 
besluten verkställs? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och utifrån stickprovsgranskning berörs urval av 
nämnder. 
Granskningen avgränsas till de beslut av uppdragskaraktär som fattats av 
kommunfullmäktige under perioden 2018–2020. 

2.2 Revisionskriterier 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

2.2.1 Kommunallagen (2017:725) 
- KL 6:1 ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.” 

- KL 6:4 ”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs”. 

137



 

 4 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-05-17 

- KL 6:5 ”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.” 

- KL 5:23 ”Fullmäktige får överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5:1.” 

2.2.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning1 framgår att en motion väcks genom att den 
lämnas in till kommunen eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Kommunstyrelsen 
ska minst två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Vidare framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras. Styrelsen får uppdra åt 
en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

2.2.3 Kommunstyrelsens reglemente 
Av kommunstyrelsens reglemente2 framgår att kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan och har det operativa ansvaret för kommunens 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering, 
genomförande och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. I 
kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår reformering och à 
jourhållning av det kommunala regelverket samt ledning och samordning av arbetet 
med att effektivisera den kommunala verksamheten och de administrativa rutinerna. I 
kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna det operativa arbetet med 
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten 
samt göra för ändamålen erforderliga framställningar till kommunfullmäktige. Vidare 
ingår i styrfunktionen att övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och 
efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett 
rationellt och effektivt sätt. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervju med kanslichef och 
kommundirektör. En stickprovsgranskning har även genomförts av de beslut av 
uppdragskaraktär som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2018–2020. 
Stickprovskontrollen avser verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges 
beslut. Svaren baseras på uppgifter från kansliavdelningen. 
Rapporten är kvalitetssäkrad av samtliga intervjuade. 

 
1 Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-06 
2 Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och rutiner  

3.1.1 Administrativ organisation 
Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektören. 
Kansliavdelningen tillhör kommunledningskontoret som samlar stödfunktioner till den 
övriga verksamheten. I det centrala kansliet är samtliga nämndsekreterare 
organiserade under kanslichefen. Nämndsekreterarna har ansvar för två till tre 
nämnder vardera. Registratorer är organiserade under Tomelilla direkt3 och ansvarar 
för posthantering, inkommande telefonsamtal och mejl. Kanslichef och kommundirektör 
framhåller under intervjun att det är en fördel att kommunen är liten eftersom det 
skapar möjlighet till täta kontakter och nära dialoger. Nämndsekreterarna har 
lättillgängliga kommunikationskanaler i form av chattgrupper samt närliggande kontor, 
likaså sitter politiker och tjänstemän i samma hus.  

3.1.2 Rutiner för ärendehanteringsprocessen 
Tomelilla kommun har skriftliga rutiner för ärendehanteringsprocessen. 4 I 
granskningen har vi tagit del av rutin för ärenden som går till kommunfullmäktige samt 
rutin för ärenden som har kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens 
arbetsutskott som sista instans. Enligt uppgift har ett omfattande arbete gjorts för att 
upprätta rutiner för ärendehanteringsprocessen och uppges enligt de intervjuade vara 
ett levande dokument som revideras kontinuerligt efter behov. Vid tidpunkt för 
granskningen har rutiner upprättats för huvuddelen av nämnderna, med undantag för 
valnämnden, valberedningsnämnden och krisledningsnämnden. Nämnderna som 
saknar skriftliga ärendehanteringsrutiner sammanträder inte regelbundet och det finns 
därmed inget behov av skriftliga rutiner, enligt kanslichef.  
Av rutinerna för ärendehanteringsprocessen framgår, per ärendetyp, vem som initierar 
ärendet, av vilken anledning och när det görs, vem som bereder, vem som beslutar, 
samt expedierar beslutet. De flesta ärenden som passerar kommunstyrelsen fortsätter 
till kommunfullmäktige och de flesta ärenden som passerar arbetsutskottet fortsätter till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

3.1.2.1 Motioner 
I rutin för ärendehanteringsprocessen för ärenden som går till kommunfullmäktige 
anges att en ledamot i kommunfullmäktige när som helst kan skriva och lämna in en 
motion. En motion kan gälla vilken fråga som helst, men inte flera olika ärenden. Enligt 
rutinen ska en motion tas upp vid kommande fullmäktigesammanträde och fullmäktige 
fattar sedan beslut om att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen tas upp av kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutar att skicka den till 
förvaltningen för vidare beredning. I de fall motionen gäller en viss nämnds 
ansvarsområde skickas motionen direkt till nämnden för yttrande. Kommundirektören 

 
3 Tomelilla kommuns kontaktcenter 
4 Upprättade av kansliet, datum saknas 
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beslutar, genom kanslichefen, vilken tjänsteman som ska bereda ärendet. 
Tjänstemannen skriver fram en tjänsteskrivelse som ska innehålla motivering samt 
förslag till beslut. Förslagen kan vara bifall, avslag eller besvarad, alternativt positivt 
besvarad eller i huvudsak bifall, vilket enligt rutinen ska undvikas i största möjliga mån. 
I de fall motionen innehåller flera att-satser kan dessa få olika förslag till beslut. 
Därefter framgår av den skriftliga rutinen att motionen ska hanteras av nämnd, om 
arbetsutskottet skickat till nämnd för yttrande, därefter via kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt kommunstyrelsen, innan beslut slutligen tas i kommunfullmäktige. 
Beslutet som fattats ska expedieras till motionären, ansvarig nämnd och ansvarig 
verksamhetschef, samt i vissa fall till en beredning. Om beslutet är bifall eller ett 
besvarande som innebär att något ska verkställas ska beslutet även expedieras till den 
tjänsteman som normalt verkställer ärendetypen. Om beslutet rör ekonomi eller 
behöver budgeteras ska det även expedieras till ekonomichef. Vidare framgår att 
beslutet även ska expedieras till den som ansvarar för ”balanslistan”, vilken visar 
aktuella och nyligen avslutade motioner, var i processen de befinner sig och plan för 
vidare hantering. 

3.1.2.2 Medborgarinitiativ 
I Tomelilla kommun tillämpas inte medborgarförslag enlig kommunallagens definition 
(KL 8:1), i stället tillämpas medborgarinitiativ.5 Enligt beslut av kommunfullmäktige den 
6 februari 2017 ska kommunstyrelsens arbetsutskott göra den första bedömningen av 
hur ett medborgarinitiativ ska behandlas. Vidare hantering beror på vilket område 
förslaget rör och vilken grad av utredning som krävs. Arbetsutskottet kan besluta om att 
besvara eller remittera initiativet till berörd nämnd eller till förvaltningen. Om ett förslag 
berör en viss nämnds verksamhetsområde remitteras det huvudsakligen till nämnden 
för tillförande av sakkunskap. Nämnden eller den tjänsteman som tilldelats 
medborgarinitiativet ansvarar för att utforma ett förslag till svar, vilket bör vara 
arbetsutskottet tillhanda inom tre månader. Slutligen behandlas förslaget till svar av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, där även politiskt beslut fattas.  
Ärendehanteringsprocessen avseende medborgarinitiativ framgår även av rutin för 
ärendehanteringsprocessen för ärenden som går till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3.1.3 Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse 
Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse6 ska vara vägledande för 
tjänstemännen som deltar i beredning. Rutinen syftar till att de förtroendevalda ska 
kunna förvänta sig en enhetlig och kvalitativt god beredning inför sammanträden. 
Kanslichef är ansvarig för rutindokumentet och uppföljning ska ske en gång per 
mandatperiod eller vid behov. Rutinen för tjänstemännen är enligt uppgift förankrad 
med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Av rutinen framgår att beredning inför sammanträde ska hållas 1–7 dagar före det att 
kallelsen skickas ut. Målsättningen är att samtliga handlingar som ska finnas med vid 
kallelseutskicket ska vara klara dagen före beredningen. När underlag kommer från 

 
5 Hantering beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-06 
6 Antagen av kommundirektör, gällande från 2020-11-01, uppdaterad 2021-10-13 
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förvaltningen ansvarar respektive verksamhetschef enligt uppgift för att denna är 
korrekt, då nämndsekreterarna inte har sakkunskap inom alla områden. 
Nämndsekreteraren lägger färdiga handlingar i en beredningsmapp i Netpublicator eller 
motsvarande program för digitala möteshandlingar. Handlingar kan läggas ut fram till 
dagen före beredningen.  
Beredningsmötet leds av nämndsordförande och på mötet deltar verksamhetschef eller 
nämndansvarig enhetschef, nämndsekreterare samt eventuellt ytterligare 
förtroendevalda. Beredningen går igenom ärenden som föreslås finnas på 
föredragningslistan och handlingar som ansvarig tjänsteman föreslår ska finnas med i 
kallelsen. Ordförande godkänner vilka handlingar som skickas ut med kallelsen. Enligt 
uppgift beslutar ordförande om ärendelistan inför sammanträden och får dagen innan 
ett förslag till sådan från kansliet. Ytterligare handlingar och tillägg av ärende efter 
beredningen ska enligt rutinen förankras med ordförande. Enligt rutinen ska kallelse 
och handlingar skickas ut till kommunfullmäktige minst en vecka innan sammanträde. 
Enligt kanslichef skickas kallelse och handlingar ut tio dagar innan sammanträdet. Till 
kommunstyrelse och nämnder skickas kallelse och handlingar senast sex dagar innan 
sammanträde. Enligt uppgift bereds de flesta ärenden innan sammanträden. De 
ärenden som inte bereds är i regel av mer akut karaktär. Nämndsinitiativ, som kan 
lämnas på sammanträdet, lämnas oftast in i förtid. 
Det framgår att förvaltningen ibland besvarar ett ärende mer utförligt än vad som 
föreslagits av exempelvis en motion. När detta inträffar går ärendet tillbaka från 
arbetsutskottet till nämnden för revidering av tjänsteskrivelsen så att den i högre grad 
fångar motionens fråga. Kanslichef och kommundirektör upplever dock att det finns en 
bra struktur för arbetet och att det sällan är något i ett ärende som missas eller ärenden 
som behöver skickas tillbaka för vidare utredning av nämnden. 
Kansliet har ett årshjul och arbetar med långsiktig planering över året. En gång i 
månaden har nämndsekreterarna arbetsplatsträff (APT) och en gång per halvår hålls 
en kanslidag. Under kanslidagen diskuteras planering, beredning och struktur, med 
inriktning mot en likartad hantering för samtliga nämnder. En utmaning som framhålls 
är att strukturen skiljer sig till viss del över nämnderna, vilket bland annat beror på att 
ordföranden i de olika nämnderna ofta vill ha det på olika sätt. Detta är någonting som 
respekteras, samtidigt som kansliet arbetar för att det ska ske en likartad hantering 
mellan nämnderna.  

3.1.4 Fördelning av ärenden 
Fördelning av ärenden och uppdrag/beslut som ska verkställas enligt fullmäktiges 
beslut, ligger enligt uppgift inom kansliet och kanslichefens ansvar. Vid breda ärenden, 
där flera tjänstepersoner ska involveras är rutinen i huvuddrag att dialog förs i kansliet, 
samt mellan kanslichef och kommundirektör kring fördelning av arbetet. Grundregeln är 
att en tjänsteperson ska vara ansvarig för ärendet, även om flera är involverade, för att 
möjliggöra strukturerad uppföljning.  
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3.1.5 Systemstöd 
Tomelilla kommun använder sig av ärendehanteringssystemet Evolution. I systemet 
anges ansvarig för respektive ärende och ansvarig person får automatiskt mejl om 
detta. Då systemet enbart tillåter en person som ansvarig bedöms ansvarsfördelningen 
som tydlig av de intervjuade. Den person som fått ansvar för ett ärende kan gå in i 
systemet för att ta del av aktuell information kopplad till ärendet. Samtliga medarbetare 
ska arbeta i Evolution, men systemet uppges inte vara helt användarvänligt för övriga 
anställda som sällan behöver använda sig av verktyget. I förekommande fall stöttar 
kansliet med vägledning. 

3.1.6 Bedömning  
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ändamålsenliga 
styrdokument och rutiner för beredning av beslut. Det framgår att det inte formulerats 
något krav att samtliga nämnder ska ha samma hantering genom gemensamma 
ärendehanteringsrutiner, vilket bör eftersträvas för att skapa enhetlighet i processen. 
 

3.2 Återrapportering av verkställighet  

3.2.1 Rutin för återrapportering 
Enligt rutin för återrapportering till kommunfullmäktige7 ska motioner, interpellationer 
och medborgarinitiativ redovisas vid varje fullmäktige. Detta görs i listform under 
punkten informationsärenden. Vid protokollgranskning framgår att inkomna motioner, 
interpellationer och medborgarinitiativ redovisats vid samtliga 
fullmäktigesammanträden 2018–2020. Av uppgift framgår att det inkommer ungefär 
25–30 medborgarinitiativ om året. Kansliet upprättar sammanställningar av inkomna 
motioner, interpellationer och medborgarinitiativ. Av sammanställningarna framgår 
datum då respektive ärende tagits upp eller ska tas upp i de olika instanserna. 
Av rutinen för återrapportering till kommunfullmäktige framgår även att nämnderna 
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två gånger 
per termin. Rutinen infördes av fullmäktiges presidium hösten 2016. Nämnderna samt 
kommunstyrelsen ska ha fem minuter för att informera ledamöterna i fullmäktige om 
viktiga frågor inom respektive ansvarsområde. Av återrapporteringen ska det framgå 
huruvida uppdrag beslutade av fullmäktige har verkställts eller inte. Om beslut inte har 
verkställts ska nämnden beskriva vad som genomförts och vad som återstår samt när 
nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. I de fall nämnden bedömer att beslutet 
inte kommer kunna verkställas ska orsakerna till detta redogöras för. Enligt uppgift är 
det prioriterat att de tidsramar som uttalats av kommunfullmäktige efterföljs. När detta 
inträffat har uppdraget, enligt uppgift, inte tagits upp igen som ett formellt ärende för att 
fatta beslut om en ny tidsram. Kommundirektören upplever politiken som lyhörd på så 
sätt att när en av fullmäktige beslutad tidsram avseende budgetbeslut inte ansetts 
realistisk har det hörsammats. 

 
7 Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-20 
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Inför den muntliga återrapporteringen till kommunfullmäktige går respektive 
nämndsordförande och verksamhetschef igenom vilken information som ska ges. I 
vissa fall påminner kansliet nämndsordförande och verksamhetschef om något som 
bör informeras om. Enligt uppgift kommer inte all information kring rapporteringen med 
i protokollen, men enligt de intervjuade är intentionen att det ska gå att utläsa att 
återrapportering har skett. 
Protokollgranskningen visar att nämnder och styrelse gjort muntliga återrapporteringar 
under två fullmäktigesammanträden år 2018, fyra sammanträden 2019, ett 
sammanträde 2020 och vid två sammanträden 2021.8 Enligt uppgift valde fullmäktiges 
presidium att inte ha muntlig återrapportering under hösten 2018 till följd av att det varit 
val, då många andra ärenden behövde hanteras. Åren 2020 och 2021 genomfördes 
enligt uppgift färre återrapporteringar till följd av pandemisituationen. Under pandemin 
minskades antalet närvarande ledamöter vid fullmäktiges sammanträden och därmed 
prioriterades inte de muntliga återrapporteringarna.  

3.2.2 Uppföljning av styrdokument 
Kommunövergripande styrdokument och handlingsplaner beslutade av 
kommunfullmäktige är en annan kategori av beslut där verkställighet behöver 
säkerställas. Av intervjun framgår att det inom ett antal områden förts ett arbete med 
att ta fram övergripande program för att minska antalet parallella styrdokument, till 
exempel genom framtagande av ett livskvalitetsprogram. Livskvalitetsprogrammet följs 
upp i delårsrapport 20219, inom ramen för styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten. I delårsrapporten anges hur varje nämnd arbetar för att uppfylla 
programmets intentioner. 
Av intervju framgår att det skett en ändring i arbetssätt och omstrukturering av 
styrdokument och planer sedan 2016. För de planer och styrdokument som framtagits 
efter 2016 sker en regelbunden uppföljning och revidering. Enligt uppgift ligger det kvar 
planer och styrdokument från tidigare år som inte längre används eller efterföljs, där 
inget beslut fattats gällande att de inte längre ska gälla. Anledningen till detta uppges 
vara på grund av tidsbrist, då det krävs resurser för att leta reda på äldre, daterade 
styrdokument. Av intervju framgår att planerna uppdateras eller ersätts när ett ämne 
blir aktuellt och planerna uppdagas.  

3.2.3 Bedömning  
Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering till fullmäktige av verkställda 
beslut, men att fullmäktiges rutin för muntlig återrapportering av verkställighet inte fullt 
ut följs i praktiken. Utifrån vår protokollgranskning kan vi konstatera att återrapportering 
under den senaste treårsperioden inte skett i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, 
vilket enligt de intervjuade är en följd av val och pandemi. Vi ser det som viktigt att 
kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att återrapportering av 
verkställighet sker. 

 
8 KF 2018-03-19 §27, 2018-06-04 §61, 2019-02-11 §3, 2019-06-17 §54, 2019-09-23 §77, 2019-12-16 
§125, 2020-03-23 §35, 2021-02-15 §3 samt 2021-09-20 §97 
9 Godkänd av kommunfullmäktige 2021-10-25 
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Vi bedömer att det finns upparbetade rutiner för uppföljning av styrdokument och att 
dessa huvudsakligen efterföljs. Vi noterar att det finns ett antal äldre styrdokument som 
på grund av tidsbrist inte är lokaliserade och således ej följs upp eller revideras 
regelbundet. För dessa styrdokument saknas även en systematisk återrapportering av 
verkställda beslut. Vår bedömning är att äldre dokument ersätts eller uppdateras vid 
anträffande och att samtliga nya planer och program följs upp i enlighet med gällande 
rutin. 

3.3 Kommunstyrelsens uppsikt av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 
Kansliet har en övergripande sammanställning över samtliga ärenden i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution. Varje nämndsekreterare tar enligt 
uppgift fram ett årshjul där återkommande ärenden finns med för respektive nämnd. 
För de ärenden som tillkommer under året ligger det på ansvarig tjänsteperson för 
ärendet att ta fram en tjänsteskrivelse till beredningen. På beredningen bestämmer 
nämnds- eller styrelseordförande om ärendet ska tas upp på nästkommande 
sammanträde. 
Vid breda uppdrag är det rutin att kanslichefen alternativt verksamhetschef följer upp 
verkställigheten av ärendet, detta sker oftast en gång per kvartal. Enligt uppgift går 
kanslichef då igenom samtliga ärenden och kontrollerar huruvida de verkställts eller 
inte. I budget 2020 framgår ett antal speciella uppdrag riktade till nämnderna. Av 
intervjun framgår att verkställighet av dessa uppdrag, samt övergripande strategiska 
beslut, följs upp av kommundirektören med medarbetare och ledningsgrupp.  
Huvuddelen av ärenden som går till kommunstyrelsen bereds i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. De ärenden som har kommunstyrelsens arbetsutskott som första instans 
läses igenom och kvalitetssäkras av kanslichefen. Ambitionen är att alla ärenden som 
kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott ska hålla en god kvalitet och vara 
begripliga. Det framgår att en del av de ärenden som inkommer inte håller tillräckligt 
hög kvalitet på grund av varierande förkunskap bland tjänstemännen, vilket föranleder 
behov av dialog med ansvarig tjänsteman. Målsättningen är att kvalitetssäkra så 
många ärenden som möjligt. I de fall ärenden inkommer tätt inpå kommande 
sammanträde eller vid tidsbrist, brukar arbetsutskottet meddela att ärendet behöver 
fortsatt beredning.  

