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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 Gunvor Olsson 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 Peter Vestlund SD 
  Per Gustafsson SD              2 Lars Lind SD 
  Anna Sandegren SD              3 Jan Gustafsson SD 
  Thony Blomgren SD              4 Jan Erik Larsson SD 
  Tina Malm SD              5 Jörgen Olsson SD 
  Anders Rosengren  SD              6 Paul Lennartsson SD 

  Kent Gustafsson SD                 
  Peo Örnsved  SD                 
  Petra Blomgren SD                 
  Kent Olofsson SD                 
  Anette Lind SD                 
  Birger Hörberger SD                 
  Zofia Prokopczyk SD                 
                    
                    
                    

                    
  

 
Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 30 november 2022 Antal beslutande: _______ 
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OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.  Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.   Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.  
   
   
OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer ___________förslag röstar ja.  Den som stödjer ___________förslag röstar ja. 
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.   Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.  
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Justering 
 
Med samma ordning som föregående mandatperiod står Markus 
Hammarström (M) och Ida Bornlykke (S) på tur att justera protokollet. 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
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Sammanställning av motioner per den 10 november 2022 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmärk

ning 
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 2022-11-30  

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 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
vård och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

VON 2022-12-22 
Ksau 2023-01-12 

   

Motion angående en 
samägd solcellspark 
2022-10-07 

2022-10-17 2022-11-16      
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Sammanställning interpellationer per den 10 november 2022 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 10 november 2022* 
 
Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 

initiativtagaren 
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. 

 

2022-11-01 
Medborgarinitiativ - att fullfölja 
samt uppdatera Tomelilla 
kommuns kulturmiljöplan 

Henrik Nilsson Ksau 2022-11-16  

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
utegym i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07  
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2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
farthinder och övergångsställen på 
Storgatan i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07  

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
cykelväg mellan Tomelilla och 
Simrishamn 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07  

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

Sammanträdesdatum 
17 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 103 Dnr KS 2022/83 

Tertialrapport januari-augusti (T2) 2022 
för Tomelilla kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss gällande godkännande av 
tertialrapporten med anledning av att revisionsberättelsen ska tillföras ärendet innan 
beslut kan fattas. 

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. 

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. 

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. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 103 forts. 

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. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 105/2022, handlingsid: Ks 2022.2657. 

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. 

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

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

Sammanträdesdatum 
17 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 103 forts. 

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

Tidigare behandling 
Ks § 105/2022: 

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. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om återremiss gällande 
godkännande av tertialrapporten med anledning av att revisionsberättelsen ska 
tillföras ärendet innan beslut kan fattas. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Leif Sandbergs (C) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Byggnadsnämnden 

Kanslichef Johan Linander 
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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. 
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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. 

40



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 11 

 

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 

41



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 12 

 

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 
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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. 

78



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 49 

 

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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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 59 Dnr REV 2022/22 

Revisorernas granskning och bedömning 
av delårsrapport januari-augusti 2022 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av delårsrapport för 
januari-augusti 2022 enligt handlingsid Rev 2022.286 och överlämnar bedömning 
samt granskningsrapport från KPMG AB till kommunfullmäktige. 

Jäv 
Anita Ullmann (-) anmäler jäv och deltar inte i granskningen eller bedömningen för 
den del som avser Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd. 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen 12 kap 2 § framgår att revisorerna ska bedöma om resultaten i den 
delårsrapport som ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga 
med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till 
kommunfullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen. 

KPMG AB har på uppdrag av revisorerna översiktligt granskat kommunens 
delårsrapport för januari-augusti 2022.  

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Bedömningen avser mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella 
som för verksamheten. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för 
verksamheten. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 59 forts 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av delårsrapport för 
januari-augusti 2022 enligt handlingsid Rev 2022.xxx och överlämnar bedömning 
samt granskningsrapport från KPMG AB till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-07, handlingsid: Rev 
2022.279 

Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2022, signerad, handlingsid: 
Rev 2022.286 

Översiktlig granskning Tomelilla kommun - delårsrapport 2022 signerad, handlingsid: 
Rev 2022.287 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

96



1 

 

 

 

 
 

_______________________________________________________________ 

Revisorerna i Tomelilla kommun  2022-10-18 

 

      
   Till    
   Fullmäktige i Tomelilla kommun 
   organisationsnummer 212000-0886 

 

    

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

I vår granskning har vi särskilt iakttagit följande: 

  Kommunens resultat för delåret uppgår till 72,9 mkr, vilket är 16,5 mkr 
högre än samma period förra året. Kommunens prognos för helåret uppgår 
till 41,5 mkr, vilket är 25 mkr högre än budget. Utfallet beror främst på 
förbättrade skatteavräkningar och högre statsbidrag. 

  Kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 54,4 mnkr. 