3.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs. Vi gör denna bedömning utifrån att det finns dokumenterade rutiner 
och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs i enlighet med vad som stipuleras i kommunallagen och kommunens egna 
rutiner på området.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen genomför en uppföljning och kontroll av de beslut 
som fattats av kommunfullmäktige för vidare beredning i linje med sin uppsiktsplikt. Vi 
grundar vår bedömning på att kansliet har en övergripande sammanställning av 
samtliga ärenden i Evolution som följs upp löpande. Den skriftliga rutinen efterföljs 
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huvudsakligen vid beredning av ärenden. Det framgår dock att det finns svårigheter 
kopplade till tidsperspektivet då det finns ärenden som inte hinner kvalitetssäkras av 
kansliet innan de ska upp på sammanträden. Vi bedömer att rutinen bör ses över för att 
säkerställa att tid finns för kvalitetssäkring av inkomna ärenden.  
 

3.4 Stickprovsgranskning  
Inom ramen för granskningen har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige 
under perioden 2018–2020 valts ut för granskning. Utgångspunkten har varit beslut 
som inneburit någon form av åtgärd. Totalt har 20 beslut granskats, varav 2 motioner, 5 
svar på motioner och 13 övriga beslut och uppdrag. Kartläggningen av beslut har 
skickats till kanslichef som fått i uppdrag att besvara kontrollfrågor avseende 
verkställighet, uppföljning och återrapportering.  
Av de två granskade motionerna besvarades den ena av fullmäktige efter ett år och två 
månader. Den andra granskade motionen drogs tillbaka av motionären en månad efter 
inlämnande. Av de fem granskade svaren på motioner har två beslut genomförts, två 
delvis genomförts och ett beslut inte genomförts. Av de 13 övriga beslut och uppdrag 
som granskats har tio enligt uppgift verkställts utan förändringar från det initiala 
fullmäktigebeslutet. Att tre beslut inte verkställts uppges bero på konsekvenser av 
coronapandemin. 
I de granskade speciella uppdragen i budget anges tidsramar av kommunfullmäktige. 
Av svaren framgår när beslut fattats av berörd nämnd. 
För detaljerad sammanställning över granskade övriga beslut och hur de hanterats och 
återrapporterats till kommunfullmäktige se bilaga 1. Sammanställningen baseras på 
uppgifter från kansliavdelningen. 

3.4.1 Bedömning  
Vi bedömer att stickprovsgranskningen bekräftar att motionerna besvaras i tid, med ett 
undantag, samt att kommunfullmäktiges beslut i stort verkställs. I övrigt visar 
stickprovskontrollen att det över lag sker en återrapportering av verkställighet till 
kommunfullmäktige. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på att det finns 
dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Kommunstyrelsen har en 
övergripande sammanställning och genomför löpande uppföljning av samtliga ärenden 
i kommunens ärendehanteringssystem som berör beslut som fattats av fullmäktige, 
vilket ger en överblick över vilka ärenden som är aktuella samt vem som är ansvarig.  
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för ärendehanteringsprocessen, 
beredning och återrapportering. Vi bedömer vidare att det finns en tydlig arbetsprocess 
och rutiner för att säkerställa att beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs. Vi 
noterar dock att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för 
beredning av ärenden. Vi ser det som eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt 
följer upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i 
processen.  
Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av beslut till 
kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att 
rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod vi granskat 2018-2021, vilket förklaras 
av att det varit valår och pandemi. Vi anser att det är en brist att frekvensen av de 
muntliga återrapporteringarna inte följer den beslutade rutinen och ser det som viktigt 
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att så sker. 
Utifrån beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att:  
- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år efterföljs. 
- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 

enhetlighet i processen. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB  

 

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

 
Ida Brorsson  Evelina Witoft 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal verksamhetsrevisor 
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5 Bilagor  
5.1 Resultat av stickprovsgranskning  

I tabellerna nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. I stycke 3.5 presenteras en sammanfattande bedömning 
av stickprovsresultatet. 
 

Motioner Stickprovsresultat 

Paragraf  Datum  Ärende  Kommunfullmäktige beslutar Är motionen besvarad? Om ja, vilket datum och paragraf? 

77 2020-05-04 
Motion – Tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för 

barn 

Remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Motionären drog tillbaka motionen den 29 maj 2020. 

175 2020-12-14 Motion – Öka 
folkhälsan 

Remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ja, den 14 feb 2022, kf § 7/2022. Motionens båda att-satser bifölls. 

 

Svar på motion Stickprovsresultat 

Paragraf  Datum  Ärende  Kommunfullmäktige beslutar Har det som avses i beslutet genomförts (ja, nej, delvis)? Kommentar 
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116 2019-11-04 
Svar på motion – öka 
möjligheterna att testa 

fritidsaktiviteter 
Att bifalla motionen. 

Nej.Pandemin satte stopp för planerad föreningsmässa. Detta har kultur- och 
fritidsnämndens ordförande återrapporterat vid den muntliga 

återrapporteringen på kommunfullmäktige. 
En föreningsmässa skulle ha genomförts under hösten 2020 i sporthallen för 

att möjliggöra för kommunens barn och unga att prova på olika 
fritidsaktiviteter. Även kommunens fritidsverksamheter såsom kulturskolan, 
fritidsgården och Österlenbadet skulle ha medverkat vid föreningsmässan. 

Detta kunde inte genomföras på grund av covid-19. Fritidschecken har 
skapats och möjliggjort att en del barn och unga har haft möjlighet att prova 

på fritidsaktiviteter. 

44 2020-03-23 

Svar på motion – 
Utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska 

inte leda till 
avstängning från 

barnomsorg 

Att bifalla motionen. Att ge 
familjenämnden i uppdrag att skärpa 

rutinerna kring hanteringen av utebliven 
betalning. 

Ja.  
Barn blir inte längre avstängda från barnomsorgen om vårdnadshavarna inte 
betalar barnomsorgsavgiften. Skärpning av rutiner har skett, skickas numera 

först påminnelse vid icke betald barnomsorgsavgift och sedan vidare till 
inkasso. 

12 2020-02-10 Svar på motion - 
Prideflaggan 

Att ett livskvalitetsprogram ska tas fram 
och uppdrar till kommunstyrelsen att 

tillsätta en politisk referensgrupp. 

Ja.  
Livskvalitetsprogram antogs av kommunfullmäktige den 15 februari 2021, kf 

§ 9/2021. En person per parti utgjorde referensgruppen. 

74 2020-05-04 

Svar på motion 
angående 

energibesparing i 
fastigheter 

Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på hur frågan kan hanteras inom 

lokalförsörjningsplanen. 

Delvis.  
Lokalförsörjningsplanen uppdateras i delen "Sammanställning av lokalbehov 

2019-2023" med kommentarer till planen. Senast 2020-11-11 och en ny 
uppdatering pågår just nu. På investeringsberedningen 2021 togs 

energibesparingsåtgärder på olika fastigheter upp och det kommer att göras 
även på investeringsberedningen i år för 2023 års budget. 

45 2021-05-03 
Svar på motion – 
Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram 

Att bifalla motionen. 
Delvis.  

Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet har påbörjats, men pandemin 
har fördröjt genomförandet. 
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Övriga uppdrag Stickprovsresultat 

Paragraf Datum Ärende Kommunfullmäktige beslutar Berörd nämnd Är beslutet verkställt 
(ja, nej, delvis)?? 

Har 
verkställigheten 

återrapporterats till 
KF? 

Kommentar 

44 2018-04-23 
 

Antagande av nytt 
finansreglemente 

 

Delegera till kommunstyrelsen att 
göra förändringar i reglementets 

bilagor. Ge kommunens ombud vid 
de helägda bolagens bolagsstämmor 

i uppdrag att ge finansreglementet 
som ett ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen 

Ja, kf beslutade om 
ägardirektiv vid 

samma sammanträde, 
kf § 45/2018. 
Österlenhems 

bolagsstämma den 29 
maj 2018 fattade 

beslut om 
ägardirektivet. Ksau 
har ändrat i bilaga 1 

vid sex tillfällen, ksau § 
25/2019, § 93/2019, § 
178/2019, § 77/2020, 

§ 97/2021 och § 
171/2021. 

Behövs ej. 

Ändring av bilaga 1 
handlar t.ex. om att 
vi byter kso varje år 
och då måste också 
bilagan ändras. Även 

när viss personal 
slutar/börjar behöver 

bilagan ändras. 

31 2019-05-06 
Höjning av taxa för 

bostadstomter 
 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att se över en modell där man kan 

erhålla prisreducering på tomtpris om 
man uppför ett hus enligt "Nära 

nollenergihus" 

Kommunstyrelsen Ja, ks § 79/2020 

Ja. Förslaget kom 
upp till kf den 21/9-

2020 men 
kommunfullmäktige 
antog inte förslaget. 

Att 
kommunfullmäktige 
inte antog förslaget 
betyder inte att 
kommunstyrelsen 
inte har genomfört 
uppdraget att se 
över en modell. 
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112 2019-11-04 VA-taxa 2020 
 

Ge förvaltningen i uppdrag att till 
nästa år se över taxekonstruktionen  Ja, kf § 140/2020 

Ja, 
kommunfullmäktige 

fick svaret i 
ärendebeskrivningen 
till beslut om VA-taxa 

2021. 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Vård- och omsorgsnämnden får i 
uppdrag att utarbeta ett koncept för 
måltidsvän vilket ska vara genomfört 
senast sista februari 2020. Nämnden 

tillförs 50 tkr som ett nivåhöjande 
anslag. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ja, måltidsvän infördes 
och ett 

pressmeddelande gick 
till och med ut den 5 
februari 2020. Sedan 
vet vi vad som hände, 
pandemin stoppade 

hela projektet. 

Ja, vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande har vid 

flera tillfällen vid den 
muntliga 

återrapporteringen 
på KF meddelat att 

hela projektet har fått 
sättas på paus pga 

pandemin. 
Redovisades också i 
delårsrapport 2 (jan-

aug) 2020, 
behandlad av kf § 

136/2020. 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Vård- och omsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda konceptet om 

unga i omsorgen. Beslut ska fattas 
senast sista mars 2020 samt vara 

infört senast vid halvårsskiftet 2020. 
Projektet sträcker sig in i 2021 och 

ska utvärderas i samband med 
tertialuppföljning 2 2021. Nämnden 

tillförs 250 tkr för detta ändamål. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Nej, ung i omsorg 
hann inte genomföras 
innan pandemin satte 
stopp för allt sådant. 

Ja, vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande har vid 

flera tillfällen vid den 
muntliga 

återrapporteringen 
på KF meddelat att 

hela projektet har fått 
sättas på paus pga 

pandemin. 
Redovisades också i 
delårsrapport 2 (jan-

aug) 2020, 
behandlad av kf § 

136/2020. 
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113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Familjenämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna för en 
förbättring av Komvux och 

SFIundervisningen och en bättre 
koppling till det lokala näringslivet. 
Uppdraget ska vara utrett och klart 
senast 1 april 2020. 800 tkr avsätts 
till detta och är en förstärkning av 

arbetsformen under 2020. 

Familjenämnden 

Ja, familjenämnden 
fattade beslut den 24 

april 2020 om hur 
uppdraget skulle 
genomföras, fn § 

49/2020. 

Ja, muntlig 
redovisning under 
återrapporter, kf § 

35/2020. 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Familjenämnden får i uppdrag att 
under första kvartalet 2020 utvärdera 

verksamheten med förskola på 
obekväm arbetstid samt nämnden 
tillförs 900 tkr i ram under 2020. 

Familjenämnden Ja. Fn § 41/2020 och 
ksau § 98/2020 

Ja, OB-förskolan 
permanentades med 
budgetbeslutet 2021 

(kf § 141/2020) 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att utreda och besluta om 

ett försköningsprogram för 
kommunens mindre tätorter. 250 tkr 
avsätts för ändamålet och ska vara 

klart senast sista februari 2020. 

Samhällsbyggnads
nämnden 

Ja, 
samhällsbyggnadsnäm

nden antog den 31 
januari 2020, § 6/2020, 

om riktlinjer för 
försköningsbidrag. 

Ja, 
samhällsbyggnadsnä
mndens ordförande 
har återrapporterat 

muntligt under 
återrapporteringspun

kten på kf och 
försköningsprogram
met permanentades 
med budgetbeslutet 

kf § 141/2020. 
 

 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna 
för samt besluta om formerna för en 
försöksverksamhet med fritidscheck 

under 2020 som ska ge fler 
ungdomar möjligheten att utöva 

kultur-, idrott eller annan 
föreningsverksamhet. Utredningen 

ska ange åldersgräns för 
försöksverksamheten med 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Ja, kfn beslutade den 
25 februari 2020, § 

11/2020, att införa en 
försöksverksamhet 
med fritidscheck. 

Ja, i delårsrapport 2 
2020 och vid 
återrapport av 

nämndens 
ordförande vid flera 

tillfällen. 
 

Kfn har fått 
återrapport om 

utfallet både 2020 
och 2021. 
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fritidscheck. 250 tkr avsätts till 
nämnden och uppdraget ska vara 

verkställt senast 1 april 2020. 

113 2019-11-04 Speciella uppdrag i 
budget 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
som en försöksverksamhet, i 

samband att kontaktcenter startar 
januari 2020, tillsätta en 

krångelombudsman på deltid som 
ska kartlägga både företagens och 

invånarnas krångel i möten med 
kommunen. 200 tkr avsätts för 

ändamålet och verksamheten ska 
utvärderas i samband med 
tertialuppföljning 2 2020. 

Kommunstyrelsen 

Ja, en 
krångelombudsman 

tillsattes men gjordes 
sedan om till en digital 

krångelportal. 

Ja, i delårsrapport 2 
2020 och vid 
återrapport av 

kommunstyrelsens 
ordförande. 

 

Muntlig rapport har 
också skett både i 

ksau och ks, dels av 
kommundirektören 

och dels av den först 
projektanställda 

krångelombudsmann
en. 

94 2020-09-21 
Uppdrag att arbeta 
fram landsbygds- 

och tätortsprogram 

Att ge kommunstyrelsen och dess 
förvaltning i uppdrag att i en 

förankrande arbetsprocess utarbeta 
landsbygds- och tätortsprogram. 

Kommunstyrelsen 

Nej, arbete med att ta 
fram landsbygds- och 
tätsortsprogram pågår 
fortfarande. Pandemin 

omöjliggjorde de 
dialogmöten med 
medborgare som 
behövde hållas. 

 

Pågående 

Ett utkast är klart och 
det är nu en 

remissrunda på 
hemsidan. Digitala 
träffar kommer att 

hållas den 22 och 29 
mars och 

programmet 
beräknas vara klart i 

maj. 
Digitala träffar 

kommer att hållas 
den 22 och 29 mars 

och programmet 
beräknas vara klart i 

maj. 
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142 2020-11-09 
Utförande av 

personlig assistans 
i Tomelilla kommun 

"Att ge vård och omsorgsnämnden i 
uppdrag att genomföra upphandling 

enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) för 

utförande av personlig assistans i 
Tomelilla kommun." 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Nej 
Det finns inget aktuellt 

fall där LOV-
upphandlingen hade 
haft effekt och därför 

har frågan inte 
prioriterats under den 
mycket arbetstunga 

perioden med 
pandemin. 

Vård och 
omsorgsnämndens 

ordförande 
redovisade följande 

på kf den 20 
september 2021: 

"Arbetet med 
förfrågningsunderlag
et är i sitt slutskede 

och under redigering. 
Pandemin har, som 
för så mycket annat, 
satt käppar i hjulen. 
Finns inget aktuellt 
ärende där avtalet 
hade haft effekt. 
Naturligtvis ska 

kommunfullmäktiges 
beslut verkställas 
men under denna 

exceptionella tid har 
annat prioriterats." 

 

157 2020-12-14 

Särskild beredning 
för organisations- 
och arvodesfrågor 

2020-2022 

"Att den särskilda beredningen ges i 
uppdrag att lämna förslag på 
organisationsförändringar och 
ersättningsbestämmelser för 

förtroendevalda inför 
mandatperioden 2023-2026" 

 Ja, men fortsätter 
resten av våren också. 

Ja, OAB:s förslag 
gällande antalet 

ledamöter i kf nästa 
mandatperiod, 
nedläggning av 

ÖKRAB, att ta fram 
en strategi för 

medborgardialog, 
arbetsordning för 

kommunfullmäktige 
nästa mandatperiod 

och 
nämndsorganisation 

för nästa 
mandatperiod har 

OAB är även klara 
med reglementen för 
ks, von, kfn, bn, sbn, 
och revisorerna för 

nästa mandatperiod. 
Ytterligare frågor, 

inkl. arvoden, 
kvarstår och 
beredningen 

fortsätter, som 
planerat, sitt arbete 

våren ut. 

153



 

 20 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tomelilla kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 
 2022-05-17 

redan beslutats av 
kf. 

 

154



MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i huvudsak har 
en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 
Vi grundar vår bedömning på att det finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som 
bidrar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Vi noterar dock att nämnderna i varierad 
utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av ärenden. Vi ser det som eftersträvansvärt att 
kommunstyrelsen fortsatt följer upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Vi bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av beslut till 
kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att rutinen inte 
följts till fullo under den treårsperiod vi granskat 2018-2021, vilket förklaras av att det varit valår och 
pandemi. Vi anser att det är en brist att frekvensen av de muntliga återrapporteringarna inte följer den 
beslutade rutinen och ser det som viktigt att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att 
så sker. Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att rutinen att återrapportera 
verkställighet fyra gånger per år efterföljs.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-05-17 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. Av yttrandet ska framgå vilka 
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-05-17

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 96 Dnr KS 2022/86 

Revisorernas granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs och återrapporteras. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att det 
finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. 

Revisorerna ger kommunstyrelsen två rekommendationer:  

- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år till 
kommunfullmäktige efterföljs. 

- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
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 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 96 forts. 

 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslaget på ändring av rutinen vid sitt 
sammanträde den 13 juni 2022, ksau § 102/2022, och förslaget kommer efter 
sommaren behandlas vidare av kommunstyrelsen den 31 augusti 2022 och av 
kommunfullmäktige den 19 september 2022. 

Vad gäller nämndernas beredningar så instämmer förvaltningen i att det är olyckligt 
att ”nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av 
ärenden”. Det behövs en bättre följsamhet av såväl politik som tjänstemän vad gäller 
beredningsrutinen.  

Om det är detta som revisorerna avser med att kommunstyrelsen ska ”fortsatt följa 
upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i processen” 
är lite oklart. Kansliet har tagit fram en rutin för ärendehanteringsprocessen för varje 
nämnd, utöver valnämnd, valberedningsnämnd och krisledningsnämnd. Dessa 
rutiner uppdateras vid behov, vilket är ofta.  

I stora delar är de lika, men helt enhetliga kan de inte vara och ska de inte vara. Det 
finns helt enkelt olika typer av ärenden som behandlas i familjenämnden, 
överförmyndarnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, eller för den delen i 
byggnadsnämnden, vård och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet ger några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
31 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 96 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Revisorerna kommer sannolikt att följa upp resultatet av granskningen efter två år.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2022, handlingsid: Ks 2022.2181. 

Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1550. 

Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1549. 

Tidigare behandling 
Ksau § 103/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända granskningsrapporten samt 
missivskrivelse till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Ksau § 130/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 29 Dnr REV 2022/15 

Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Rev 2022.159, och 
översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, handlingsid: Rev 2022.160, till 
kommunstyrelsen för yttrande senast 2022-10-03. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs och återrapporteras. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att det 
finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. Revisorerna noterar dock 
att nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av 
ärenden. Det är eftersträvansvärt att kommunstyrelsen fortsatt följer upp 
nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i processen.  

 

Revisorerna bedömer att det över lag sker en återrapportering av verkställighet av 
beslut till kommunfullmäktige. Det finns en tydlig rutin som anger hur ofta 
återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. Av genomförd protokollgranskning 
konstateras att rutinen inte följts till fullo under den treårsperiod som granskats 2018-
2021, vilket förklaras av att det varit valår och pandemi. Revisorerna anser att det är 
en brist att frekvensen av de muntliga återrapporteringarna inte följer den beslutade 
rutinen och ser det som viktigt att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt 
säkerställer att så sker. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 29 forts. 

 
Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. Av 
yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även 
framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas 
sekreterare Olof Hammar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Rev 2022.xxx, och 
översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till kommunstyrelsen för 
yttrande senast 2022-10-03. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Rev 2022.148. 

Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Rev 2022.159. 

Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Rev 2022.160. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktge för kännedom 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 105 Dnr KS 2022/83 

Tertialrapport jan-augusti  (T2) 2022 för 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av byggnadsnämndens prognostiserade 
underskott att detta får finansieras inom ramen för kommunens resultat 2022 där 
prognosen är ett överskott på drygt 40 mnkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar tillskjuta 1 mnkr till Måltidsverkstan ur budgeterade 
medel för kommunstyrelsen oförutsett för ökade livsmedelspriser. 

Kommunstyrelsen beslutar att en översyn av byggnadsnämndens verksamhet och 
taxa ska ske under hösten/vintern. 

Vård och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden förutsätts vidta 
åtgärder utifrån sina handlingsplaner så budgeten hamnar i balans. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska den lagstadgade delårsrapporten tas fram lämnas per 31 
augusti. Delårsrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till och med 
31 augusti samt prognostiserat ekonomiskt resultat för helåret.  

Prognosen för 2022 är ett beräknat utfall på 41,5 mnkr vilket är 25,0 mnkr bättre än 
budget. Den största avvikelsen återfinns inom finansieringen och beror till största 
delen på ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2021 och 2022 samt ökade 
statsbidrag.  

Kommunens nämnder visar på ett nettoöverskott på 1,8 mnkr. Byggnadsnämnden 
redovisade redan i tertialuppföljning per 30 april svårigheter att hålla budgeten och 
prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott på 1,7 mnkr vilket dock är 
en förbättring jämfört med tidigare prognos. Även samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar ett beräknat underskott på -0,5 mnkr vilket även det är ett förbättrat 
resultat jämfört med tidigare prognoser. Kommunstyrelsen, kultur och 
fritidsnämnden såväl som familjenämnden redovisar ett beräknat överskott på totalt 
4,0 mnkr. Vård och omsorgsnämnden redovisar en budget i balans. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 105 forts. 

Måluppfyllelsen bedöms som god, såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen. 
Av 33 finansiella mål och nämndsmål bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis vilket 
innebär en måluppfyllelse på knappt 88 % och därmed bedöms målet för god 
ekonomisk hushållning uppfyllas. 

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

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet pekar på att kommunen kommer att uppfylla kravet 
på god ekonomisk hushållning vid årets slut. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits. 

Uppföljning 
En slutlig uppföljning sker i samband med årsbokslutet per 2022-12-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.2450. 

Delårsrapport jan – aug 2022 – den lagstadgade, handlingsid. Ks 2022.2505. 

DR jan-aug 2022 – Byggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2452 

DR jan-aug 2022 – Familjenämnden, handlingsid: Ks 2022.2453. 

DR jan-aug 2022 – Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2022.2454. 

DR jan-aug 2022 – Kultur och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2455. 

DR jan-aug 2022 – Revision, handlingsid: Ks 2022.2456. 

DR jan-aug 2022 – Samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2457. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 105 forts. 

DR jan-aug 2022 – Valnämnden, handlingsid: Ks 2022.2458. 

DR jan-aug 2022 – Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2459. 

DR jan-aug 2022 – Överförmyndarnämnden, handlingsid: Ks 2022.2460.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
med anledning av byggnadsnämndens prognostiserade underskott, detta får 
finansieras inom ramen för kommunens resultat 2022 där prognosen är ett överskott 
på drygt 40 mnkr. 

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dels tillskjuta 1 mnkr till 
Måltidsverkstan ur budgeterade medel för kommunstyrelsen oförutsett för ökade 
livsmedelspriser, dels att en översyn av byggnadsnämndens verksamhet och taxa ska 
ske under hösten/vintern och dels att vård och omsorgsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden förutsätts vidta åtgärder utifrån sina handlingsplaner så 
budgeten hamnar i balans. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs yrkanden. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkanden. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Socialchef Camilla Andersson 

Marianne Åkerblad (M) 

Sander Dijkstra (M) 
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Grundläggande värden – värda att fortsätta arbeta för! 

Osäkerhet, kris och krig är det som präglat 2022. Redan tidigt 2020 pekade många analyser 
i vår omvärld på en avmattning i världskonjunkturen, vilket snabbt följdes av 
covidpandemin som rullat över stora delar av världen i flera omgångar. Hösten 2021 hade 
vi tendenser till starkt ökande bränsle- och energipriser utifrån en starkt ökande efterfrågan, 
inte minst i den europeiska ekonomin. Som inte det vore nog, öppnade Putin fullskaligt 
invasionskrig riktat mot Ukraina den 24 februari 2022. Ett förtvivlat läge som i skrivande 
stund, ser ut att bara kunna bli värre. 

Som kommun medför detta avsevärt högre priser, inte minst på livsmedel, drivmedel och 
elektricitet. Dessutom medför detta ett historiskt högt inflationstryck, vilket inverkar 
betydligt på kostnaderna för exempelvis pensionsutfästelser gentemot kommunens 
anställda. Detta kommer märkas under kommande mandatperiod. 

I ett allvarligt läge för världen, Europa, Sverige, Region Skåne och inte minst Tomelilla 
kommun, behöver det finnas en hyggligt bred samsyn kring hur kommunen ska skötas 
kommande mandatperiod. Regeringsformen stadgar att all offentlig makt ska utövas med 
respekt för alla människors värde, delaktighet, jämlikhet och med fokus på barns rätt. Vi 
ska enligt grundlagen motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språk eller religiös tillhörighet, funktionsutmaningar, 
sexuell läggning eller ålder. Som kommunstyrelsens ordförande anser jag ser det självklart 
att fortsätta verka för att kommunen fortsätter arbetet med att förverkliga grundlagarna. 
Detta arbete får inte avstanna i vår kommun – den generation som inte vinner demokratin, 
har för lång tid förlorat den. 

Framtiden behöver ta mer plats i vår kommun. Skälet är att framtiden är den del vi kan 
påverka. I det läge vi befinner oss, behöver vi ett starkt fokus på barnen. Det är därför 
oerhört tillfredsställande att två mandatperioders medveten satsning på utveckling av 
skolans inre arbete för ökade kunskaper, renoverade skolgårdar och lekplatser, cykelleder 
samt nya förskolor och skoltillbyggnader också leder till ökad attraktivitet och ökad 
måluppfyllelse. Vi har dessutom ett oerhört spänstigt och klokt ungdomsråd. Det jobbar 
med viktiga och angelägna frågor som rör värdegrund och demokrati. Vi har verkligen 
anledning att vara stolta över ungdomarna i rådet! 

Att ha ett förebyggande arbete, är alltid bättre än att efteråt försöka lappa och laga. Vi 
behöver som kommun fortsätta det kloka arbetet med att få fler i jobb och egen 
försörjning, även om det framöver kommer bli tuffare ekonomiskt. De sex år vi varit i gång 
med arbetsmarknadsenheten, har visat sig vara oerhört framgångsrika. Med 
motprestationskrav finns invånare nu i praktik, arbete och utbildning, vilket ger ökad 
integration och minskade kostnader för försörjningsstöd. Riktigt bra! Den fortsatta 
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ambitionen är att få fler unga i arbete, med särskilt fokus på dem under 30 år. Där är målet 
rejält minskat försörjningsstödsberoende. 

Under de gångna åtta åren, har vi etablerat ett gott arbetssätt med feriejobb till alla 
ungdomar som önskar det. Detta kompletteras nu med ”unga i omsorgen” där det kommer 
skapas otroligt många möjligheter till vardagsstimulanser för äldre. Det kommer också 
uppstå goda möjligheter för ledare och personal inom äldreomsorgen att visa vilka 
stimulerande, människonära och roliga jobb det finns inom omsorgsverksamheterna i vår 
kommun. 

När vi nu delsummerar räkenskaperna fram till augusti 2022, är det positivt att 
verksamheterna balanserar väl mot lagd budget trots en hög inflationsnivå. Vi har ett stort 
överskott i den gemensamma finansieringen vilket leder till ett bra överskott i nivån 
uppemot drygt 40 miljoner kronor. Det gör att vi kan stärka vårt eget kapital, slippa låna 
för investeringar och möjlighet att fylla upp vår resultatutjämningsfond inför kommande 
tuffa år. Sannolikt står vi inför stora anpassningsåtgärder i alla verksamheter, både som 
följd av lågkonjunktur med lägre skatteprognoser och avsevärt högre pensionskostnader 
främst påverkade av inflationstrycket. Men allt är inte dystert. 

Jag är mycket belåten med den starka utvecklingsbenägenhet som inte minst vår förvaltning 
bidrar med. Det är genom ändrade arbetssätt, prioriteringar, kraftfull digitalisering och 
innovationskraft vi kommer ta oss ur detta på ett bra sätt. Det är också en klar fördel att i 
så stor utsträckning ha haft en god ekonomisk disciplin under de gångna 
mandatperioderna. Vi har stärkt det egna kapitalet rejält och investerat på 100 
miljonersnivån utan att ta upp lån. Det finns inga stora budgetobalanser i våra 
verksamheter. Det underlättar dessutom att ha en god portion bundna lån i tider som 
dessa. 

Framtiden är som alltid oviss, särskilt så här veckorna efter ett allmänt val. Oavsett var 
styret landar kommande mandatperiod, bedömer jag det som oerhört viktigt att 
diskussioner och debatter fortsätter hållas i en hövlig ton. Kommuninvånarna kommer 
gynnas av breda lösningar och konstruktivitet. Framtiden behöver det. 

Leif Sandberg(C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 
Nedan visas väsentlig information för den kommunala verksamheten som bedrivs i helägda 
och delägda bolag samt förbund. 

Österlenhem AB 
Österlenhem AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Resultat efter finansiella poster 6,5 3,3 5,0 

Under 2021 startades grönyteskötseln upp i egen regi i Tomelilla. Från den första mars i år 
har även skötseln av Brösarp, Smedstorp och Lunnarps grönytor tagits hem. Det förväntas 
resultera i bättre planering och förenkling vilket ska ge bättre och billigare skötsel på sikt. I 
och med hemtagning av grönyteskötseln har personalantalet ökat och bolaget har nu 17 
anställda. Under växtsäsongen har ytterligare tre personer anställts. Bolaget har även i år 
samarbetat med kommunen om att erbjuda skolungdomar praktikplatser. Även samarbetet 
med Lindesborgsskolan har fortsatt och barnen i skolan har gjort fågelholkar och 
insektshotell i slöjden som satts upp i olika områden. 

Precis som för resten av samhället har kriget i Ukraina och Coronaviruset fått negativa 
ekonomiska konsekvenser på bland annat priser och tillgänglighet på råvaror och produkter 
som bolaget behöver. För verksamheten har det märkts av i det dagliga arbetet då det 
ibland varit slut på vissa produkter. Det har även varit leveransförseningar och det har varit 
ovanligt stora prisökningar på en del varor. Det mesta har ändå kunnat lösas med hjälp av 
ersättningsprodukter eller att en annan leverantör har kunnat leverera. 

Leveransförseningar av bland annat ventilationsaggregat har påverkat produktionstiden för 
om- och tillbyggnad av kvarteret Lansen. Inflyttningstillfället fick skjutas fram men den 25 
augusti kom slutbeskedet och inflyttning påbörjades omgående. För projektet har 
byggentreprenören varslat om onormalt höga byggkostnader. Resultatet per den sista 
augusti är 6,5 mnkr mot budgeterat 2,2 mnkr. Bland annat är det lägre underhållskostnader 
än budgeterat med 1,5 mnkr. Mycket av underhållsarbetet är försenat och kommer att 
genomföras i höst men det är beroende av om leverans av material kan ske. I juli löstes två 
swapar i förtid. Då deras påverkan på räntebindning var liten valde bolaget att lösa dem 
och fick en obudgeterad intäkt på 1,5 mnkr. Lönekostnaderna har minskat något, det beror 
bland annat på färre säsongsanställda än planerat, föräldraledighet samt nedgång i arbetstid. 

Årets beslutade reinvesteringar ligger på cirka 15 mnkr. Det är troligt att det blir viss 
förskjutning i genomförande på grund av materialbrist/pris. Den största reinvesteringen 
2022 görs på Byavångshemmet. Totalt med tidigare års pågående investeringar som 
fortlöper över åren, beslutad ombyggnation i Lansen och investeringsönskemål från 
kommunal verksamhet har vi pågående arbete om cirka 56 mnkr. 

171



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 7 

 

Projektering av 27 nya lägenheter i Brösarp pågår för fullt. I november tas beslut om att 
antingen bygga, skjuta upp projektet eller avsluta det. Beslutet beror till stor del på vad som 
händer med byggpriser, räntor och om projektet kan genomföras med en hyra som är 
rimlig för marknaden. Kommunen ska också besluta om kommunal borgen. 

Under 2019 infördes begränsningar av avdragsrätten för räntor vilket påverkade bolaget 
negativt. Ett nytt förslag har kommit från EU-kommissionen att 15 procent av 
nettoräntekostnaderna inte ska få dras av skattemässigt. Om det går igenom samtidigt som 
räntor och byggkostnader ökar är risken stor att all nybyggnation läggs ner. 

Prognosen för helåret samt måluppfyllnaden ser bra ut. 

Tomelilla Industri AB 
Tomelilla Industri AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Resultat efter finansiella poster -4,1 -0,2 -4,5 

Utfallet per den sista augusti är sämre än budgeterat. Per sista augusti redovisar bolaget ett 
negativt resultat om 4,1 mnkr jämfört med helårsbudgeten som också det är negativt med 
0,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett negativt resultat om 4,5 mnkr. 

En av förklaringarna till det försämrade utfallet i förhållande till budgeterat är att bygglovet 
för Industribyn 2 dröjde och en större del av kostnaderna för projektet därmed belastar 
2022 i stället för 2021. Förseningen påverkar även de beräknade hyresintäkterna. För bolag 
inom K2 regelverket räknas mycket av ombyggnationer som underhåll och kostnadsförs 
därför direkt. 

Ombyggnationen av lokalerna i Industribyn 2 för kommunal verksamhet håller på att 
avslutas och inflyttning har skett. På grund av pandemin samt kriget i Ukraina har priserna 
på material samt leveranstider påverkats. Dialog om ökande kostnader och dess påverkan 
på hyresavtalet har förts med hyresgästen. 

Den ombyggnation av Industribyn som gjorts håller på att avslutas och beräknas kosta 
mellan 10 till 11 mnkr varav en del hamnar som kostnad och en del som investering. 

Torgkioskens hyresgäst har en tid önskat någon typ av väderskydd för sina kunder och 
samtal förs med kommunen i frågan. En tidigare överklagan gällande byggnation på torget 
har stoppat upp processen men då frågan nu är avgjord kommer förnyad dialog tas 
framöver. En eventuell investering i torgkiosken beslutas separat. 

Efter utredning har beslut fattats om att det inte är ekonomiskt lönsamt att renovera 
fastigheten Balder 6 och beslut har tagits att byggnaden kommer rivas. Kommunen, som är 
hyresgäst, har sagts upp med flera års framförhållning för att dialog ska kunna ske om 
hyresgästens framtida lokalbehov. Övriga hyresgäster har kontrakt som löper ut framöver. 
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Österlens Kommunala Renhållnings AB 
Österlens kommunala Renhållnings AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Resultat efter finansiella poster -0,3 0,1 0,4 

Under de första åtta månaderna har verksamheten i bolaget bedrivits i god ekonomisk 
balans. De taxor som Ökrab har tillämpat hör till de lägsta i landet. Bland Skånes 33 
kommuner har Ökrab tillämpat den soptaxa som är lägst i länet. 

Under året har Ökrab förutom ordinarie insamlingsverksamhet arbetat vidare med att 
erbjuda flerfamiljsbostäder FNI (fastighetsnära insamling) av förpackningar i syfte att 
kunderna får bättre möjlighet att sortera sina förpackningar samt för att minska 
avfallsmängderna. Detta har resulterat i att Avfall Sverige rankar båda ägarkommunerna 
bland de 25 bästa kommunerna på renhållning i Sverige. Under året har bolaget förberett 
för upphandling av nya entreprenadkontrakt rörande sop- och slamtömning. I juni 
beslutade regeringen om att samtliga hushåll skall ha bostadsnära hämtning av 
förpackningar senast 1 januari 2027 vilket gör att en upphandling initierats i syfte att ha nya 
bilar tillgängliga i samband med entreprenadstarten. 

Ökrab har budgeterat för ett mindre överskott 2022, prognosen pekar dock på ett resultat 
som är bättre än budget. Anledningen till detta är främst minskade avfallsmängder men 
också något fler kunder. Det finns dock risk för att ytterligare kostnadsökningar under året, 
för främst bränsle samt inköp av sopkärl och papperspåsar för matavfallsinsamlingen, 
minskar det överskottet. Bolaget räknar dock med att inte göra ett underskott jämfört med 
budget 2022. 

Bolaget står inför en utmanande framtid i och med fortsatt implementationen av FNI 
(fastighetsnära insamling). Det krävs ett omfattande förarbete för att kartlägga hur 
insamlingen skall införas i våra kommuner då logistik och framkomlighet är komplicerad i 
flera av våra kustnära samhällen. Under hösten kommer representanter för bolaget att 
besöka de grannkommuner som infört systemet för att samla in deras erfarenheter i syfte 
att få fram ett förslag på insamlingen samt att förfrågningsunderlag på tjänsten ska tas fram. 
Parallellt kommer bolaget att arbeta för att införa BNI i nybyggnationer och i de befintliga 
flerfamiljsbostäderna för att fortsätta arbetet med att minska avfallsmängderna. Arbetet 
med den nya kretsloppsplanen kommer även att fortsätta under året. 

Enligt gällande ägardirektiv från ägarkommunerna Simrishamn och Tomelilla ska bolaget 
drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår 
av bolagsordningen och ägardirektiv. Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt 
eget arbete. Mot bakgrund härav anser styrelsen att verksamheten har bedrivits och 
utvecklats med iakttagande av det kommunala syftet och de mål som antagits för 
verksamheten. 
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Österlen VA AB 
Österlen VA AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Resultat efter finansiella poster 2,3 0,0 0,0 

Det senaste året har flera viktiga nyckelpersoner rekryterats och flera har även kommit på 
plats. Det innebär att bolaget tagit ett stort kliv framåt och att organisationen står bättre 
rustad för att nå de strategiska målen. 