  Prognosen visar på en god budgetföljsamhet hos nämnder och 
verksamheter. Byggnadsnämnden prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse om -1,7 mkr, vilket beror på en personalsituation där man 
behövt hyra in dyrare konsulter. Sammanlagt prognostiserar nämnder och 
verksamheter en positiv budgetavvikelse på 1,8 mkr.  

  Efter granskning av delårsrapporten bedömer vi att samtliga tre finansiella 
mål kommer att uppnås för 2022. 

  Kommunstyrelsen och nämnderna har beslutat om 30 verksamhetsmål 
utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden. Kommunens 
sammanfattande bedömning är att 26 av 30 mål bedöms bli helt eller 
delvis uppfyllda för helåret vilket motsvarar en måluppfyllelse om 87%. 
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Detta överstiger de 2/3-delar av verksamhetsmålen (67%) som fullmäktige 
beslutat utgör gränsen för att god ekonomisk hushållning skall vara 
uppnådd. 

  Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller 
har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Vi rekommenderar 
därför kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmål med betydelse för 
god ekonomisk hushållning som även berör kommunkoncernen. 

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts 
enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat 
några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. 

 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt 
väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de 
finansiella som för verksamheten. 

 

Tomelilla kommun 2022-10-18 

 

Underskrifter 

 

Ulla-Christina Lindberg Anita Ullmann Birgit Johansson  

 

 

Inger Johanson-Thor Gunnel Andersson 

 

Bilagor:  

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Sammantattning 

Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. 

Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar 2022. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bed6ma om resultatet i delarsrapporten 

Ar férenligt med de mal som fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bed6mning av 

delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

Rakenskaperna och delarsrapporten 

De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt féljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 72,9 mkr, vilket ar 16,5 mkr hégre an samma period férra aret. 

Kommunens prognos fér helaret uppgar till 41,5 mkr, vilket ar 25 mkr hégre an budget. 

Det goda utfallet beror huvudsakligen pa forbattrade skatteavrakningar och hégre statsbidrag an tidigare och an 

budgeterat. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 54,4 mkr f6r 2022. 

Vi har, med reservation for de eventuella effekter av att granskningen utférts enligt de avgransningar som anges 

under rubriken avgransning, inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter | delarsbokslutet, och i granskningen 

har det inte framkommit nagra omstandigheter som ger oss anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt 

vasentligt, ar upprattad i enlighet med lagen om kommunal bokféring och redovisning. 

KPM. © 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 

firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public | 
4

103



  

Sammeanfattning forts. 

Underlag for revisorernas bedomning utifran fullmaktiges mal 
Enligt bestammelser i kommunallagen ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har 

betydelse fér god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar férenligt med 

de av fullmaktige beslutade malen fér den ekonomiska forvaltningen. 

Vad galler god ekonomisk hushallning s4 hanvisar RKR till forarbeten till kommunallagen dar det betonas vikten av 

att mal och riktlinjer fr god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och 

dess kommunala koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning inte omfattar 

eller har utvarderas for kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige faststallda 

finansiella malen. Gallande prognosen fér ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att kommunstyrelsens 

bedomning skulle vara vasentligen felaktig. 

Verksamhetsmal 
Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de faststallda 

verksamhetsmalen. Gallande prognosen fér ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att kommunstyrelsens 

bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 
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Inledning 

Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som 

ska omfatta en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader 

och hégst atta manader. Det ar Aven den rapport som faller inom ramen for denna period som ska behandlas av 

kommunfullmaktige och som de fértroendevalda revisorerna ska géra en bedomning av. Delarsrapporten ska 

innehalla en 6versiktlig redogérelse fér utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 

sedan féregaende rakenskapsarets utgang. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de 

mal som fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedémning av delarsrapporten. 

Syfte och revisionsfraga 

Granskningen ska besvara féljande revisionsfragor: 

> Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

>  Arresultatet i delarsrapporten férenliga med de av kommunfullmaktige faststallda malen for god ekonomisk 

hushallning, det vill saga finns férutsattningar att malen kommer att uppnas? 

Resultatet av var granskning utg6r underlag fr de fértroendevalda revisorernas utformning av utlatandet till 

kommunfullmaktige. 
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Inledning forts. 

Revisionskriterier 

Granskningen av delarsrapporten omfattar: 

> Oversiktlig granskning av de finansiella delen av delarsrapporten 

> Férvaltningsberattelsens innehall 

> Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet ar forenligt med malen for god ekonomisk 

hushallning, finansiella och verksamhetsmassiga mal. 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt foljer: 

> Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

> God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR 

> Interna regelverk och instruktioner 

> Fullmaktigebesluthallning 

Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

> Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapporten 

> Intervjuer med berérda tjanstepersoner 

> Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs fér att bedéma om resultatet ar 

forenligt med de av fullmaktige beslutade malen 

> Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 

CG 
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Inledning 
Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som fdljer av god revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom 

denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den 6versiktliga granskningen fér att 

med begransad sakerhet férsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. Granskning har 

saledes ej utforts i enlighet med ISA eller ISRE 2410.Granskning har saledes ej utférts i enlighet med ISA, ISRE 2410 

eller den nya standarden fér kommunal rakenskapsrevision som trader i kraft 2023. 

En éversiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar | huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas gér det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga 

omstandigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedomning av vasentlighet och risk. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex forskingring. 

| delarsrapporten har vi éversiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhérande noter. Ovriga delar har 

enbart granskats med utgangspunkt fran att informationen ar férenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Granskningen av finansiella och verksamhetsmal ar grundat pa den aterrapportering som finns | delarsrapporten. 

Denna rapport sammanfattar framst i avvikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 

Ansvarig némnd 

Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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FOrvaltningsberattelsen 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en férenklad 

forvaltningsberattelse. RKR preciserar i RKR R 17 Delarsrapport vad forvaltningsberattelsen ska innehalla 

minimum for att motsvara kraven pa en férenklad férvaltningsberattelse. 

Enligt RKR R17 Delarsrapport ska vidare uppgift i forvaltningsberattelsen bland annat lamnas om: 

> Handelser av vasentlig betydelse som intraffat under delarsperioden eller efter dess slut, men innan 

delarsrapporten upprattas. 

> Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens forvantade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifran malen om god ekonomisk hushallning. 

> En redovisning av hur helarsprognosen férhaller sig till den budget som faststallts for den l6pande 

verksamheten. 

> En bedémning av balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Vi noterar att kommunens férvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delarsrapport. 
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Bedémning av fullmaktiges mal med betydelse av 
god ekonomisk hushalining 
Enligt kommunallagens bestammelser ska kommunfullmaktige i budgeten ange finansiella mal och 

verksamhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till f6rarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten 

av att mal och riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas f6ér hela kommunala koncernen, dv s 

kommunen och dess kommunala koncernféretag gemensamt. 

Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning inte omfattar eller har utvarderats for kommunkoncernen 

som helhet. Vi rekommenderar darfér kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmal med betydelse for god 

ekonomisk hushallning for kommunkoncernen. 

Vi anser dock att den uppfdljning av maluppfyllelse som finns i delarsrapporten ar tydlig och ger en god 6verblick 

av maluppfyllelsen. 

PoE 
| 
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Finansiella mal 

De finansiella malen och kommunens bedémning av maluppfyllelsen framgar nedan: 

Resultatmal: Malet bedéms bli uppfyllt da resultat fér 2022 

Resultatet skall uppga till lagst 2,0% i genomsnitt prognosticeras till 4,5%. 

under perioden 2022-2024. 

Investeringsmal: Malet bedéms bli uppfyllt da det for 2022 

Nettoinvesteringarna far i genomsnitt under 2022- prognosticeras till 10,5%. 

2023 uppga till max 12% av totala skatteintakter och 

statsbidrag. 

Skuldmal: Malet bed6éms bli uppfyllt da prognosen fér 

Sjalvfinansieringsgrad av totala investeringar skall planperioden fér totala investeringar visar 96,0% 

vara minst 55% i genomsnitt 2022-2024. sjalvfinansieringsgrad och fér den skattefinansierade 

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet delen bedéms 100% vara sjalvfinansierade. 

skall i sin helhet finansieras av eget kassaflo6de 

100%).   
Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten 4r forenligt med de av 

kommunfullmaktige faststallda finansiella malen. Gallande prognosen fér ar 2022 har vi inte funnit nagra 

indikationer pa att kommunstyrelsens bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 

| 
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Verksamhetsmal 

Fran och med 2019 finns en ny malmodell som ar beslutad av fullmaktige och dar man skall arbeta med farre mal 

an tidigare. Fullmaktige har beslutat om tre 6vergripande malomraden med tva mal fér respektive: 

¢ Hallbar utveckling 

- Férenkling leder till att fler kan géra det som ar langsiktigt hallbart. 

- God utbildning ges. 

¢ Delaktighet och egenmakt 

- Delaktigheten i samhallet 6kar och invanarna upplever att de kan paverka sin vardag. 

- Livslangt larande uppmuntras och manniskors mdjlighet till egen fors6rjning underlattas. 

¢ Trygghet och halsa 

- Inspiration ges till ett aktivt liv for battre halsa. 

- Den upplevda tryggheten okar. 

Kommunstyrelsen och namnderna har beslutat om namndsmal eller verksamhetsmal utifran fullmaktiges tre 

dvergripande malomraden. 