Det har också gjorts en organisationsförändring inom avdelningen Drift och underhåll. 
Syftet är att underlätta samverkan över kommungränserna och ha större möjlighet för 
kompetensutveckling och skalbarhet i samband med framtida förändringar. 

Arbetet med att öka den interna kommunikationen har börjat och i maj genomfördes 
bolagets första medarbetardag. Att kommunicera bolaget som en attraktiv arbetsgivare har 
också varit prioriterat, såväl som att göra Österlen VA och vår verksamhet mer känd bland 
kunder, allmänhet och media genom ökad medienärvaro och deltagande på marknader. 

I och med en förbättrad va-ledning mellan Brösarp och Kivik kunde bevattningsförbudet, 
under sommaren, begränsas till i huvudsak de södra delarna av Simrishamns kommun. 
Förbudet varade under perioden den 27 juni till och med den 15 augusti. Ytterligare ett 
flertal projekt är i gång eller på planeringsstadiet för att förbättra vattentillgången i de olika 
delarna samt att ett par förstudier är i gång i syfte att effektivisera och modernisera 
vattenverken. 

VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna har 
inte höjts i den takt som motsvarar de verkliga behoven idag och i framtiden. Bland annat 
behövs investeringar och förstärkning av organisatoriska och personella resurser. 

För att långsiktigt kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och 
avloppshantering behöver stora satsningar göras. Till exempel behöver ledningsnätet 
byggas ut, och/eller om, för att nå nya områden men också för att öka kapaciteten i 
befintlig infrastruktur. Anpassningar behöver göras för att säkra dricksvattenförsörjning på 
lång sikt och för att möta kommande klimatförändringar. Även anpassningar för att ta hand 
om slam och dagvatten, tillskottsvatten med mera behöver göras. För att kunna genomföra 
framtida satsningar och investeringar på ett effektivt och systematiskt vis behöver bolaget 
se över processerna. Det innefattar att hitta rätt balans mellan interna och externa resurser, 
såsom konsulter och entreprenörer. 

Österlen VA behöver anpassa sig efter rådande världsläge och den osäkerhet som råder. 
För bolaget innebär det ökade kostnader framför allt på grund av ökade råvarukostnader 
och stigande energipriser. En ökad hotbild och ett ökat intresse från främmande makt 
sätter stort fokus på säkerhetsarbete och belyser förmågan att kunna leverera dricksvatten 
även i kris. En svaghet som kan ses idag är komplexa leveranskedjor vilket kan begränsa 
tillgången på material såsom kemikalier och elektriska komponenter. 
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För att kunna arbeta effektivt med de risker och den osäkerhet som finns behöver Österlen 
VA anta långsiktiga planer för hur ett kvalitetssäkrat dricksvatten och ett miljömässigt 
omhändertagande av spillvatten ska ske. Arbetet måste ske i samverkan med 
ägarkommunerna.VA-taxan kommer på sikt att behöva höjas till följd av de olika krav som 
finns. 

Det ekonomiska utfallet är per sista augusti 0,1 mnkr bättre än budget. Helårsprognosen 
ligger som budget på 0 mnkr. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Resultat efter finansiella poster 0,6 0,1 0,1 

Under sommaren har SÖRF arbetat brett med att informera och inventera den 
tillgänglighetsproblematik som kan uppstå vid badplatserna. Information och budskap har 
publicerats på hemsidan, sociala medier, Sveriges television, Sveriges Radio och lokala 
medier. SÖRF har vid stickprovskontroller och inventering sett att framkomligheten varit 
begränsad vid ett flertal tillfällen. 

Personalsituationen på stationen i Simrishamn har varit ansträngd. Under vår och sommar 
har tjänstgöringsmöjligheterna försämrats. Detta har medfört problem med att upprätthålla 
den skadeavhjälpande förmågan vid ett antal tillfällen. Periodvis har verksamheten under 
enstaka dagar och timmar frångått bemanningskonceptet, ett befäl och fyra brandmän. 
Förändrade tjänstgöringsmöjligheter beror på studier, ändrad bostadsort samt nya 
arbetsförhållanden i kombination med sjukdom och avslutad anställning. RiB-
organisationen är känslig för förändringar och det finns fortsatt svårigheter att nyrekrytera. 

Det förbyggande arbetet har i stor omfattning präglats av de ändringar i lagstiftningen som 
har belysts tidigare år och framför allt de som börjat gälla under juli månad. Ändringarna 
innebär en större arbetsbelastning och SÖRF arbetar för att hitta lösningar och anpassa 
verksamheten efter de nya förutsättningarna. 

I början av sommaren var SÖRF:s första UAS-enhet (Unmanned Aircraft System) i drift. 
Övning och förarbeten har skett tillsammans med MSB, Transportstyrelsen och andra 
räddningstjänster. Drönaren är placerad på stationen i Borrby. Under juni-augusti har 
drönaren använts vid tio händelser. SÖRF kommer även inleda ett närmare samarbete med 
polis och sjöräddning för att utöka samverkan på skadeplats kring drönarförmågan. 

Förbundets resultat per augusti blev 0,6 mnkr. Prognosen för året är i nivå med det 
budgeterade resultatet på 0,1 mnkr. Den största budgetavvikelsen avser personalkostnader 
med 0,5 mnkr. Sjukskrivningar, vakanser och överskott i personalomkostnadspålägget har 
skapat en positiv budgetavvikelse. Personalkostnaderna påverkas av de operativa insatserna 
och varierar över året. Prognosen för personalkostnader beräknas uppgå till budgeterad 
nivå vid årets slut. 
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Upphandlingen av nya höjdfordon blev klar under sommaren. Bronto Skylift ska leverera 
två nya höjdfordon till SÖRF. Preliminär leveranstid är 16 månader viket är i fas med den 
tidigare presenterade fordonsplanen. SÖRF kan inom en snar framtid säkra den operativa 
förmågan kopplat till arbete på hög höjd och kravet på utrymning i flerfamiljshus. 

De två nya höjdfordonen kommer att placeras och ersätta de befintliga fordonen på 
stationerna i Ystad och Simrishamn. De fordon som ersätts är 21 respektive 26 år gamla. 
SÖRF kommer att arbeta vidare med den tidigare presenterade fordonsplanen. Under 
hösten 2022 kommer underlag för upphandling av nya släckfordon att påbörjas och 
beräknas vara klart till våren 2023. 

Prognosen för både årets resultat och måluppfyllelse är positiv. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund AB (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Resultat efter finansiella poster 1,8 0,0 1,3 

Verksamheten genomförs enligt den verksamhetsplan som finns med undantag av att 
alkoholkontrollerna är fortsatt eftersatta. Det beror till stor del på att det inkommit fler 
ansökningar av både stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd än tidigare. Den tillsyn 
som sker enligt alkohollagen är i första hand på de verksamheter det sedan tidigare varit 
problem med. Inspektioner/kontroller inom övriga områden sker enligt 
verksamhetsplanen. Några större oförutsedda händelser har inte inträffat under året. 
Förvaltningen har tagit fram ett antal fokusområden och dessa ingår i tillsynen. 
Inspektioner/kontroller sker i första hand som besök på plats men det sker även digitala- 
eller skrivbordskontroller beroende på vad anledningen till besöket är. 

Under det första kvartalet genomfördes, i och med pandemin, vissa trängselkontroller. 

Under våren har det löpande varit avstämningar med medlemskommunerna angående det 
förändrade säkerhetsläget i samhället. 

Miljöförbundet behöver arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett arbete 
pågår för att hitta vägarna för det. 

Arbetsmiljöarbetet fortsätter med hjälp av HR-stöd från Österlen VA. Under våren har 
bland annat en ny arbetsmiljöpolicy beslutats, förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan 
för det som behöver förbättras när det gäller arbetsmiljö samt även tagit nya 
kvalitetskriterier. De kriterier som har enats om gällande kvalitet är: 

• Gott bemötande 

• Rättssäker hantering 

• Ändamålsenlig process 
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Förvaltningen gjorde en mindre organisationsförändring som påbörjades den 1 april 2022. I 
varje arbetsgrupp har det tillsatts gruppledare. Gruppledare och miljöchef har bildat en 
strategisk planeringsgrupp med uppdrag att bland annat se över långsiktig planering. 

Förvaltningen erbjuds att arbeta hemifrån två dagar i veckan, om arbetet så tillåter. Det är 
uppskattat och som arbetsgivare tror vi att det blir en bättre balans mellan arbete och fritid 
samtidigt som det gynnar miljön. På tisdagar är hela förvaltningen på miljöförbundet, inte 
minst för att främja arbetsmiljön och en god sammanhållning. 

Förvaltningen fortsätter arbeta med digitalisering och få till fler blanketter som är 
ifyllningsbara via vår hemsida. Bland annat har en livsmedelsapp anskaffats vilken kan 
användas ute vid kontroller. Denna beräknas vara installerad under oktober 2022. Det 
arbetas för att implementera en portal att få ansökningar via e-tjänster att hamna direkt i 
diariesystemet utan hantering av administrativ personal. Ytterligare en modul kommer att 
installeras för att underlätta arbetet med e-blanketter. Årets investeringar förväntas uppgå 
till 0,5 mnkr. 

När det gäller NKI (nöjd kund index) har miljöförbundet fått väldigt höga poäng inom 
flera områden. Framför allt är det höga poäng på bemötande. Vi har ett mål på 80 poäng 
och kommer upp till 79 poäng vilket är väldigt bra. Miljöförbundet arbetar efter att ”vi vill 
vara den myndighet vi själv vill möta”. 

Miljöförbundet redovisar per augusti månad ett positivt utfall på 1,8 mnkr, vilket är en 
positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Det är främst avgifter avseende miljö- och hälsoskydd 
som har högre intäkter, beroende på bland annat att verksamheterna fler timmar för tillsyn, 
prövningar och ansökningar utförts, jämfört med vad som planerats för. Förbundet har 
också högre intäkter i form av att ett par obudgeterade bidrag tillkommit; statsbidrag för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder samt lönebidrag. 

Helårsprognosen för förbundet är ett positivt utfall på 1,3 mnkr., vilket är 1,3 mnkr bättre 
än budget Alkoholenheten prognostiserar ett positivt utfall på 0,3 mnkr, av vilket hela 
överskottet förväntas återbetalas till medlemskommunerna samt Sjöbo kommun. 

Måluppfyllelsen bedöms som god. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 
Den höga inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften för 
företag, hushåll och kommuner. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna slår 
alltmer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Hushållen lär 
främst dra ner på sällanköpsvaror samt bostadsköp. Högre räntor och 
uppvärmningskostnader får en tydligt dämpande effekt på bostadsefterfrågan, och 
därigenom på bostadspriserna. Detta pekar tydligt mot ett allt svagare bostadsbyggande. 
Höga insatspriser och högre räntor dämpar ytterligare nyproduktionen av bostäder. 
Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på 
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framtiden eller uteblir. Svaga investeringar totalt sett för näringslivet tynger därför den 
inhemska efterfrågetillväxten kommande år. 

Ekonomin kommer därför växa svagare än trend 2022 och 2023, varvid resursutnyttjandet 
sjunker. Läget på arbetsmarknaden är i nuläget ansträngt, med ett arbetskraftsdeltagande 
och en sysselsättningsgrad högre än före pandemin. Den svaga BNP-tillväxten dämpar 
dock med tiden sysselsättningen och nästa år stiger andelen arbetslösa. 

Det kommunala skatteunderlaget växer starkt i nominella termer. Snabbt stigande 
kostnader, givet högre priser och löner, pekar dock på att skatteintäkterna endast kommer 
att medge en svag real resursökning kommande år. Stora kostnadsökningar inte minst för 
avtalspensioner, drivet av den höga inflationen, kommer att bli en stor utmaning för de 
kommunala budgetarna. 

Källa: MakroNytt, nummer 2/2022 som utges av Sveriges Kommuner och Regioner 

Befolkningsutveckling 
Enligt SCB:s statistiknyhet i augusti ökade Sveriges folkmängd med 0,3 procent eller 35 533 
personer under första halvåret 2022. Det var en större folkökning än under pandemiåren 
2020 och 2021 men lägre än åren 2013–2019. Den 30 juni 2022 uppgick Sveriges 
folkmängd till 10 487 859 personer, vilket var en ökning med 78 611 personer sedan den 30 
juni 2021. 

I samband med coronapandemin 2020 minskade invandringen kraftigt och den 
minskningen fortsatte under första halvåret 2021 även om invandringen under hela 2021 
ökade något jämfört med 2020. Ökningen som blev synlig under andra halvåret 2021 har 
fortsatt under 2022. Under årets första sex månader har 42 141 personer invandrat till 
Sverige vilket är en ökning med 28 procent eller 9 241 personer jämfört med första halvåret 
2021. Även om invandringen ökade under första halvåret 2022 var den lägre än åren 2006–
2019. 

Befolkningen i Tomelilla var 13 788 stycken per den siste augusti i år, vilket är en ökning 
med 76 personer sedan årsskiftet. Anledningen till ökningen är att det flyttat in fler till 
Tomelilla än från Tomelilla. 

Arbetsmarknad 
Enligt SCB uppgick antalet arbetslösa i åldrarna 16 till 64 år under andra kvartalet 2022 till 
264 000. Det är en minskning med 77 000 i jämförelse med andra kvartalet 2021. Antalet 
arbetslösa kvinnor var 129 000 och antalet arbetslösa män var 135 000. Det relativa 
arbetslöshetstalet, antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften, var 5,1 procent för både 
kvinnor och män. Det motsvarar en minskad arbetslöshet bland kvinnor med 1,4 
procentenheter och 1,8 procentenheter bland män. 
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Under augusti månad rapporterar arbetsförmedlingen en total arbetslöshet på 6,2 procent. 
Det är en minskning på 1,1 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Tomelilla ligger 
lägre än snittet i Skåne, trots att arbetslösheten sjunker även i Skåne. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Coronapandemin har medfört att verksamheten under lång tid fått ställa om och hantera 
risker. Trots att restriktionerna lättat påverkar det i dagsläget verksamheterna genom att 
stanna hemma vid symtom exempelvis skola, förskola och inom vården. Möjligheten att 
arbeta hemifrån öppnar upp för en lägre sjukfrånvaro för de som kan arbeta hemma. 

Kriget i Ukraina har medfört sårbarhet vid exempelvis cyberattacker, brist på el, vatten, 
värme med mera. Vi har utifrån detta förstärkt säkerhetsorganisationen. Den stora 
osäkerheten kring kostnadsökningar gällande råvarupriser, el och drivmedelspriser påverkar 
verksamheterna och det kommer att krävas effektiviseringar och besparingar. 

Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och 
försörjningsbördan blir högre. Detta påverkar inte bara kostnaderna, utan även möjligheten 
att få bemanning med rätt kompetens och på sikt även att få efterfrågad bemanning 
överhuvudtaget. För att minska risken för kompetens- och personalbrist behöver Tomelilla 
effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Inom Tomelilla kommun och dess bolag finns anläggningar till stora värden, som 
exempelvis bostäder, lokaler och anläggningar. Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta 
att nyttja fastigheter och anläggningar. Underhållsplaner och förnyelseinvesteringar minskar 
risken att drabbas av eftersatt underhåll. 

En ökad IT-risk finns i hela samhället i och med ökande digitalisering. Vissa verksamheter 
är mer känsliga än andra för dataintrång med mera. Riskerna kan minskas genom att öka 
medvetenheten om olika IT-risker, till exempel se över behörigheter samt arbeta aktiv med 
säkerhetsskydd. 

Operativa risker är sådana fel och brister i kommunens rutiner som kan leda till 
ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i administrativa rutiner, 
otydlig arbetsfördelning och otydliga arbetssätt samt bristande kompetens skapar extra 
arbete, kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa övergripande rutiner finns men generellt 
är det varje verksamhet som svarar för sina rutiner. Detta är något som ska följas i 
internkontrollplaner. 

Kommunen och dess bolag gör externa inköp för betydande summor och det är många 
medarbetare som är involverade i processen. Det finns en risk att det fakturerade inte 
levereras eller inte motsvarar önskad kvalitet, leveranstid eller pris, vilket leder till ökade 
kostnader. En väl fungerande inköpsprocess ger förutsättningar för korrekta inköp. 
Kommunen har upparbetade rutiner och en nyligen antagen policy för att motverka 
korruption och muta. 
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Miljörisker finns inom flera områden. För att upptäcka brister innan någon olycka sker 
genomförs systematiskt underhåll av anläggningar och brandsyner med mera. 

Ränteförändringar kan innebära ökade upplåningskostnader för kommunen och dess bolag. 
Risken kan minimeras genom räntebindning. Finanspolicyn och olika räntebindningstider 
minskar risken. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 
• Nytt öppet intranät lanserades i slutet av januari. 

• En satsning i sociala medier på mer story-betonade inlägg har genomförts med bra 
resultat. 

• I samband med Rysslands invasion av Ukraina, startade 
kommunikationsavdelningen återigen upp en beredskap för kriskommunikation. 

• Nytt ekonomisystem togs i bruk vid årsskiftet. 

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

• Chattfunktion gentemot medborgare infördes under perioden. 

• Projektutveckling och ökad samverkan med forskningsinstitutioner pågick under 
perioden. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Renoveringen av Välabadet är färdigställd och invigd. 

• Inventering för digitalisering av vägmärken fortlöper i byarna. 

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

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

• Ny lekplats har färdigställts på Sölvegården. 

• Det har gjorts nytt tillagningskök och ny ventilation på Norrevång. 

• Ny cykelväg från Rosendalsvägen till stationen håller på att byggas. 

• Ombyggnation av torget i Tomelilla har färdigställts och invigdes den 1 september. 

• Skyddsrummen har inventerats och iordningställts och bränsleförråd har fyllts upp. 
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• En ny scen i Stadsparken håller på att byggas. 

• Renovering av toalett och väntsal på stationen är klar samt att en betalterminal är 
uppsatt. 

• Nämnden prognostiserar med ett underskott på 0,5 mnkr, vilket bland annat beror 
på ökade uppvärmningskostnader, men även att måltidsverkstan går med 
underskott. 

• Verksamheten flaggar för att elkostnaderna kommer att öka med mellan åtta och 
nio mnkr nästa år. 

Byggnadsnämnden 
• Bygglovenheten hade utmaningar under förra verksamhetsåret med att rekrytera en 

bygglovschef med rätt kompetens och adekvat utbildning. Två 
rekryteringsprocesser genomfördes under 2021 men trots detta lyckades 
förvaltningen inte att rekrytera. Sedan förra året är tjänsten tillsatt med en 
tillförordnad bygglovschef på till största del konsultbasis. 

• Nämnden prognostiserar med ett underskott på 1,7 mnkr främst beroende på 
konsultkostnader gällande tjänsten som bygglovschef. 

• Under februari månad i år lanserades bygglovenhetens e-tjänster. Det går nu att 
söka bygglov, ansöka om anmälningspliktiga åtgärder och strandskydd digitalt men 
även att komplettera sitt ärende, skicka meddelande till handläggare, ta del av 
remiss samt lämna remissvar. E-tjänst finns även för att ta del av beslut som 
sökande och kontrollansvarig. 

Kultur- och fritidsnämnden 
• Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har införts från den 1 

januari 2022 med digitalt ansökningsförfarande. I samband med införandet har alla 
föreningar bjudits in till fysiska eller digitala informationsmöten. De som har haft 
behov har även erbjudits enskilda möten för genomgång av ansökningsförfarandet. 

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

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

• Biblioteksplanen 2022–2026 för Tomelilla kommun antogs av kommunfullmäktige 
i februari 2022. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
• Verksamheten lämnar Välagården och flyttar in i anpassade, uppdaterade och 

flexibla lokaler i industribyn. 

• Utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet har inneburit en väsentlig 
kompetensförstärkning i verksamheten. 

• Statsbidraget återhämtningsbonusen, 5,7 miljoner, kommer att användas för 
återhämtning och utvecklande av arbetstidsprocesser. 

• Samtliga sjukskötersketjänster är tillsatta inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

• Nytt verksamhetssystem har införts. 

• Träffpunkten Kryddan är åter i full drift efter pandemin och besöks dagligen av 
drygt 50 personer. 

• Tomelilla har en demografi som innebär att behoven ökar framför allt inom LSS. 
Behovet av bostäder ökar inom LSS och inom ett par års sikt behöver ytterligare 
bostäder för LSS tillskapas. 

Familjenämnden 
• Under sommaren 2022 har 67 ungdomar haft feriejobb. 

• Samtliga tjänster inom myndighet barn och familj är tillsatta. 

• Lokaliseringsförslag för nybyggnation av F-6 skola har presenterats för 
familjenämnden. 

• En rektor och chefen för barn- och elevhälsan har påbörjat rektorsprogrammet. 

• Byggstart för uteklassrum på Brösarps skola och utsiktens förskola " I Ur och 
skur". 

• Samtliga rektorer i förskolan deltar i Regionalt rektorsnätverk för förskolans 
rektorer inom FoU Skola, Skånes kommuner. 

Överförmyndarnämnden 
• Beslut om att låta Simrishamns kommun ingå i den gemensamma nämnden och 

kansliet har fattats i Tomelilla, Ystad, Sjöbo samt Simrishamns kommun. 

• Ny enhetschef har rekryterats och tillträdde 18 maj. 

• Två nya handläggare har rekryterats, med start 15 september respektive 1 oktober. 

• Arbetsbördan har på grund av den periodvisa personalbristen varit osedvanligt hög. 
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• Beslut har fattats om lokalbyte för enheten med anledning av den expansion av 
verksamheten som sammanslagningen av vår och Simrishamns verksamhet innebär. 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med 
den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens 
nämnder och övriga bolag och förbund. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt i 
årsredovisningen framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. 

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art 
och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken 
verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. Utformningen av strukturen för 
styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern återfinns i kommunens 
årsredovisning. I detta avsnitt i delårsrapporten återfinns uppföljningen av styrningen. 

Styr- och målmodell 
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så 
att visionen och verksamhetsmålen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras. 

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun efter en ny målmodell som innebär att kommunen 
ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 
utvecklas och förbättras. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål 
utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden nedan med vardera två mål. 
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Vision 
I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision: 

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

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

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera 
stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda. 

Nämnderna har sammanfattat sitt arbete för att uppnå visionen nedan. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen arbetar för att skapa förutsättningar för att uppnå visionen bland annat 
genom livskvalitetsprogrammets övergripande viljeinriktningar, näringslivsutveckling, 
visionsmedel och projekt inom hållbarhet. 

Familjenämnden 

Individ och familj 

På Grön arenagård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 
att odla i, hästar att rykta, massera och klappa, kaniner och katter att kela med, höns att 
mata, och andra aktiviteter för att hålla i ordning miljön på gården. 

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 
längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 
med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 
kompetensförsörjning. 

Genom intervjuer, undersökningar och uppföljning tas kommuninvånarnas engagemang 
och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Barn och utbildning 

På samtliga förskolor och skolor arbetar barn och elever med miljö och hållbarhet utifrån 
läroplanerna. I Brösarp har det under flera år gjorts en särskild satsning både på förskolan 
och skolan för att utbilda pedagoger enligt friluftsfrämjandets metoder I Ur och Skur där 
undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även tar sig uttryck 
i praktisk handling. En långsiktig tanke kring denna verksamhet har alltid varit att den efter 
uppbyggnad ska kunna utvecklas till att erbjuda alla förskolor, fritidshem och skolor 
möjlighet att under dagar på läsåret delta i verksamhet motsvarande en naturskola. 

Barn och utbildning har deltagit aktivt i införande av nytt kostdatasystem för att 
automatisera hanteringen och begränsa matsvinnet. 
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En arbetsmarknadsdag har genomförts för elever i årskurs 8 och 9 för att ge dem möjlighet 
att öka sin kunskap och valkompetens vilket kan bidra till färre avhopp från och byten av 
gymnasieprogram. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Den interna verksamheten har arbetat med att bättre och samlat möta förutsättningen att 
äldreomsorgen är konkurrensutsatt i hög utsträckning. Genom att samverka i högre grad 
enheter emellan kan kvaliteten och effektiviteten öka. 

På Grön arenagård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 
att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter klappa, höns att mata, och andra aktiviteter för 
att hålla i ordning miljön på gården. 

Genom intervjuer, undersökningar och uppföljning tas kommuninvånarnas engagemang 
och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra styrkor och 
möjlighet såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga. 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets 
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i 
deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. 

Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att 
stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till 
lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande. 

Kursutbud ska ha stor bredd i kulturskolan och vara tillgängligt på många skolor i 
kommunen. Kunskaper ska ges i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att 
eleven själv kan utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli 
professionell- eller amatör. Det bidras till lokal tillväxt och utveckling. 

Konsthallen bidrar bland annat genom det internationella artist in residens med att sätta 
Tomelilla på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar. 

Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på 
konsthallen, bland annat såsom babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar. 
Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshops för kommunens 
dagverksamhet. 

Soffta ska utvecklas till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård ska ha aktiviteter 
ute och inne. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden arbetar med att genomföra visionen. Det är viktigt att såväl exploatering som 
beställning av vatten- och avloppstjänster, men även andra typer av projekt och 
investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel 
inom gatu- och parkverksamheten som handlar om kreativitet, vilket är positivt för såväl 
verksamhet som gentemot kommunmedborgare. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya 
övergångsställe och från "Här Gårman" tavla till "Fru Gårman" tavla. Torget i tätorten är 
också en del i detta arbete. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och 
byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger 
därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. 

Livskvalitet 

Livskvalitetsprogrammet 
Livskvalitetsprogrammet, som antogs i början av 2021, är kommunens styrdokument för 
miljö och folkhälsa för åren 2021 - 2030. Programmet anger mål och riktning för arbetet 
med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och 
rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. 

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med 
förbättringar och prioriteringar. Arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling ska bedrivas 
aktivt och genom mod, öppenhet samt nyfikenhet. Exempel på områden som tas upp i 
programmet är innovation och utveckling, barn och ungas perspektiv, och hållbara 
ekosystem. En av Tomelillas utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället 
på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. 

Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive 
nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Nämnderna har sammanfattat sitt arbete för att uppfylla livskvalitetsprogrammets 
intentioner nedan. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen arbetar inom många områden utifrån de fyra viljeinriktningarna. 
Exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige, en utbildningsinsats för att öka 
kunskapen om Agenda 2030 och implementering av ledningsplanen för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté. Förvaltningen jobbar även med medborgardialog och ökad 
delaktighet för barn och unga genom Ungdomsrådet. Även en ökad satsning på näringsliv 
och innovation har skett. 
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Familjenämnden 

Familjenämndens båda verksamheter, barn och utbildning och individ- och 
familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans 
med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med 
en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata 
finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. 
Familjenämndens verksamheter har konkretiserat utmaningen - Hur skapar vi mer 
träffsäkra förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället - där 
verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg 
är att testa och utveckla lösningar, där även lokala entreprenörer bjuds in. En workshop har 
genomförts med intressenter, och efter att dessa skickat in har två alternativ för framtida 
arbeten utkristalliserats. Dessa har verksamheterna nu uppföljningar med för att komma 
vidare i arbetet. 

Verksamheterna barn och utbildning och individ- och familjeomsorgen har även haft en 
gemensam dag för ledningsgrupperna som tog fram olika samverkansmöjligheter för att 
mer effektivt erbjuda barn och familjer stöd. Till exempel socialtjänstens deltagande i 
skolans aktiviteter, utvecklande av rutiner för den formaliserade samverkan och ökad 
kommunikation mellan verksamheterna. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamheten arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara på 
goda exempel, förbättringsområden och för att finna nya arbetssätt. 

Kvalitetstårtor där vi uppmärksammar medarbetares goda initiativ och insatser för de vi är 
till för och skrytpunkter på verksamhetsdialoger är två sätt för att främja utvecklingen och 
dela med oss av goda exempel till andra. 

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

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 
för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 
nätverk och så vidare. 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet genomför en testbädd för att pröva en ny digital 
plattform tillsammans med företaget Camanio AB. Projektet syftar till att bättre kunna 
möta brukarnas behov av tillsyn under hela dygnet. Projektet var planerat till hösten 2021 
men har, i huvudsak på grund av leveransproblem av teknik, förskjutits i ett par omgångar 
och kommer inte att avslutas förrän i slutet av 2022 och först därefter utvärderas. 

Verksamheten använder en stor andel fordon och inför utbyte görs noggranna 
övervägningar av vilket drivmedel som ska användas. Vid fel användande av fordon kan 
även den mest miljövänliga bil få negativa konsekvenser för miljön om det inte går att fylla 
på drivmedel där den används. Verksamheten har samlat bilfrågorna för att bättre kunna 
följa användande och utbyten. Under fjärde kvartalet 2022 kommer tio av verksamhetens 

187



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 23 

 

fordon att bytas ut till el. Laddningsstuktur är uppbyggd vid verksamhetens nya lokaler i 
Industribyn och arbete för att bygga laddningsstruktur i Brösarp är planerat till vintern 
2022. 

Då det finns ett överskott av lediga platser inom särskilt boende förekommer att 
verksamheten säljer platser till närliggande kommuner där det i stället finns en brist på 
platser inom särskilt boende. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Främja läsandet för barn 

Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att väcka lust och inspiration för läsning. 
Lusten att läsa grundläggs tidigt och det är också under de första åren som barnen lär sig 
hantera ett eget språk. 

Tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. 
Satsningen är inkluderande och stärker individen. 

Genom att göra medborgarundersökning eller medborgardialog om vad som efterfrågas 
(fråga brett ute i samhället) kan nämnden fånga vad som skapar livskvalitet. Vi vill 
inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. 

Vi har en hög servicenivå 

Utbildningar och föreläsningar erbjuds för att underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”. 

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

Hög service ges även genom kulturhuset med alla verksamheterna och alla tillgängliga 
bibliotek i kommunen och Tomelilla konsthall som är välkänd för sina utställningar som 
alla kan besöka. Kulturskolan har undervisning på de flesta skolorna. 

Fritidsgården Soffta satsar på att aktivera barn och unga med många fysiska aktiviteter både 
inomhus och utomhus och arbetar mycket med att få besökarna att vara delaktiga i 
planering av olika programpunkter. 

Kultur och fritid ger bidrag till föreningar och är avsedda att vara stöd till de som är 
verksamma inom Tomelilla kommun. För att vara berättigade till bidrag så måsta 
föreningen vara öppen för alla. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränsle, väljer miljömässigt och etiskt 
hållbara varor samt förändrar vår konsumtion. 

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och 
motionsspår. 
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Öppna - Erbjuder en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling. 

Kommunen upplåter kommunal mark för biodling, bevara och utveckla landskap för 
hållbara ekosystem (biologisk mångfald). 

Nyfikna - utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis konstgräsplan, låt 
ekonomin skapa mervärde. 

Byggnadsnämnden 

Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. Det 
skapar rädsla, men också mod att göra något nytt. Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt 
och genom att ta fram nya idéer som resulterat i ett större personligt ansvar som 
medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara till gagn för kommuninvånarna. 

Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas 
behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter. 

Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsamma på olika synsätt. Vårt arbete ska ge 
förutsättningar för trygga och säkra miljöer. 

Nämnden och enheten ska utveckla vårt nätverkande med andra kommuner. 

Synpunkter och klagomål 
Tomelilla kommuns medborgare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål direkt 
till verksamhetens personal eller till Tomelilla direkt. Det ska vara lätt för den enskilde att 
lämna en synpunkt och det finns därför flera alternativa sätt att lämna sin synpunkt. 
Synpunkter kan lämnas via e-tjänst, e-post, brev, telefon och besök. 

Sedan januari 2020 sker arbetet med att hantera synpunkter och klagomål enligt rutin som 
antagits av kommundirektör. Enligt rutinen ska all diarieföring gällande synpunkter och 
klagomål, såväl inkomna synpunkter som svar på synpunkter, göras av Tomelilla direkt. 
Tomelilla direkt har också ett ansvar att bevaka så att samtliga inkomna synpunkter blir 
besvarade inom den tid som anges i rutinen. Eftersom synpunkter och klagomål utgör en 
viktig del i kommunens kvalitetsarbete har Tomelilla direkt uppdrag att aktivt uppmuntra 
personer som är i kontakt med kommunen att lämna in synpunkter. 
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Synpunkter och klagomål per nämnd Jan-apr 
2021 

Jan-apr 
2022 

Maj-aug 
2021 

Maj-aug 
2022 

Kommunstyrelsen 4 5 7 8 

Samhällsbyggnadsnämnden 57 28 72 57 

Byggnadsnämnden 6 7 8 3 

Kultur- och fritidsnämnden 4 7 3 1 

Vård- och omsorgsnämnden 20 4 9 4 

Familjenämnden, barn- och utbildningsverksamheten 4 2 3 3 

Familjenämnden, individ- och 
familjeomsorgsverksamheten 

0 4 6 3 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 0 2 1 0 

Totalt 95 59 108 79 

För perioden 1 maj till och med den 31 augusti har kommunens verksamheter fått in 79 
synpunkter som registrerats. 

Motsvarande period 2021 inkom sammanlagt 108 synpunkter vilket innebär att det skett en 
minskning av antalet inkomna synpunkter även under denna period. 

Liksom tidigare har flest antal synpunkter inkommit gällande samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet, 57 stycken. Motsvarande period förra året var antalet inkomna synpunkter 72 
stycken. Drygt 70 procent av de inkomna synpunkterna rör samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. Inom samhällsbyggnadsnämnden är det gata/park som står för den största 
andelen synpunkter. En anledning till detta torde vara att detta är en verksamhet som det är 
lätt att tycka till om. Av synpunkterna är 16 av 50 relaterade till vägunderhåll och 
trafiksäkerhetsfrågor. Tolv synpunkter gäller grönyteskötsel eller växtlighet och tio 
synpunkter har inkommit gällande råkor. Övriga synpunkter är av blandad karaktär. Sju 
synpunkter har inkommit gällande fastighet. Fyra av dessa rör Smedstorpsbadet medan 
övriga tre rör underhåll av våra naturområden. Till övriga verksamheter inom 
samhällsbyggnad har det inte inkommit några synpunkter. 

Byggnadsnämnden har fått in tre synpunkter under perioden. Dessa gäller bristande 
återkoppling, felaktiga uppgifter om telefontider på kommunens webb och i brevmall och 
synpunkter på handläggning i ärende. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått in en synpunkt under perioden. Denna efterlyser 
åtgärder från kommunens sida för bevarande av Torgdonatorernas minne. 

Kommunstyrelsen har fått in åtta synpunkter under perioden. Synpunkterna är av blandad 
karaktär och inget särskilt mönster kan ses. 

Vård- och omsorgsnämnden har fått in fyra synpunkter under perioden. Tre av 
synpunkterna gäller handläggning av myndighetsärenden och en synpunkt gäller brister i 
verksamhet som bedrivs av entreprenör. 
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Familjenämnden har fått in sex synpunkter under perioden. Tre av dessa rör individ- och 
familjeomsorgsverksamheten. Dessa handlar om synpunkter på handläggare och 
handläggning av ärenden. Tre synpunkter har inkommit som rör barn- och 
utbildningsverksamheten. Två synpunkter har inkommit gällande en av skolorna i 
kommunen och en synpunkt har inkommit runt en förskolas hantering av barn som 
uppvisar tecken på magsjuka. 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har inte fått in några synpunkter under 
perioden. 

Det kan konstateras att antalet synpunkter har fortsatt minska jämfört med förra året. 

Vid genomgång av ärendena kan konstateras att rutinen för hantering av synpunkter och 
klagomål följs väl av vissa verksamheter. De verksamheter som sticker ut i detta avseende 
är vård- och omsorgsnämnden, familjenämndens individ- och familjeverksamhet samt 
samhällsbyggnadsnämndens gata/park- och fastighetsverksamhet. Det har observerats i 
några fall att notering gjorts i ärendet att återkoppling skett till synpunktslämnaren vid möte 
eller via telefon. Det saknas dock dokumentation i dessa fall om vad utredningen av 
synpunkten visade och vad som återkopplades till synpunktslämnaren. 

Noteras kan att familjenämndens barn- och utbildningsverksamhet har väldigt få 
synpunkter i förhållande till hur många människor som är berörda av deras verksamhet. De 
synpunkter som registrerats har inkommit via Tomelilla direkt. Inga synpunkter har 
inkommit via verksamheterna och det känns inte sannolikt att antalet synpunkter som 
lämnas direkt till verksamheten skulle vara noll. Som förälder och barn/elev torde det vara 
logiskt att vända sig till verksamheten med sina synpunkter och dessa hanteras sannolikt 
inom verksamheten. Dock sker i så fall ingen dokumentation och diarieföring i enlighet 
med kommunens rutin för synpunkter och klagomål. För de synpunkter som inkommit 
under perioden saknas registrerade svar i Evolution. Samma mönster kan ses också i 
kommunstyrelse, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden där merparten av 
synpunkterna inte har svar registrerade. Här bedöms det vara av vikt att rutinen belyses vid 
de olika verksamheternas ledningsgrupper för att påminna, dels om skyldigheten att 
registrera allmänna handlingar, dels om att det i kommunen finns en antagen rutin för 
hantering av synpunkter och klagomål. 

Tomelilla direkt uppmanar aktivt personer att lämna in synpunkter, om möjligt via e-tjänst 
eller e-post, men också att vi kan ta emot via telefon eller besök. Ofta blir svaret att de inte 
vill detta. Tomelilla direkt kan här bli aktivare i att fånga upp och registrera synpunkter och 
i de fall synpunktslämnaren inte önskar medverka hantera synpunkten som anonym. 

Vad säger brukarna, barnen, eleverna? 
Nedan följer en sammanfattning av de brukarundersökningar som genomförts och som 
kommer att genomföras samt resultaten av dessa. 
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Familjenämnden 

Individ och familj 

På Grön arena arbetar AME och försörjningsstöd med att erbjuda sjukskrivna klienter en 
djur- och naturunderstödd aktivitet för att bryta en social isolering och utanförskap. En 
reflektionsmetod har använts "hänt, tänkt, känt och lärt" där 16 besök har genomförts och 
46 svar har inkommit efter dessa tillfällen. 82 procent har varit positiva och känt att 
aktiviteten varit lugn, skön, rolig och inspirerande. 