Totalt ar det 30 verksamhetsmal. | férvaltningsberattelsen redog6rs for att: 

° 21 verksamhetsmal ar uppfylida eller bedéms bli uppfylida 

° 5 verksamhetsmal bedéms bli delvis uppfylida 

° 4 verksamhetsmal bedéms inte bli uppfyllt 

° 0 verksamhetsmal kan inte bedémas 
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Verksamhetsmal 

Kommunens sammanfattande bedémning ar att 26 av 30 mal bedéms bli helt eller delvis uppfyllda och det utgor 

87% vilket 6verstiger de 67% som man beslutat utgér gransen fér att god ekonomisk hushallning skall vara 

uppnadd. | férvaltningsberattelsen finns en tabell over mal och utfall per namnd och sedan i namndernas 

verksamhetsanalyser finns utférliga redogorelser for respektive namnds mal och maluppfyllelse. 

Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de faststallda 

verksamhetsmalen. Gallande prognosen for ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att kommunstyrelsens 

bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 
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Balanskravsresultat 

En kommun ska enligt kommunallagen géra en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i 

forvaltningsberattelsen. 

Eran och med 2013 har kommuner och kommunalférbund méjlighet att anvanda sig av de nya reglerna om 

resultatutjamningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan anvandas for att utjamna intakter 6ver en 

konjunkturcykel, under férutsattning att arets resultat efter balanskravsjusteringar ar negativt. RUR 4r frivillig att 

tillampa, de kommuner och landsting som tanker gora det maste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 

ska framga av de riktlinjer for god ekonomisk hushallning som fullmaktige ska besluta om. 

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre ar. Om det foreligger 

synnerliga skal finns emellertid mdjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lamnat information om 

berakning och redovisning av balanskravet utifran tolkning av forarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 

kommunallagen. 

| kommunallagen stadgas Aven att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushallning, vilket far ses som ett 

éverordnat krav och innebar i de allra flesta fall att det inte racker med att intakterna enbart tacker kostnaderna, 

eftersom det pa langre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Kommunstyrelsen redovisar en bedémning av balanskravsresultatet i forvaltningsberattelsen. Av delarsrapporten 

framgar det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgar till 54,4 mkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att aterstalla fran tidigare ar. 

RUR uppgar till 30,0 mkr 

Berakningen som ligger till grund for kommunens balanskravsresultat innehaller enligt var bedémning inga 

vasentliga felaktigheter. 
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Resultatrakning 

En kommuns Iangsiktiga utveckling ar beroende av att intakterna 6kar mer an kostnaderna for att inte urholka det 

egna kapitalet. 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 72,9 mkr, vilket ar 16,5 mkr hégre 4n samma period forra aret. Det 

beror framst pa forbattrade skatteavrakningar och hégre statsbidrag. 

Kommunens arsprognos uppgar till 41,5 mkr, vilket ar lagre an delarsresultatet. Historiskt sett ar det en trend att 

delarsresultatet ar hégre an vid helar och det beror oftast pa att kostnaderna inte kommer linjart over aret. 

Arsbudgeten uppgar till 16,5 mkr vilket innebar att prognosen évertraffar budgeten med 25,0 mkr. Férklaringen till 

detta ar densamma som namnts ovan. Skatteintakter och statsbidrag 6kar med 50,9 mkr eller 5,9 %. Enligt 

prognosen okar verksamhetens nettokostnader med endast 10,9 mkr eller 1,6%. 

Prognosen visar pa en mycket god budgetféljsamhet hos namnder och verksamheter. Den stérsta enskilda 

negativa prognosticerade budgetawvikelsen ar -1,7 mkr avseende Byggnadsnamnden vilket beror pa en 

personalsituation dar man behévt hyra in dyrare konsulter. Sammanlagt prognosticerar namnder och 

verksamheter en positiv budgetavvikelse pa 1,8 mkr. 

Finansieringen visar pa en positiv budgetavvikelse pa 23,2 mkr och denna beror som tidigare namnts 

huvudsakligen pa férbattrade slutavrakningar pa skatteintakter och dkade statsbidrag. | prognosen for helaret 

2022 har vardeutvecklingen pa placeringarna bedémts vara of6randrad i arsbokslutet. 
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Balansrakning 

Materiella anlaggningstillgangar 

Tomelilla kommun tillampar regelverket kring komponentavskrivningar men endast for nybyggnationer och ingen 

komponentindelning har skett av befintliga fastigheter vid évergangen till detta regelverk. Hanteringen beskrivs 

under rubriken Redovisningsprinciper i delarsrapporten men 4r en avvikelse fran god redovisningssed enligt RKR 

11.4. 

Vi har tidigare patalat avstamningssvarigheter mellan huvudbok och anlaggningsregister och mellan ingaende 

och utgaende balanser. Dessa svarigheter har i samband med bytet av ekonomisystem hanterats och numera ar 

det lattare att stamma av. 

Tomelilla kommun redovisar pagaende investeringar uppgaende till 140,4 mkr. Det héga saldot férklaras 

huvudsakligen av att det ar nagra stora projekt som ar pagaende samt leveransférseningar i projekten. Mdjligen 

kan det Aven finnas nagot projekt som kunde avslutats. Till arsbokslutet forvantas dock relativt omfattande avslut 

av investeringsprojekt. 

Kortfristiga fordringar 

Vi har tidigare patalat behovet av en princip for reservering av osakra kundfordringar. | detta bokslutet ar de 

forfallna kundfordringarna valdigt laga. Vi fortsatter dock att uppmuntra till att faststalla en princip och en rutin 

kring osakra kundfordringar da forfallostrukturen snabbt kan forandras. 

Li |_| 
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Balansrakning 

Likvida medel 

Kassa och bank uppgar per 2022-08-31 till 108,6 mkr vilket 4r en 6kning med ca 22 mkr jamfort med arets bdrjan. 

Okningen férklaras framférallt av det héga resultatet och de forsenade investeringarna. uppgaende till drygt 60 

mkr och vasentligt lagre kortfristiga skulder. 

Kassalikviditeten har forstarkts vilket huvudsakligen beror pa den férbattrade likviditeten och de lagre kortfristiga 

skulderna. 

Eget Kapital 

Kommunen redovisar i delarsbokslutet ett starkt 6kande eget kapital pa totalt 579,1 mkr vilket ger en forstarkt 

soliditet som uppgar till 54,8%. Om hansyn tas Aven till de pensionsforpliktelser som redovisas utanfér 

balansrakningen som ansvarsforbindelser ar soliditeten fortsatt 6kande och nu till 34,9% att jamfora med 28,3% 

vid arets bérjan. 

Interimsskulder / periodiseringar 

Kommunen har tidigare ar inte bokat om semesterléneskulden i delarsbokslutet utan skulden vid arsbokslutet har 

legat kvar till nasta arsbokslut. | detta delarsbokslut har semesterléneskulden bokats om och visar nu korrekt 

skuld per 2022-08-31. 
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Sammanstallda rakenskaper 

Enligt kommunal bokférings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanstallda rakenskaperna omfatta de 

juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av férfattningskommentarerna framgar att ett 

betydande inflytande forutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av résterna i en annan juridisk 

person. Det finns dock mdjlighet att gora avsteg fran principen om féretaget har en ringa omsattning eller 

balansomslutning. 

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avgora om de kommunala bolagen ska omfattas av 

delarsrapporten. Att de kommunala bolagen bor inga torde dock vara nédvandigt eftersom det ar fullmaktiges 

mals for hela kommunkoncernen som ska bedémas. 

Tomelilla kommun har i denna delarsrapport inte tagit med nagon sammanstalld redovisning och skalet fér detta 

anges resursbrist pa ekonomiavdelningen. 
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Redovisningsprinciper 

| delarsrapporten ska enligt RKR R17 samma berakningsmetoder anvandas som i den senaste arsredovisningen 

eller, om dessa principer eller metoder har andrats, en beskrivning av karaktaren pa och effekten av férandringen. 

Upplysningar ska Aven lamnas kring sasongsvariationer, cykliska effekter som har paverkan pa verksamheten, 

karaktaren och storleken pa jamférelsestérande poster, effekten av andrade uppskattningar och bedémningar 

samt forandringar i vasentliga ansvarsférbindelser. 

| delarsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal 

redovisningssed med vilket avses i 6verensstammelse med LKBR och RKRs rekommendationer. 

Nar det galler leasing sa anges att alla hyres- och leasingavtal klassificeras som operationell leasing da de 

ekonomiska férdelar och risker som férknippas med agandet i allt vasentligt inte 6verfors till kommunen. Vi har 

dock inte sett att det gjorts nagon dokumenterad utredning eller analys som st6d fdr detta stallningstagande. 
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Drifts- och investeringsredovisning 

Drifts- och investeringsredovisningen ingar i delarsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 

investeringsredovisning. Mdjligen kunde kommentarerna till investeringsredovisningen utvecklas med mer 

utforliga beskrivningar om avvikelserna och vilka projekt det avser etc. 

Investeringsredovisningen ska Aven omfatta de kommunala koncernféretagens investeringar som fullmaktige 

tagit stallning till. Detta ar inte med i delarsrapporten vilket bor beaktas i kommande rapporter. 

Det kan noteras att investeringsbudgeten for 2022 visar pa investeringar uppgaende till 116,0 mkr. Under 

perioden januari till augusti 2022 uppgar investeringarna endast till 35,2 mkr och det forklaras i delarsrapporten 

som en effekt av komponentbristen i variden vilket ger leveransforseningar. | prognosen for 2022 uppgar 

investeringarna till 93,4 mkr eller ca 80% av arsbudgeten vilket torde vara tillfredsstallande. Det innebar ju dock 

investeringar om 58,2 mkr under arets sista manader vilket ar en valdigt hdg investeringstakt. 