Barn och utbildning 

Skolinspektionens enkät görs vartannat år och där får elever frågor om vad de anser om sin 
skola, både gällande trivsel och undervisning. Enkäten förändrades mellan 2020 och 2022 
med nya lydelser av frågor samt en förändring av årskurser. Den görs fortfarande i årskurs 
5 men årkurs 9 har nu ersatts av årskurs 8. I resultaten kan vi se att eleverna tydligt rört sig 
mot en ännu mer positiv bild av skolan. Elevernas upplevelse av skolan är en viktig 
parameter och den positiva utvecklingen är en god förutsättning för att kunskapsresultaten 
ska höjas ytterligare. På mer än hälften av frågorna ligger resultaten inom de bästa 25 
procenten av kommunerna och enbart på en fråga inom de lägsta 25 procenten. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialstyrelsen har årligen sedan 2013 (med undantag för 2021) genomfört den nationella 
enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det är en enkätundersökning som 
skickas till personer som är 65 år och äldre och som bor i ordinärt boende med stöd av 
hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. Svarsfrekvensen i Tomelilla kommun 
är i genomsnitt 50 procent, vilket innebär att cirka hälften av de boende eller de med 
hemtjänst tyvärr inte svarat. Är det färre än sju svarande på en enhet redovisas inte något 
resultat. 

Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är fortsatt nöjd med det 
bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. 

94 procent i stället för 96 procent, en liten minskning från 2020, tycker att man får bra 
bemötande från personalen på boendet och inom hemtjänsten har det ökat från 93 till 97 
procent. Att ge sig tid att se brukaren och att ge brukaren ett gott bemötande kan vara 
avgörande för dennes välbefinnande. 

När det gäller inflytande inom hemtjänsten gällande vilka möjligheter man har att påverka 
vilka tider man som brukare kan få hjälp, kan man se en försämring. 47 procent 2022 i 
stället för en redan låg siffra på 57 procent 2020. Inom särskilt boende har det i stället 
förbättrats från 60 procent 2020 till 80 procent 2022. 

Tryggheten har ökat i hemtjänsten från 81 procent 2020 till 88 procent 2022. Det är 
positivt att tryggheten ökat med tanke på tiden med en pandemi. En slutsats kan vara att 
man känt sig trygg för att man har bott hemma och inte på särskilt boende då mycket av 
den negativa fokusen har varit på särskilt boende. Verksamheterna har också varit 
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följsamma i att följa Folkhälsomyndighetens råd i omsorgsarbetet hos den enskilde och det 
i sig har skapat trygghet hos brukarna i hemtjänsten. 

På frågan om de besväras av ensamhet på särskilt boende svarar 26 procent att de inte 
besväras av ensamhet och 74 procent av de boende besväras av ensamhet. 2020 var det 69 
procent som besvärades av ensamhet. Att det är en ytterligare försämring nu 2022 kan 
härledas till pandemin trots att man åtta månader innan enkäten upphävde besöksförbud på 
särskilt boende. Verksamheterna har under pandemin varit behjälpliga med att hålla 
kontakten med anhöriga på olika sätt, både via ”skärmtälten” och via dator, läsplatta och 
mobil. 

I ordinärt boende besväras 55 procent av ensamhet. Det är inga stora skillnader i siffrorna 
från tidigare år. Då frågorna besvarats mitt under en pågående pandemi skulle man kunna 
tro att flera skulle känna sig ensamma men så är det alltså inte i Tomelilla. Kanske är en 
anledning att anhöriga och vänner har hörsammat att höra av sig oftare till sina äldre. Dock 
är det många av våra brukare som besväras av ensamhet. Ökningen syns i hela landet och 
främst då på särskilt boende. 

På Grön arenagård vistas personer från daglig verksamhet och socialpsykiatrin. En 
reflektionsmetod har använts "hänt, tänkt, känt och lärt" där elva svar har inkommit från 
daglig verksamhet och de har svarat att aktiviteten i första hand skänker glädje. Upplevelsen 
är även att de känner en minskad oro, psykiskt välbefinnande och kamratskap. Inom 
socialpsykiatrin har 26 svar inhämtats och där är den största upplevelsen att aktiviteten ökat 
det psykiska välbefinnandet därefter minskad oro, glädje och kamratskap. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever kommunens invånare att främjandet av 
kulturlivet är sämre än riket. Begreppet kulturlivet behöver inte nödvändigtvis omfatta 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet utan kan även inkludera matupplevelser, konserter 
etcetera. Oavsett vad invånarna inbegriper i begreppet kultur har nämnden ett ansvar som 
uttrycks i denna fråga genom exempelvis bidragsstöd. 

Förvaltningen har genomfört följande inom kultur och fritid för att få in ytterligare 
information och kunskap i verksamheten: 

Medborgardialog för unga vuxna 

Det som framkom vid denna dialog var att deltagarna bland annat ville ha ett nytt Soffta 
där de kunde "hänga" och spela biljard. De hade inte funderat särskilt mycket utan ville 
mest ha någonstans att hänga utan vuxna. Detta handlar om personer med utländsk 
härkomst som inte vill sitta hemma utan vill ha någonstans där de kan träffa andra killar. 
Det var endast två unga vuxna som deltog i medborgardialogen. Förvaltningen har också 
genom sociala medier gett unga vuxna möjlighet att inkomma med förslag på vad de vill ha 
för typ av aktiviteter. I nuläget har det inte kommit in några synpunkter. Förvaltningen har 
därför gjort bedömningen att denna aktivitet inte går att genomföra. 
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Pop-up bibliotek 

Vi har haft pop-up bibliotek vid två tillfällen där det var lite kallt väder vid första tillfället, 
varför det tyvärr inte var så många som passerade torget och pop-up biblioteket, men de 
som kom var nyfikna på programverksamheten och uppskattade de boktips vi hade med 
oss. Vid det andra tillfället var det fler som kom fram till pop-up biblioteket och denna 
gång hade vi ett relativt färskt kulturprogram som vi kunde marknadsföra och dela ut. 

Vid våra arrangemangstillfällen görs en enklare undersökning vad besökarna tycker om 
arrangemangen och om det är något de saknar. 

Våra verksamheter har i samband med sommarlovsaktiviteterna i dialog barn och ungas 
efterfrågat deras synpunkter gällande aktiviteterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inom nämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal brukarundersökningar där 
verksamheten kan jämföras med andra kommuners verksamhet inom liknande områden. 
Det enda verksamhetsområde där det finns någon brukarundersökning är inom 
Måltidsverkstan. Den senaste nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visade på mycket goda 
resultat, mellan 97–99 procent nöjdhet. Detta är högt i relation till riket. 

Samhällsbyggnadsverksamheten har tillsammans med Österlen VA AB varit med i en 
särskild undersökning under 2022 som riktar sig till samhällsbyggnadsverksamhet (Kritik 
från Sveriges Kommuner och Regioner). Resultatet av den undersökningen visar att 29 
procent av medborgarna är nöjda med standarden på gator och vägar, vilket är sju 
procentenheter lägre än i riket. 39 procent är nöjda med standarden på gång- och 
cykelvägar, vilket är 15 procentenheter lägre än i riket. De främsta aktiviteterna för att höja 
värdet är att binda ihop cykelvägarna och bygga fler cykelvägar. Dessa åtgärder återfinns i 
vår cykelplan. 

Om kommunen skulle få mindre medel för underhåll av gator och vägar anser närmare 
hälften av medborgarna att underhåll av asfalten på gatorna bör prioriteras främst. Sen 
kommer snöröjning och halkbekämpning. 

När det gäller skötsel av parker anser 57 procent av medborgarna att de är positiva, medan 
motsvarande siffra i riket är 75 procent. Medborgarnas inställning till skötsel av lekplatser 
och lekparker - där är 63 procent positiva medan rikets motsvarande siffra är 68 procent. 

Slutligen vattenkvalitet. 82 procent anser att de har en positiv inställning till 
vattenkvaliteten. Motsvarande siffra för riket är 91 procent. Undersökningen konstaterar att 
14 procent av Tomelillas medborgare inhandlar bordsvatten flera gånger i veckan, vilket är 
betydligt högre än rikets genomsnitt på 8 procent. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 
kommun har ett mer avvikande resultat jämfört med riket i övrigt. Det handlar om utbudet 
av gång- och cykelvägar och trafiksäkerheten på dessa vägar. Tomelillas medborgare har 
också synpunkter på utbudet av lekplatser och parklekar och belysta motionsspår, men 
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även utegym. De är också mer negativa till kommunens skötsel på allmänna platser. Det 
kan dock påtalas att det enbart är 36 procent som har besvarat enkäten. 

Byggnadsnämnden 

Varje år mäts vad de som söker bygglov tycker om bygglovhanteringen i den så kallade 
Insiktsmätningen. Insiktmätning mäter inte enbart bygglov utan andra myndighetsutövande 
uppgifter såsom serveringstillstånd, brandskydd eller livsmedelskontroll. 

Den senaste mätningen med 54 procents svarsfrekvens publicerades i mars 2022 och avsåg 
2021. Nöjdkundindex (NKI) var för alla deltagande kommuner eller 
samarbetsorganisationer för bygglov 66. För Tomelilla kommuns del var NKI 57, för 
företag var NKI 54 och för övriga 58. Områden med högst betyg var rättssäkerhet, 
bemötande och kompetens. För samtliga områden finns förbättringsmöjligheter men det 
som enheten bör fokusera på är effektivitet då detta har störst påverkan på övergripande 
nöjdhet. Som del i detta behöver handläggningstiden förbättras då detta har fått lågt betyg 
och har stor påverkan på nöjdheten. 

För att jämföra med år 2020 var svarsfrekvensen 57 procent med ett NKI på 73. 
Mätningen visade på ett visst förbättringsutrymme gällande förmågan att ge råd och 
vägledning. Det framgick även att det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande 
effektivitet då prestationen inom detta område har en negativ inverkan på den totala 
nöjdheten med kommunens myndighetsutövning. Störst inverkan har rutiner kring 
handläggningen. 

NKI har försämrats från år 2020 till år 2021 och en förändring av nöjdheten för de olika 
områdena har skett. Detta visar på att förändringar i bygglovsprocessen har utarbetats. Det 
ska även tilläggas att mätningarna för år 2020 inte är rättvisande då handläggningen av 
ärenden inte har skett på ett enhetligt sätt som motsvarar den rättssäkra process som 
utvecklats 2021. 

Intern kontroll 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar 
till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger 
nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande och 
samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. Samtliga 
nämnder har upprättat riskanalyser och beslutat om interna kontrollplaner för år 2022. 
Uppföljningen av den interna kontrollen sker genom att samtliga nämnder och styrelser 
lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna 
innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och 
kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. 

Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar och en handbok 
för intern kontroll. 
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Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts, bedöms som 
tillfredsställande och ett färre antal som mindre tillfredsställande. De avvikelser som har 
påträffats i respektive nämnds valda kontroller har åtgärdats eller planeras att åtgärdas. Den 
samlade bedömningen är att nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen 
och att den i allt väsentligt fungerar väl. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa 
mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 
av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För att god 
ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga mål samt de 
tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året. 

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av 
kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga 
kommunstyrelsens och nämndernas mål samt nämndernas mål för god ekonomisk 
hushållning. De tre finansiella målen bedöms bli uppfyllda samt av kommunens 30 
verksamhetsmål bedöms 21 mål vara helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 4 inte uppfyllda. 
Målet för god ekonomisk hushållning inom familjenämnden där andelen som är behöriga 
till yrkesprogram ska uppgå till minst 80 procent bedöms inte bli uppfyllt. Andelen 
behöriga till gymnasiets yrkesprogram uppgick till 74,1 procent vårterminen 2022. Detta 
mål är också ett nämndsmål. 

Vård- och omsorgsnämndens nämndsmål där 70 procent av de boende ska vara nöjda med 
de aktiviteter som erbjuds på boendet bedöms inte bli uppfyllt baserat på den nationella 
brukarenkäten där snittet uppgick till 57 procent. 

Byggnadsnämndens nämndsmål där tillsynen ska kvalitetssäkras genom samverkan med 
övriga Sösk-kommuner bedöms inte bli uppfyllt. Dialog har förts med en av Sösk-
kommunerna där bedömningen har gjorts att tillsyn inte kan ske genom samverkan utan att 
varje kommun ansvarar för sina tillsynsärenden. 

Nämndsmålet inom kultur- och fritidsnämnden där föreningslivet ska öka sin verksamhet 
för barn och ungdomar med 5 procent bedöms inte bli uppfyllt. Bedömningen baseras på 
statistik gällande deltagartillfällen där antalet är lägre 2022 än 2021. Dock beräknades 
statistiken 2021 utifrån andra kriterier än 2022, varför det finns en osäkerhet i 2021 års 
siffror. 

88 procent av de finansiella målen och verksamhetsmålen bedöms uppfyllas helt eller 
delvis. Bedömningen är att Tomelilla kommun har en god måluppfyllnad och uppfyller 
kravet på god ekonomisk hushållning. 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Överförmyndarnämnden God och ändamålsenlig tillsyn skapar 

trygghet för alla 
 

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

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Samhällsbyggnadsnämnden Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Få tjänster har varit utlysta, men samtliga tjänster har kunnat 
tillsättas med kompetent personal. 

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Byggnadsnämnden Alla bygglovsärenden som överklagas 

ska hålla för överprövningar i högre 
beslutsinstanser 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Fyra ärenden har hittills överklagats varav ett ärende fortfarande är 
föremål för överprövning. I övriga tre ärenden har överinstansernas beslut vunnit laga kraft där 
nämndens beslut verkställdes. 

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Kultur- och fritidsnämnden Föreningslivet ska vara utvecklande 

och bidra till en god folkhälsoekonomi 
 

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

 

Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Vård- och omsorgsnämnden Tryggheten i äldreomsorgen ska öka 

till 80 % 
 

Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Tryggheten i hemtjänsten har ökat till 88 procent enligt den 
nationella brukarundersökningen. 
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Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Familjenämnden Andelen som är egenförsörjda i 

Tomelilla ska följa rikssnittet och får 
inte avvika negativt med mer än 2,5 
%. 

 

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

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram blev vårterminen 
22 74,1 procent. 
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Finansiella mål 
Finansiella mål Bedömning 
Resultatmål  

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

Målet bedöms bli 
uppfyllt. Prognosen för 
2022 bedöms bli 41,5 
mnkr, vilket motsvarar 
cirka 4,5 procent av 
skatter och 
stadsbidrag. 

Investeringsmål  

Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2022 – 2024 
uppgå till maximalt 12 procent av de totala skatteintäkterna och 
statsbidragen. 

Målet bedöms bli 
uppfyllt. Prognosen för 
2022 bedöms uppgå till 
10,5 procent 

Skuldmål  

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

Målet bedöms bli 
uppfyllt. Prognosen för 
planperioden bedöms 
uppgå till knappt 96 
procents 
självfinansiering, varav 
den skattefinansierade 
verksamheten är 100 
procent 
självfinansierad. 

Nämndsmål 
Bedömd måluppfyllelse, nämndsmål 2022 Helt 

uppfyllas 
Delvis 

uppfyllas 
Ej 

uppfyllas 
Totalt 

Överförmyndarnämnden 3 2 - 5 

Kommunstyrelsen 5 - - 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 - - 3 

Byggnadsnämnden 1 1 1 3 

Kultur- och fritidsnämnden 1 1 1 3 

Vård- och omsorgsnämnden 3 1 1 5 

Familjenämnden 5 - 1 6 

Totalt 21 5 4 30 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Periodens resultat 
Periodens resultat för kommunen uppgick per den siste augusti till 72,9 mnkr. Den främsta 
anledningen är att slutavräkningarna för skatteintäkterna utvecklats mycket mer positivt än 
vad som var känt vid budgettillfället. Kommunen har även fått större statsbidrag än vad 
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som budgeterats. Det har under perioden inte aktiverats så många investeringar som 
planerats vilket innebär att avskrivningar inte har påbörjats. 

Resultatutjämningsreserv 
Av tidigare års resultat har 30 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är 
tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed 
undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna. Det kan bli aktuellt att nyttja delar av 
denna reserv i kommande ekonomiskt utmanande år. 

Resultatöverföring 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska 
avvikelser/resultat i driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att 
överföra resultat inom barn- och utbildningsverksamheten per skola till följande år. Beslut 
fattades gällande överföring på kommunfullmäktiges möte den 16 mars 2022. 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Budget 

jan-dec 
2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Skatteintäkter 567,3 602,2 34,9 

Generella statsbidrag och utjämningar 301,3 317,3 16,0 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 868,6 919,5 50,9 

Slutavräkningen för år 2021 och den prognostiserade slutavräkningen för 2022 har 
förbättrats med 35 mnkr jämfört med den budgeterade nivån. Högre intäkter för 
fastighetsavgiften och omklassificering av generella statsbidrag innebär att utfallet beräknas 
bli 16 mnkr högre än budgeterat. 

Budgetföljsamhet 
Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kommunen redovisar, desto större möjlighet 
har organisationen att kontrollera sin ekonomi. Budgetavvikelsen bör ligga nära så noll som 
möjligt. Budgetföljsamheten i kommunen anses god. 

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 1,8 mnkr totalt för nämnderna, men där det finns 
negativa avvikelser för byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Största positiva 
avvikelsen prognostiserar familjenämnden och kommunstyrelsen. 

Lån 
Kommunen hade per den 31 augusti 2022 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 9 
lån om totalt 300 mnkr. Under året omsattes två lån. Hos Sparbanken Skåne har 
kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten utnyttjas 
gemensamt med kommunens båda helägda dotterbolag. 
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Lån (mnkr) Lånebelopp Ränta 
220831 

Räntebindning 

Kommuninvest 20,0 0,960 % 2025-05-12 

Kommuninvest 30,0 0,610 % 2024-04-10 

Kommuninvest 50,0 0,400 % 2023-11-13 

Kommuninvest 20,0 1,465 % Rörligt 

Kommuninvest 30,0 0,533 % Rörligt 

Kommuninvest 50,0 1,344 % 2027-02-01 

Kommuninvest 20,0 1,744 % 2027-03-11 

Kommuninvest 30,0 1,690 % 2025-09-01 

Kommuninvest 50,0 0,920 % 2023-01-20 

Summa lån kommunen 300,0   

Likviditet 
Kommunens likvida medel uppgick till 108,6 mnkr vid periodens slut, vilket är en markant 
ökning och beror på att investeringsnivån är betydligt lägre än budgeterat. 

Investeringar 
Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 22,6 mnkr. 

Detta beror främst på förseningar på grund av världsproblem med komponenter som i sin 
tur medför leveransförseningar. Samhällsbyggnadsverksamheten har därför tvingats 
senarelägga flera projekt. 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. 

Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår per den siste augusti till 34,9 
procent, vilket är en ökning med 6,6 procentenheter jämfört med årsskiftet. Detta på grund 
av högre resultatnivåer. 

Pensionsförpliktelser 
Enligt redovisningsrekommendationer ska särskild upplysning lämnas om 
pensionsförpliktelser och deras finansiering, vilket redovisas i nedanstående tabell. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 211231 220831 
Pensionsavsättning inklusive löneskatt 6,5 7,8 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 213,5 209,9 

Finansiella placeringar -73,3 -61,8 

Återlånade medel 146,7 155,9 
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Placeringar 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens 
avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av augusti 2022. Medlen 
förvaltas av extern kapitalförvaltare, Svenska Handelsbanken. 

Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning 
uppnås till minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida 
medel ska vara minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella 
instrument tillåts uppgå till 75 procent och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent 
samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 10 procent. 

Per den siste augusti 2022 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa investeringar 
som uppgick till drygt 12 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen aktier 
uppgick till knappt 60 procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 
knappt 30 procent i enlighet med placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. 
Andelen likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till mindre än 1 
procent vid årets slut. 