KPI 
| 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 112 Dnr KS 2021/212 

Budget 2023 - Skattesats 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad, 20:61 
kronor. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande läggs härmed 
fram ett förslag om oförändrad skattesats, dvs 20:61 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunalskatten utgör en grundläggande del av den kommunala budgeten.  

Barnperspektivet 
Detta perspektiv påverkas inte direkt av detta beslut utan kommer att vara en del av 
de kommande internbudgetarna på nämndsnivå. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv påverkas inte direkt av detta beslut utan kommer att vara en del av 
de kommande internbudgetarna på nämndsnivå. 

Uppföljning 
Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen följs upp tre gånger årligen i samband 
med tertialuppföljningarna och årsredovisningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad, 20:61 
kronor. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 112 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.3075. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 113 Dnr KS 2021/212 

Taxor och avgifter 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2023 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2022.3074. 

Reservation 
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 
år 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2023 är 
uppbyggd på. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn. 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör miljöfrågor. 

Uppföljning 
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga 
uppföljningarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2023 i enlighet med bifogat 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.3073. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 113 forts. 

Förslag till taxor och avgifter 2023 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2022.3074. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med den ändringen att 
avgiften för trygghetslarm om 310 kr/månad ska vara 0 kr/månad. 

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 
 
Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2023 
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022. 
  
Övergripande 

      
Tillkommer  Förminskning eller förstoring plus 25 procent. 
Kulört 80 gr postpapper/blad  0,30 Oförändrad 
Kartongpapper/blad  0,30 Oförändrad 
Häftning med klammer per ex  0,15 Oförändrad 
Stämpling och 
vidimering/kopia 

 1,00 Oförändrad 

Portokostnad 

Kopierings- och portotaxa 2022 2023 
Kopiering  (inklusive moms)  Kronor Kronor 

Enkelsidig kopiering 
A5/kopia  1,70 Oförändrad 
A4/kopia  1,70 Oförändrad 
A3/kopia  1,80 Oförändrad 
A2/kopia  50 Oförändrad 
A1/kopia  62,50 Oförändrad 
A0/kopia  75 Oförändrad 
Dubbelsidig kopiering    
A3/kopia  2,75 Oförändrad 
A4/kopia  2,60 Oförändrad 

127



 
Kommunledningskontoret 
 

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren. 
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket. 
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Kommunledningskontoret 
 
 
Samhällsbyggnad 
 
 När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022    
  
Upplåtelse av mark på offentlig plats 2022 2023 
 Avgift Minsta 

avgift 
Avgift                             Minsta avgift 

A Kommersiellt syfte 
A1 Försäljning 
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt 
Uppställningstid kl. 00-24 
(byggnadslov erfordras) 

9 kr/m2 per påbörjad 
vecka 

462 kr Uppräknas enligt KPI 

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt 
Uppställningstid kl. 08-24 

8 kr/m2 per påbörjad 
vecka 

462 kr Uppräknas enligt KPI 

A2 Annat 
* – Cirkus 

 
 
Brandvakt vid cirkusföreställning 

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter 
 
Räddningstjänstens 
prislista 

 Tas bort 
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Kommunledningskontoret 
 

 
  2022 2023 
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 462 kr per ansökan Uppräknas enligt KPI 
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. 

Ingen avgift Oförändrad 

B Övrigt syfte   
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt 
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 611 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 462 kr 

Uppräknas enligt KPI 

C Ideellt och politiskt syfte   
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm. 
Ingen avgift Oförändrad 

 
 
 
Anmärkning – beräkning av debiterbar yta 
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan. 
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet. 
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2. 
  
D Speciella avgifter 
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Kommunledningskontoret 
 

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning 
* Vid kommersiellt och övrigt syfte 

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park) 
Självkostnadspris Oförändrad 

 
 
 

Vid ideellt syfte 
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park) 
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras) 

  
Självkostnadspris 
 
 
Ingen avgift 

 
Oförändrad  
 
 
Oförändrad 

D 2 Avstängning av gata 
(tillåtes endast undantagsvis) 

   

 – Vid kommersiellt och övrigt syfte  308 kr per påbörjad vecka Uppräknas enligt KPI 
 – Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang  Ingen avgift Oförändrad  
  
 
Debiteringsprinciper 
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats. 
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. 
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej. 
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger. 
 
 
  

131



 
Kommunledningskontoret 
 

Nyckelskåp                                        2022 2023 
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är 
 

500 kr Oförändrad 

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad: 

  

1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller) 

77 kr/tillfälle Uppräknas enligt KPI 

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid) 

308 kr/månad Uppräknas enligt KPI 

B 

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget 

231 kr/tillfälle Uppräknas enligt KPI 

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp. 
 
 
Regler 
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle. 
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Tomtpriser 
(momsbefriat) 
Gäller för gamla bostadsområden  
samt strötomter för småhus 

2022 2023 

Småhus (1) Hustyp Grundavgift  
 

Per m2 tomtyta 
 

 Per m2 tomtyta  
 

Tomelilla och Brösarps 
tätort 

Gr 1 
 
Gr 2 
 
Andel i mark- 
samfällighet 

236 000 kr 
 
106 000 kr 

+130 kr 
 
+59 kr 
 
+59 kr 

Uppräknas enligt 
KPI 

Uppräknas enligt KPI 

Övriga orter Gr 1 
 
Gr 2 
 
Andel i mark- 
samfällighet 

89 000 kr 
 
77 000 kr 

+ 59 kr 
 
+ 59 kr 
 
+ 59 kr 

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19). 
Flerfamiljshus  Per m2  Per m2  
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet 
Grundpris 472 000 samt 118 kr 
m2/tomtyta 

Uppräknas enligt KPI 

Industrimark  89 kr/m2/tomtyta Uppräknas enligt KPI 
 
(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset. 
Gr 1 = Villafastigheter 
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Gr 2 = Radhus, kedjehus 
 
För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index. 
 
(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Index för 2022 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket 
fastställs i december 2022.) 
 
Felparkeringsavgift 2022 2023 
Parkeringsförseelse 
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Handikapplats 1 028 kr Uppräknas enligt KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Vägkorsning 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Övergångsställe 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Mot färdriktning 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Gång-/cykelbana 616 kr Uppräknas enligt KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 308 kr Uppräknas enligt KPI 
Stått för länge 308 kr Uppräknas enligt KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 308 kr Uppräknas enligt KPI 
Fordonsflytt - 7 200 kr 

 
Byggnadsnämnden 2022 
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Plan- och 
bygglovstaxa 

2022 2023 

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011 
Justeringsfaktor N = 0,8 
 
Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad 
som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea. 
 
Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till:  

 PF 
Nybyggnad 

PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

Områdesbestämmelser 25 15 15 
Detaljplan inklusive 
program 

50 25 25 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan 

30 20  

 
Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort. 
 
Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för solcellspaneler och 
solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet 
vara 0 (noll) kronor.” 

Oförändrad 
 

 

Timavgift kart- 
och 
mätverksamhet 

900 kr 1 000 kr 
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Vård och omsorg 
Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård 

  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2022 bli som högst 2 170 kr/mån. De avgifter som räknas in i 
maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) 
är ett schablonbelopp som är reglerat i socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet. Minimibeloppet 
används för att beräkna vad den enskilde kan betala i avgift för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig 
överstiga maxtaxan.  
 
Riksdagen har därutöver beslutat om en höjning av minimibeloppet på 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för 
sammanlevande makar och sambor.  
Kommunen har också beslutat om en höjning av minimibeloppet på 500 kr.  
Nivå Schablontid Avgift (max) Avgift (max) 2023 
0 Mindre än en timme 380 kr Självkostnadspris 
1 1-3 timmar/månad 692 kr Beräknas i % av maxtaxan 
2 4-9 timmar/månad 1 410 kr Beräknas i % av maxtaxan 
3 10 timmar eller mer 2 170 kr Beräknas enligt maxtaxan 
 
Övriga avgifter                                                                          2022                                          2023 
Trygghetslarm 310 kr/månad 310 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 51 kr/månad 51 kr/månad 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 310 kr 310 kr 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad 102 kr/månad 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 25 kr/timme 
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn 167 kr/dygn 
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag 42 kr/dag 

137



 
Kommunledningskontoret 
 

Tillfällig hemsjukvård 390 kr 390 kr 
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad 82 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 419 kr 419 kr 

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. 
 
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2022                                           2023 
Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion Oförändrad 
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion Oförändrad 
Eftermiddagskaffe 18 kr Oförändrad 
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad Oförändrad 

 
Middagsabonnemang ordinärt boende                             2022                                              2023 
Helt middagsabonnemang 2 520 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden. 

Oförändrad 

Halvt middagsabonnemang 1 260 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar. 

Oförändrad 
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Avgifter inom LSS 2022 2023 
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på korttidstillsyn och 
korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (LSS§§19,20,21) och 
personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7).  
 