Placeringar (mnkr) Anskaffningsvärde Marknadsvärde 
220831 

Andel av 
portfölj 

(%) 
Svenska aktier 23,6 23,9 38,62 

Utländska aktier 9,8 12,0 19,37 

Svenska räntebärande 16,4 16,0 25,88 

Utländska räntebärande 2,2 2,4 3,96 

Alternativa investeringar 7,5 7,4 12,08 

Summa värdepapper 59,5 61,7 99,91 

Bankmedel  0,1 0,09 

Summa portfölj 59,5 61,8 100,0 

Realiserade vinster under året  1,4  

Orealiserade vinster under året  2,2  

Balanskravsresultat 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid 
beräkningen av balanskravet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets 
resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

Det prognostiserade resultatet för år 2022 uppgår till 41,5 mnkr. Efter hänsyn tagen till 
realisationsförluster resultatutjämningsreserv och social investeringsfond är 
balanskravsresultatet 54,4 mnkr. Lagens balanskrav anses därmed vara uppfyllt. 
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Balanskravsresultat (mnkr) Utfall 
220831 

Prognos 
221231 

Årets resultat enligt resultaträkningen 72,9 41,5 

Reducering av realisationsförluster 12,9 12,9 

Reducering av realisationsvinster 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 85,8 54,4 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv 85,8 54,4 

Väsentliga personalförhållanden 
Under det första halvåret har fokus varit på de strategiska områdena kring lönekartläggning 
och lönerevision samt arbetsmiljöarbete och utbildningar inom SAM (Systematiska 
arbetsmiljöarbetet) och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö). För att de strategiska 
områdena ska fungera måste de bygga på stabila grunder kring lagstiftning och avtal, tydliga 
processer och att de är väl kända i organisationen. 

Andra strategiska områden som det fokuserats på är ett nytt samverkansavtal mellan 
Tomelilla kommun och de fackliga organisationerna, genomlysning av ett nytt 
tillbudssystem samt framtagande av en ny kompetensförsörjningsplan för hela 
förvaltningen. 

Utöver det strategiska arbetet har det även arbetats med rekryteringar, förebyggande 
rehabiliteringsarbete tillsammans med verksamhetens chefer, teambildningar inom olika 
enheter, fortlöpande kontakt med företagshälsovård och löneenhet samt 
medarbetarutmärkelser. 

De kommande månaderna kommer fokus att ligga på medarbetarenkäten som kommer att 
skickas i slutet av september. Uppföljning utav medarbetarenkäten kommer att ske innan 
årsskiftet. Lönekartläggningen genomförs i september månad och kommer därefter att 
samverkas. Arbetsmiljöutbildning inom OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) 
kommer att genomföras för chefer och huvudskyddsombud gemensamt, i oktober. 
Medarbetarfestival anordnas i oktober för all personal. Nytt tillbudsrapporteringssystem är 
under uppbyggnad och samverkas i början av 2023, och därefter implementeras systemet. 

Personalstruktur 

Tillsvidareanställda 
Det totala antalet tillsvidareanställda per den siste augusti är marginellt högre i jämförelse 
med samma period föregående år. Kommunledningskontoret har ökat något i 
personalstyrka, vilket förklaras av att Tomelilla direkt samt utvecklings- och tillväxtenheten 
har utökat sina tjänster då uppdraget har förändrats. Ökningen inom barn- och 
utbildningsverksamheten kan i huvudsak förklaras av ett statsbidrag avsett för skolorna, 
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vilket använts för att utöka personalstyrkan med speciallärare och specialpedagoger samt 
liknande tjänster. Verksamheten har även fått ett tillskott, vilket har gått till utökad 
personalstyrka för tidiga insatser och svenska som andraspråk. 
Samhällsbyggnadsverksamheten har minskat i personalstyrka. Detta beror på att det inom 
kultur och fritid funnits vakanta tjänster, vilka kommer att tillsättas under hösten 2022. 

Tidigare år har tabellen visas tillsvidareanställda och visstidsanställda, men från och med i 
år visas antalet tillsvidareanställda, se nedan. 

Antalet tillsvidareanställda 210831 220831 Förändring 
Kommunledningskontoret 60 67 7 

Samhällsbyggnadsverksamheten 96 92 -4 

Stöd- och omsorgsverksamheten 284 283 -1 

Barn- och utbildningsverksamheten 275 282 7 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 715 724 9 

Personal- och kompetensförsörjning 
I arbetet med kompetensförsörjningen är invånarens behov i fokus. Detta förutsätter 
kunskaper och förståelse för invånaren och dess behov, omvärldsbevakning, samverkan, 
analysarbete med mera. 

Arbetsgivaren ska genom tillitsbaserad styrning och ledning ta vara på medarbetares 
kompetens och engagemang. Det är en väsentlig del för kompetensförsörjningsarbetet. 
Chefer har ansvar för att uppmärksamma medarbetares förmågor som kan leda till 
karriärutveckling. För att tillgodose arbetsgivarens behov av kompetensförsörjning och för 
att kunna erbjuda karriärmöjligheter ska utbildning och intern rörlighet möjliggöras. 

Ledarskap och organisationsutveckling hänger samman. Som ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare ska arbetsgivaren därför satsa på ledar- och chefsutveckling. Chefer och ledare 
ska ges en bra grund för sitt fortsatta ledarskap där egen kompetensutveckling bidrar till 
verksamheten. 

Att samla information om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning ger bra 
underlag och information för verksamhetsutveckling. Det är viktigt att chefer genomför en 
bra avslutningsprocess så att medarbetaren lämnar med en god bild av arbetsgivaren. 
Medarbetare fortsätter att vara ambassadörer för arbetsgivaren även efter avslutat uppdrag. 
Det kan vara avgörande för att hen kanske en dag väljer att komma tillbaka och hur 
attraktiv som arbetsgivare kommunen uppfattas av andra. 

Pensionsavgångar 
Kommunen står inför en hel del pensionsavgångar under åren som följer. Den stora 
utmaningen kommer att vara under 2024 och 2025 inom stöd- och omsorgsverksamheten 
samt inom barn- och utbildningsverksamheten. Kommunen behöver lägga stor vikt vid att 
vara en attraktiv arbetsgivare och ett fortsatt arbete med kvalitetsbaserad rekrytering och 
kompetensförsörjning. 
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Antalet kommande pensionsavgångar i tabellen nedan är baserat på tillsvidareanställda per 
den siste augusti 2022 som fyller 65 respektive år. 

Antalet pensionsavgångar 2022 2023 2024 2025 2026 
Kommunledningskontoret 2 0 0 2 2 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 3 4 4 1 

Stöd- och omsorgsverksamheten 9 6 4 13 10 

Barn- och utbildningsverksamheten 3 5 9 5 5 

Totalt 15 14 17 24 18 

Kommunens åldersstruktur 
Kommunen har en utmaning i att få yngre personer att söka tjänster framför allt inom 
stöd- och omsorgsverksamheten och samhällsbyggnadsverksamheten. Arbetsgivaren 
behöver kontakta olika skolor för att visa vilka yrkesroller som kommer att behövas inom 
den närmsta framtiden. HR-avdelningen ser att det i samhället generellt krävs 
högskoleutbildning till de flesta tjänster, där kommunen behöver visa att även yrken som 
inte är högskoleförberedande är värdefulla och behövda. Kommunen behöver få in 
medarbetare direkt efter avslutad gymnasieutbildning till de yrken som ej kräver 
högskolekompetens. 

Genomsnittsålder per verksamhet, per den siste 
augusti 

Män 
2021 

Män 
2022 

Kvinnor 
2021 

Kvinnor 
2022 

Kommunledningskontoret 40–50 40–50 40–50 30–50 

Samhällsbyggnadsverksamheten 50–60 50–60 40–50 50–60 

Stöd- och omsorgsverksamheten 50–60 20–30 50–60 50–60 

Barn- och utbildningsverksamheten 50–60 50–60 40–60 40–50 

Personalomsättning 
Det pågår ett samarbete för att ta fram personalomsättningssiffror som kan värderas 
likvärdigt inom sydöstra Skånes kommuner. De siffror som tidigare presenterats inom de 
olika kommunerna har tagits fram på olika sätt och är därmed inte jämförbara. 

Ledarskap 
Alla chefer har tillgång till ”Chefsportalen” där all viktig information inom HR-området 
samt arbetsrättslig lagstiftning uppdateras regelbundet. HR skickar ut ett månadsbrev med 
aktuella händelser. HR-avdelningen arbetar för att vara verksamhetsnära och ge ett bra stöd 
till cheferna inom kommunen. Varje enhet har tillgång till en HR-strateg som fungerar som 
kontaktperson och chefsstöd. I Tomelilla kommun finns en rekryterings- och 
bemanningsenhet för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering. Enheten hjälper till 
med all rekrytering samt schemaläggning och bemanning. 
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Chefsförsörjningen är en utmaning för kommunen, där förutsättningarna måste utvecklas 
för att det ska vara attraktivt att vara eller att vilja bli chef. Det innebär ett aktivt arbete 
med chefernas arbetsmiljö. Det ska vara attraktivt att vara chef. 

Ett samverkansprojekt har påbörjats tillsammans med sydöstra Skånes kommuner. 
Projektet innebär att undersöka möjligheter att gemensamt utveckla ett koncept för att 
attrahera och hitta "framtida ledare" inom organisationerna. 

Lönestruktur och lönepolitik 
Lönesättning har under de senaste decennierna utvecklats och utvecklas alltjämt. I många 
år har centrala parter genom löneavtalen styrt vilka generella lönepåslag som ska gälla. De 
senaste årens utveckling bygger mer och mer på lokal lönebildning. Det innebär att 
lönebildningen ska utgå från de lokala förutsättningarna och bidra till att verksamhetens 
mål nås. På detta sätt ges större möjligheter att utföra löneöversynen utifrån kommunens 
egna förutsättningar och medarbetarna får bättre möjligheter att påverka sin egen lön 
genom sitt arbete. Men det ställer också krav på oss som arbetsgivare. Kommunen måste se 
till att våra lönepolitiska mål är utformade med hänsyn till de verksamhetsmål som finns på 
både kort och lång sikt. 

Lönebildning är ett strategiskt styrmedel. De prioriteringar kommunen gör behöver utgå 
från verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens. 

Lönekartläggning för att kontrollera att inga osakliga löneskillnader finns, genomfördes i 
januari 2022. Löneöverläggningar med fackliga parter samt avstämningar ägde rum under 
våren 2022, där nya löner för alla medarbetare betalades ut med junilönen. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaro 
Siffrorna visar att sjukfrånvaron är högre per den siste augusti 2022 än samma period 
föregående år. Pandemin drabbade Skåne hårt senare delen av 2021 samt första kvartalet 
2022 vilket återspeglar sig i sjukfrånvaron. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen 
vilket förklaras av att de kvinnodominerade yrken inom äldreomsorgen och skolan, 
drabbades hårdast av pandemin då dessa yrkeskategorier inte hade möjlighet att arbeta 
hemifrån. 

I Tomelilla kommun har det tagits fram olika förebyggande friskvårdsmedel, exempelvis 
friskvårdsbidrag, ett bra sätt att få medarbetarna att må bra, och det finns även möjlighet 
att köpa cykel förmånligt. Medarbetare som vill vaccinera sig mot influensa erbjuds gratis 
vaccination på betald arbetstid. 
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Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 210831 220831 
Kvinnor   

29 år eller yngre 6,8 8,9 

30–49 år 6,5 7,8 

50 år eller äldre 8,3 9,8 

Totalt kvinnor 7,4 8,5 

   

Män   

29 år eller yngre 4,7 4,8 

30–49 år 4,2 4,4 

50 år eller äldre 4,8 4,1 

Totalt män 4,6 4,4 

   

Samtliga anställda   

29 år eller yngre 6,3 7,5 

30–49 år 6,1 7,1 

50 år eller äldre 7,5 8,2 

Totalt samtliga anställda 6,7 7,6 

   

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 
dagar) 

51,0 52,0 

 

Sjukfrånvaro, procent per 
verksamhet 

Totalt 
210831 

Kvinnor 
210831 

Män 
210831 

Totalt 
220831 

Kvinnor 
220831 

Män 
220831 

Kommunledningskontoret 2,3 2,5 1,9 4,4 5,8 2,2 

Samhällsbyggnadsverksamheten 4,8 3,8 6,3 4,9 6,2 3,1 

Stöd- och omsorgsverksamheten 8,0 8,4 6,3 9,0 9,3 7,1 

Barn- och utbildningsverksamheten 6,9 8,0 3,1 7,8 8,8 3,9 

Totalt 6,7 7,4 4,6 7,6 8,5 4,4 

Jämställdhet och mångfald 
Tomelilla kommun ser positivt på möjligheten att arbeta på distans inom de yrkesgrupper 
där det finns möjlighet för att på ett bättre sätt kunna balansera arbete och fritid. 
Kommunen arbetar enligt heltidsarbete som norm. Alla som vill arbeta heltid ska ges 
möjlighet. Analysen enligt tabellen nedan visar att inom alla verksamheter har 
sysselsättningsgraden ökat för både män och kvinnor. Inom vård och omsorg bedrivs ett 
projekt som är statligt finansierat. Projektet innebär att varje medarbetare ges möjlighet till 
två timmars hälsofrämjande aktivitet i veckan på arbetstid. 
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Tomelilla kommun har avtal med företagshälsovården. De medarbetare som har behov av 
stödsamtal kan själv boka in tre samtal utan chefens vetskap. 

För att ta vara på mångfalden och ge nyanlända möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden i Tomelilla kommun har det, genom ett samarbete med 
arbetsförmedlingen, erbjudits extra tjänster, nystartsjobb och introduktionsjobb. 

Antal tillsvidareanställda 
kvinnor utifrån 
sysselsättningsgrad, per den 
siste augusti 

Totalt 
antal 

kvinnor 
2021 

Genomsnittlig 
sysselsättnings-

grad 2021 (%) 

Totalt 
antal 

kvinnor 
2022 

Genomsnittlig 
sysselsättnings-

grad 2022 (%) 

Kommunledningskontoret 37 94,6 41 97,6 

Samhällsbyggnadsverksamheten 59 67,8 57 66,7 

Stöd- och omsorgsverksamheten 251 70,4 249 76,5 

Barn- och 
utbildningsverksamheten 

226 86,2 229 88,1 

 

Antal tillsvidareanställda män 
utifrån sysselsättningsgrad, 
per den siste augusti 

Totalt 
antal 
män 
2021 

Genomsnittlig 
sysselsättnings-

grad 2021 (%) 

Totalt 
antal 
män 
2022 

Genomsnittlig 
sysselsättnings-

grad 2022 (%) 

Kommunledningskontoret 23 86,4 26 88,0 

Samhällsbyggnadsverksamheten 38 78,9 36 83,3 

Stöd- och omsorgsverksamheten 33 93,5 34 96,9 

Barn- och 
utbildningsverksamheten 

49 93,9 53 94,3 

Förväntad utveckling 
Det finns flera utmaningar framöver för både kommunen och kommunkoncernen. För 
Österlenhem AB är det viktigt att fortsätta att bedriva en verksamhet som är långsiktig, 
hållbar och främjar utvecklingen av Tomelilla kommun. Tomelilla Industri AB:s lokaler är 
inte i skick för uthyrning, vilket kommer att kräva investeringar för att inte gå miste om 
hyresintäkter. I VA-bolaget, Österlen VA AB, behöver det göras stora satsningar då 
taxorna inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar. När det 
gäller kompetensförsörjning kommer det att vara en utmaning för både kommunen och 
kommunkoncernen, där bland annat Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har svårt att 
rekrytera deltidsbrandmän. Österlens Kommunala Renhållnings AB kommer att tvingas att 
höja renhållningstaxorna med anledning av att riksdagen införde en förbränningsskatt vilket 
medför ökade kostnader som behöver kompenseras av höjda taxor. I Ystad-
Österlenregionens miljöförbund behöver verksamheten anpassas ännu mer till utvecklingen 
i samhället med ett digitalt arbetssätt. Digitalisering är något som kommunen redan arbetar 
aktivt med och kommer att fortsätta lägga fokus på, både för att följa med i samhällets 
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utveckling och för att hitta mer effektiva arbetssätt som i sin tur leder till ökad kvalitet för 
kommunens invånare och brukare. 

Tomelilla har under de senaste åren bibehållit en god resultatnivå vilket har inneburit att 
behovet av ökad skuldsättning inte har skett trots fortsatt hög investeringsnivå. Denna 
utveckling kommer inte att fortsätta utifrån de samhällsekonomiska förhållanden som råder 
och kommer att förstärkas av kraftigt ökade pensionskostnader. Enligt de planer som ligger 
kommande år kan kommunen vara i stort behov av nyupplåning. En ökad skuldsättning 
minskar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden och räntenivåerna har ökat 
kraftigt under perioden och fortsatt ökad nivå prognostiseras. En viktig fråga kommer att 
bli hur mycket kommunen vill och kan skuldsätta sig inför framtiden för att kunna lämna 
över en ekonomi i balans till nästa generation. 

En aktuell fråga är hur utvecklingen av det spända världsläget med kriget i Ukraina kommer 
att påverka Sverige och därmed även Tomelilla kommun de närmaste åren. Det sker en 
oerhört snabb förändring i omvärlden. Det finns även ett stort behov av att investera i 
exempelvis skolor, infrastruktur och VA. För att även fortsättningsvis ha en balans i 
ekonomin kommer det att krävas åtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan. Det är 
viktigt att ha ett starkt finansiellt handlingsutrymme för att ha goda förutsättningar att 
anpassa sig till framtiden. Det kommer att krävas att vi fortsätter att utveckla mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att kommunen följer dessa även när 
skatteintäkterna inte utvecklas i takt med verksamhetens kostnader. 

För att säkerställa kompetenser men även för att bli en mer effektiv organisation kommer 
kommunövergripande samarbete att bli ännu viktigare framöver dels genom fler 
gemensamma funktioner med andra kommuner, dels fördjupat samarbete med kommuner 
och näringsliv. En annan utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten 
Tomelilla och de mindre tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som 
upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och 
utveckla sin verksamhet. Det syns en fortsatt efterfrågan på att bygga och bygga om, vilket 
kommer att kräva fler detaljplaner och övervägande om ny mark för såväl enskilda som 
näringsidkare. Hållbarhetsperspektivet kommer att behöva vara mer påtagligt vid 
investeringar och projekt för att ha fokus på mer miljövänliga alternativ och för att 
åstadkomma hållbara lösningar. 

Sammanfattningsvis finns det flera stora utmaningar. Utmaningar som kommunen och 
kommunkoncernen kan möta genom att fortsätta att ha en god ekonomisk balans samt en 
effektiv organisation. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr) Not Utfall 
jan-aug 

2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 
Verksamhetens intäkter 1 121,8 127,4 190,0 190,0 

Verksamhetens kostnader 2 -619,1 -624,8 -989,1 -1 005,0 

Av- och nedskrivningar 3 -25,0 -24,0 -53,0 -48,0 

Verksamhetens nettokostnader  -522,3 -521,4 -852,1 -863,0 

Skatteintäkter 4 369,3 395,8 567,3 602,2 

Generella statsbidrag, utjämning 5 200,6 211,6 301,3 317,3 

Verksamhetens resultat  47,6 86,0 16,5 56,5 

Finansiella intäkter 6 10,4 2,1 4,0 5,0 

Finansiella kostnader 7 -1,6 -15,2 -4,0 -20,0 

Resultat efter finansnetto  56,4 72,9 16,5 41,5 

Årets resultat  56,4 72,9 16,5 41,5 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Utgående 
balans 
211231 

Utgående 
balans 
220831 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 716,7 732,7 

Maskiner och inventarier 9 35,8 31,1 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 10 28,4 27,6 

Summa anläggningstillgångar  780,9 791,4 

Omsättningstillgångar    

Förråd med mera 11 2,2 2,2 

Kortfristiga fordringar 12 91,8 91,8 

Kortfristiga placeringar 13 73,3 61,8 

Kassa och bank 14 86,8 108,6 

Summa omsättningstillgångar  254,1 264,4 

Summa tillgångar  1 035,0 1 055,8 
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Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital    

Årets resultat  62,5 72,9 

Resultatutjämningsreserv  30,0 30,0 

Övrigt eget kapital  413,7 476,2 

Summa eget kapital 15 506,2 579,1 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 16 6,5 7,8 

Andra avsättningar  0,0 0,0 

Summa avsättningar  6,5 7,8 

Skulder    

Långfristiga skulder 17 347,0 349,5 

Kortfristiga skulder 18 175,4 119,4 

Summa skulder  522,4 468,9 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1035,0 1 055,8 

    

Panter och ansvarsförbindelser    

Ställda panter  Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i 
balansräkningen 

19 213,5 209,9 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 20 3,2 2,6 

Övriga ansvarsförbindelser 21 281,0 280,8 
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Driftbudget 

Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall 
jan-
aug 

2021 

Utfall 
jan-
aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget- 
avvikelse 

Kommunfullmäktige -0,6 -0,8 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen -0,5 -0,7 -1,3 -1,3 0,0 

Valnämnden 0,0 0,2 -0,3 -0,3 0,0 

Överförmyndarnämnden -1,4 -1,4 -2,6 -2,6 0,0 

Kommunstyrelsen -44,4 -46,2 -74,1 -73,1 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -28,5 -30,9 -52,2 -52,7 -0,5 

Byggnadsnämnden -3,3 -2,7 -3,0 -4,7 -1,7 

Kultur- och fritidsnämnden -13,7 -14,7 -24,1 -23,6 0,5 

Vård- och omsorgsnämnden -165,3 -171,7 -253,7 -253,7 0,0 

Familjenämnden -269,4 -277,5 -428,6 -426,1 2,5 

Finansieringen 583,4 619,3 857,4 880,6 23,2 

Totalt 56,3 72,9 16,5 41,5 25,0 

Samtliga nämnder förutom byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
prognostiserar sina utfall i nivå med budget eller med mindre överskott. Byggnadsnämnden 
har tidigare under året signalerat att budgeten inte kommer att kunna hållas med anledning 
av ökade kostnader framför allt inom personalsidan samt minskade intäkter. En av de stora 
orsakerna är svårigheter att rekrytera personal vilket har inneburit högre konsultkostnader 
för att bedriva verksamheten i den omfattning som krävts. Samhällsbyggnadsnämnden 
prognostiserar ett mindre underskott för året. Orsakerna till underskottet är bland annat de 
ökade råvarupriserna och uppvärmningskostnaderna. Detta har vägts upp av bättre utfall 
inom teknik och service samt lägre kostnader för bostadsanpassningar. 

Såväl byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden som vård och omsorgsnämnden som 
prognostiserade med underskott vid årets första uppföljning har förbättrade resultat enligt 
denna uppföljning. 

Inom finansiering har slutavräkningarna för skatteintäkterna räknats upp under året i de 
nationella prognoserna vilket tillsammans med ökade statsbidrag prognostiseras bli 
betydligt högre än budget. Efter ett antal år med orealiserade reavinster på pensionsmedel 
är årets prognos orealiserade reaförluster på 13 mnkr. Räntekostnader beräknas bli lägre än 
budgeterat med anledning av att inga nya lån kommer att behöva tas under året. 
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Investeringsbudget 

Investeringar per nämnd (mnkr) Utfall 
jan-
aug 

2021 

Utfall 
jan-
aug 

2022 

Budget 
jan-
dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen -0,2 -2,4 -4,9 -4,9 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA -29,1 -20,2 -78,1 -58,2 19,9 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 -2,4 -2,7 -2,7 0,0 

Byggnadsnämnden -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Familjenämnden -2,0 -2,2 -3,8 -3,8 0,0 

Summa skattefinansierat -31,8 -27,2 -89,6 -69,7 19,9 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA -28,9 -8,0 -26,4 -23,7 2,7 

Summa investeringar -60,7 -35,2 -116,0 -93,4 22,6 

Under perioden har det investerats drygt 35 mnkr, vilket är betydligt lägre än samma period 
föregående år och endast knappt 38 procent av de prognostiserade investeringarna på 
helåret. Anledningen till den relativt låga upparbetade investeringsnivån per den siste 
augusti och även förklaringen till budgetavvikelsen på helåret är förseningar på grund av 
världsproblem med komponenter som i sin tur medför leveransförseningar. Verksamheten 
har därför tvingats senarelägga flera projekt. 

Några av de större investeringarna som gjorts under året är implementering av nytt 
ekonomi- och e-handelssystem på cirka 2 mnkr, ombyggnad av torget i Tomelilla centrum 
och nybyggnation av gång- och cykelväg från centrum på cirka 5 mnkr, renovering av 
Välabadet på cirka 5 mnkr och ombyggnad av kök på ett äldreboende på drygt 2 mnkr. 
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Noter till balans- och resultaträkning 

Not 1 
Verksamhetens intäkter (mnkr) Utfall 

jan-
aug 

2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Försäljningsintäkter 4,4 6,0 

Taxor och avgifter 41,0 39,0 

Hyror och arrenden 9,0 10,7 

Bidrag från staten 45,3 45,6 

EU-bidrag 0,0 0,6 

Övriga bidrag 12,7 12,2 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 8,1 10,0 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0,0 3,1 

Försäljning av anläggningstillgångar 1,2 0,0 

Övriga verksamhetsintäkter 0,1 0,2 

Summa verksamhetens intäkter 121,8 127,4 

Not 2 
Verksamhetens kostnader (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 
Löner och sociala avgifter -304,1 -284,1 

Pensionskostnader -7,2 -20,3 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,6 -0,1 

Bränsle, energi och vatten -8,4 -7,8 

Köp av huvudverksamhet -190,0 -195,1 

Lokal- och markhyror -13,4 -13,7 

Övriga tjänster -27,3 -25,0 

Lämnade bidrag -26,7 -23,3 

Realisationsförluster och utrangeringar -0,2 0,0 

Övriga kostnader -41,2 -55,4 

Summa verksamhetens kostnader -619,1 -624,8 
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Not 3 
Av- och nedskrivningar (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -20,0 -19,3 

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

Summa av- och nedskrivningar -25,0 -24,0 

Not 4 
Skatteintäkter (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 
Kommunalskatt 359,8 381,4 

Slutavräkning föregående år 2,6 4,9 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år 6,9 9,5 

Summa skatteintäkter 369,3 395,8 

Not 5 
Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 
Inkomstutjämningsbidrag 138,9 144,6 

Kommunal fastighetsavgift 24,2 25,7 

Regleringsavgift/bidrag 27,1 25,2 

Kostnadsutjämningsbidrag 12,4 12,4 

Bidrag/avgift till LSS-utjämning -2,0 3,5 

Övriga generella bidrag från staten 0,0 0,2 

Summa generella statsbidrag, utjämningar 200,6 211,6 
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Not 6 
Finansiella intäkter (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 
Ränteintäkter 0,3 0,5 

Aktieutdelning 0,0 0,2 

Realiserade vinster 0,0 1,4 

Orealiserade vinster 8,9 0,0 

Övriga finansiella intäkter 1,2 0,0 

Summa finansiella intäkter 10,4 2,1 

Not 7 
Finansiella kostnader (mnkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 
Räntekostnader -1,2 -1,5 

Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,4 

Orealiserad värdeminskning finansiella anläggningstillgångar 0,0 -12,9 

Kostnader finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,4 

Summa finansiella kostnader -1,6 -15,2 
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Not 8 
Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr) Utgående 

balans 
211231 

Utgående 
balans 
220831 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 091,7 1 185,6 

Årets anskaffningar 93,9 35,2 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 

Omklassificeringar 0,0 4,6 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 185,6 1 225,4 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -436,6 -468,9 

Årets avskrivningar -30,3 -19,3 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Årets nedskrivningar -2,0 0,0 

Omklassificeringar 0,0 -4,6 

Utgående ackumulerade avskrivningar -468,9 -492,8 

   

Utgående bokfört värde 716,7 732,6 

varav markreserv 17,3 17,3 

varav verksamhetsfastigheter 252,9 241,7 

varav fastigheter för affärsverksamhet 243,8 240,0 

varav publika fastigheter 93,3 89,2 

varav fastigheter för annan verksamhet 4,1 4,0 

varav pågående arbete 105,3 140,4 
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Not 9 
Maskiner och inventarier (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 
220831 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 93,3 100,2 

Årets anskaffningar 6,9 0,1 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 

Omklassificeringar 0,0 -4,4 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100,2 95,9 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -56,4 -64,4 

Årets avskrivningar -7,7 -4,7 

Årets försäljningar -0,3 0,0 

Omklassificeringar 0,0 4,3 

Utgående ackumulerade avskrivningar -64,4 -64,8 

   

Utgående bokfört värde 35,7 31,1 

varav maskiner 1,5 1,3 

varav inventarier 18,5 15,4 

varav speciella anläggningar 9,4 9,3 

varav bilar 4,2 3,7 

varav konst 0,8 0,8 

varav övriga maskiner och inventarier 1,2 0,6 
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Not 10 
Aktier, andelar, långfristiga fordr. (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Aktier i koncernföretag   

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

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

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

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

Summa aktier i koncernföretag 10,2 10,2 

   

Övriga aktier och andelar   

Kommuninvest 10,1 11,4 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 0,0 

Summa övriga aktier och andelar 15,7 16,0 

   

Långfristiga fordringar   

Kommuninvest förlagslån 0,9 0,0 

Övriga långfristiga fordringar 1,6 1,4 

Summa långfristiga fordringar 2,5 1,4 

   

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 28,4 27,6 
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Not 11 
Förråd med mera (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Ingående värde exploateringsfastigheter 3,0 2,2 

Årets anskaffningar 6,2 0,5 

Årets försäljningar -7,0 -0,5 

Utgående värde exploateringsfastigheter 2,2 2,2 

Lager 0,0 0,0 

Summa förråd med mera 2,2 2,2 

 

Exploateringsredovisning, årets 
förändring (mnkr) 

Ingående 
balans 

2022 

Anskaffningar 
jan-aug 2022 

Försäljningar 
jan-aug 2022 

Utgående 
balans 
220831 

Motorn 13 0,0 0,5 0,0 0,5 

Myran 12 0,3 0,0 -0,3 0,0 

Brösarp 11:23-11:26 0,3 0,0 0,0 0,3 

Tomelilla 10 1,2 0,0 0,0 1,2 

Karlsborg Etapp 2 0,6 0,0 -0,2 0,4 

Karlsborg Etapp 3a -0,2 0,0 0,0 -0,2 

Summa exploateringsredovisning 2,2 0,5 -0,5 2,2 

Not 12 
Kortfristiga fordringar (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Kundfordringar 12,3 8,7 

Mervärdesskatt 11,0 5,4 

Upplupna skatteintäkter 49,3 67,6 

Övriga kortfristiga fordringar 1,8 1,0 

Interimsfordringar 17,4 9,1 

Summa kortfristiga fordringar 91,8 91,8 
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Not 13 
Kortfristiga placeringar (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Pensionskapital 73,1 61,7 

Bankmedel 0,2 0,1 

Summa kortfristiga placeringar 73,3 61,8 

Not 14 
Kassa och bank (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Bankkonto 65,2 77,3 

Bankkonto, VA-enheten 21,6 31,3 

Summa kassa och bank 86,8 108,6 

Not 15 
Eget kapital (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Ingående eget kapital 443,7 506,2 

Årets resultat 62,5 72,9 

Utgående eget kapital 506,2 579,1 

varav resultatutjämningsreserv 30,0 30,0 

Not 16 
Avsättningar för pensioner (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Ingående avsättningar 2,8 6,5 

Pensionsutbetalningar 0,0 0,0 

Nyintjänad pension 2,7 1,1 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,0 

Ändrad samordning 0,0 0,0 

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,0 

Övriga poster 0,3 0,0 

Förändring av löneskatt 0,7 0,2 

Summa avsättningar för pensioner 6,5 7,8 
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Not 17 
Långfristiga skulder (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 24,5 25,1 

Investeringsbidrag 26,2 25,4 

Långfristiga lån 300,0 300,0 

Resultatfond, vatten och avlopp -3,7 -1,0 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder 347,0 349,5 

Not 18 
Kortfristiga skulder (mnkr) Utgående 

balans 
211231 

Utgående 
balans 220831 

Leverantörsskulder 78,0 13,6 

Förutbetalda skatteintäkter 7,5 0,0 

Mervärdesskatt 1,5 1,7 

Personalens källskatt 6,7 7,2 

Upplupna löner och semesterlön 22,8 14,2 

Upplupna sociala avgifter 8,4 8,4 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och semesterlön 7,8 5,0 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 15,2 10,7 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 2,2 -1,2 

Upplupna räntekostnader 0,7 0,8 

Förutbetalda hyresintäkter 1,6 1,0 

Projektmedel 8,0 16,1 

Statsbidrag 6,1 3,0 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 

Övriga interimsskulder 8,7 38,6 

Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,3 

Summa kortfristiga skulder 175,4 119,4 
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Not 19 
Pensionsförbindelser ej upptagna i balansräkningen 
(mnkr) 

Utgående 
balans 211231 

Utgående 
balans 220831 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 171,8 168,9 

Löneskatt 41,7 41,0 

Summa pensionsförbindelser 213,5 209,9 

Förpliktelse minskad genom försäkring 63,5 63,5 

Överskottsmedel i försäkring 0,3 0,3 

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 
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Not 20 
Ej uppsägningsbara operationella Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Framtida minimileasingavgifter som förfaller:   

inom 1 år 1,7 1,6 

senare än 1 år men inom 5 år 1,5 1,0 

senare än 5 år 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 3,2 2,6 

Not 21 
Övriga ansvarsförbindelser (mnkr) Utgående 

balans 211231 
Utgående 

balans 220831 
Borgensåtagande   

Österlenhem AB 277,9 277,9 

Tomelilla Industri AB 0,0 0,0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,3 1,1 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,3 1,3 

Föreningar 0,5 0,5 

Summa övriga ansvarsförbindelser 281,0 280,8 
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Redovisningsprinciper 
Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

Anläggningstillgångar, materiella 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln 
och belastar resultatet för den period de hänför sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla 
kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt 
anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor. 

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades 
anslutningsavgiften som kortfristig skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och 
investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett av 
tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 
större omfattning. 

Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning 
görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. I huvudsak används följande 
avskrivningstider: 

Vatten och avloppsledningar 50 år 

Fastigheter 15 – 33 år 

Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 
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Vatten- och avloppsverk 25 år 

Maskiner, fordon 5 – 10 år 

Inventarier 3 – 10 år 

Byte av redovisningsprincip 
Redovisningsprinciperna är samma som föregående år med skillnaden att 
semesterlöneskulden bokförs per den siste augusti, vilket tidigare endast har gjorts per den 
siste december. 

Komponentavskrivningar 
Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid 
aktivering av tillgångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns 
skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar 
med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det sådana skillnader har tillgången delats upp i 
komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för komponentavskrivningar har 
tagits fram. 

Avskrivningstider på komponenter: 

Fastigheter, nyttjandeperiod 

Stomme, 50 år 

Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år 

Fasad/yttertak, 30 år 

Elinstallationer, 30 år 

Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år 

Ventilation 15 

Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning), 15 år 

Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö), 10 år 

För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter 
användas till exempel för processkonstruktioner och ledningar. 

Exploateringsverksamhet 
Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid 
slutredovisning av området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster. 
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Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade 
som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget 
reglemente KF§151/2010. Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde 
i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 
den 1 januari 2019. 

Hyres-/leasingavtal 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de 
ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs 
till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal 
tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet 
med rekommendation 5 som operationella avtal. 

Jämförelsestörande post 
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. 
Som jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande. 

Kostnader för timanställda 
Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende augusti men som utbetalats i 
september periodiseras till rätt bokföringsperiod. 

Pensionsåtagande 
Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att 
pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas 
som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 

Pensionsförmåner 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga 
skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars, året därpå. Försäkringsavgift för 
pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och 
avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. 
Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. 
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Sammanställd redovisning 
Enligt rekommendation R17 kan kommunen välja att i mindre omfattning än i 
årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter. Det är upp till varje 
kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. 
Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Kommunerna 
bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och 
tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten finns 
översiktlig information om de kommunala koncernföretagens ekonomi samt en 
sammanfattande bedömning gällande utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s augustiprognos i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. 

Skuld för semester- och ferielön 
Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 augusti redovisas som 
kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 108 Dnr KS 2022/74 

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS andra kvartalet 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. 
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att 
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

 

Sex varav två nya ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO 
under perioden. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-05-25. Planeras 
verkställas 2022-08-01. Väntetid fram till 2022-06-30 är 401 dagar. Väntetiden 
beror på att det inte har funnits någon tillgänglig bostad. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-07-06. Verkställt 
2022-05-01. Väntetid fram till 22-05-01, 299 dagar. Väntetiden berodde på 
resursbrist.  

- Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 2022-06-30 är 241 dagar. Väntetid beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. 

- Beslut enligt 9§p.4 (Kontaktperson) från 2021-09-21. Varit verkställt från 
2022-01-21 fram till 2022-03-31. Sedan blev det avbrott i verkställigheten.  

-  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 108 forts. 

- Väntetid från 2022-03-31 till 2022-06-30, 91dagar. Väntetiden berodde på 
svårigheter i matchningsprocessen. 

- Beslut enligt 9§p.5 (Avlösarservice i hemmet) från 2021-11-22. Brukaren har 
flyttat från Tomelilla kommun. Vid avslut av ärendet 2022-05-31 var beslutet 
ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 22-05-31, 190 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej 
verkställt. Väntetid fram till 2022-06-30 är 119 dagar. Väntetiden beror på att 
ingen tillgänglig bostad finns. 

 

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga 
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en 
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS andra kvartalet 2022.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 108 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2022, handlingsid: Ks 2022.2343.  

Tidigare behandling 
Von § 52/2022: 

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Ksau § 143/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS andra kvartalet 2022. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/62 
 
Datum 6 oktober 2022 

 

Tjänsteskrivelse avsägelse ledamot i 
fullmäktige 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Svensson (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna avsägelsen till länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 

Ärendebeskrivning 
Marie Svensson (SD) har den 6 oktober 2022 inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige med anledning av flytt från kommunen.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Marie Svensson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige, handlingsid: 
Ks 2022.2681. 

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 6 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef 

233



 

2 (2) 

 

Beslutet skickas till:  

Marie Svensson (SD) 

Länsstyrelsen 

Lönekontoret Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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Hej  
 
På grund av flytt till annan kommun avsäger jag mig härmed uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige i Tomelilla Kommun för mandatperioden 2023-2026 
 
Med vänlig hälsning  
 
Marie Svensson (SD) 
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