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12-17 år 15 kr 15 kr 
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12-17 år 33 kr 33 kr 
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12-17 år 16 kr 16 kr 
Korttidsvistelse heldygnskost 12-17 år 64 kr 64 kr 
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på bostad med 
särskild service för barn och unga 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd 
för var och en av 
föräldrarna 

Beräknas enligt regler om 
underhållsstöd för var och en av 
föräldrarna 
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Barn och utbildning 
    
Maxtaxa förskola och fritidshem 2022 2023 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 52 410 kr per månad. 
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst 
Barn 1 3 % 1 572 kr 
Barn 2 2 % 1 048 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 

Justeras i enlighet med  
Skolverkets anvisningar 

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst 
Barn 1 2 % 1 048 kr 
Barn 2 1 % 524 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar 

  
Förlorat busskort 2022 2023  
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr 100 kr 
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Kultur och fritid 
 När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022. 
Simhallen 2022 2022 
Entréavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 46 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 66 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 46 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 174 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 113 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 144 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) -  200 kr 
Årsavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 1 130 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 1 644 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 1 130 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 225 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 672 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 300 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) -  500 kr 
Terminskort, vår eller höst 
Barn/ungdom 4-18 år 668 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 976 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 668 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 518 kr Uppräknas enligt KPI 
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Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 593 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 056 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxen + 3 barn)  - 2 500 kr 

 
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2022                                      2023 
Barn/ungdom 4-18 år 462 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 668 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 462 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 696 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 080 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 387 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) 1 849 kr Uppräknas enligt KPI 
   
Simskola badet 2022 2023 
Babysim 1 028 kr Uppräknas enligt KPI 
Minisim 1 028 kr Uppräknas enligt KPI 
Simskola olika grupper 720 kr Uppräknas enligt KPI 
Vattengympa pensionärer 514 kr Uppräknas enligt KPI 
Badkalas/barnkalas 108 kr/person 120 kr/person 
Solrum 
Solrum (45 min.) 51 kr Uppräknas enligt KPI 
Solrum 12 kort 514 kr Uppräknas enligt KPI 
Uthyrning 
Stora bassängen/timme för utbildning Hyr ej ut 2 200 kr 
Stora bassängen/timme för övriga Hyr ej ut 2 700 kr 
Kombibassäng/timme för utbildning Hyr ej ut 1 200 kr 
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Kombibassäng/timme för övriga Hyr ej ut 1 700 kr 
Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister 

46 kr Uppräknas enligt KPI 

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften 

Uppräknas enligt KPI 

 
 
 
Friluftsbaden 2022 2023 
Biljettpriser: 
Dagbiljett 
Vuxna 36 kr Uppräknas enligt KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enligt KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enligt KPI 
Säsongskort 
Vuxna 360 kr Uppräknas enligt KPI 
Ungdom 6-16 år 257 kr Uppräknas enligt KPI 
Barn under 6 år 61 kr Uppräknas enligt KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande) 

123 kr Uppräknas enligt KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 514 kr Uppräknas enligt KPI 
Medföljareavgift 
Simskola 0 kr Uppräknas enligt KPI 
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande) 

12 kr Uppräknas enligt KPI 
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Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift). 
 
 
Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler  
Enskilda personer och föreningar inom kommunen 

2022 2023 

Stora hallen med omklädningsrum/timme 133 kr Uppräknas enligt KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 138 kr Uppräknas enligt KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst  108 kr Uppräknas enligt KPI 
Gymnastiksalar/timme 102 kr Uppräknas enligt KPI 
Matsalen/timme 102 kr Uppräknas enligt KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet 

46 kr Uppräknas enligt KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet 

25-30 kr Uppräknas enligt KPI 

Uthyrning till utomstående 
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enligt KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enligt KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra 
 
Bibliotekstaxor 2022 2023 
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Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald. 
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.) 
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad 
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad 
Film 5 kr/dag Oförändrad 
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad 
Ersättning för förkomna/förstörda medier   
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad 
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad 
Tidskrift 50 kr Oförändrad 
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad 
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad 
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad 
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad 
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad 
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad 
Energimätare 600 kr Oförändrad 
Övriga avgifter   
Reservationer 0 kr Oförändrad 
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad 
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån 

Faktisk kostnad Oförändrad 

Ersättningskort 0 kr Oförändrad 
Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad 
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad 
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Kulturskoletaxor 2022 2023 
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.  
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften. 
Grundavgift per ämne 282 kr Uppräknas enligt KPI 
Instrumenthyra 334 kr Uppräknas enligt KPI 

 
 
 
Taxor för konsthallen 2022 2023 
Pedagogisk verksamhet   
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri 

Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

Skolpedagogisk programverksamhet 
(visning/workshop) för Tomelilla kommun 
är kostnadsfritt  
 
 

Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

Andra kommuner och externa aktörer   
Skolpedagogisk programverksamhet 
(visning/workshop) för övriga 
kommuner/aktörer  
 

- 600 kr 

Öppna visningar 0 kr Oförändrad 
Visningar vuxna 8222kr 1 500 kr 
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Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 411 kr 800 kr 
Workshop 308 kr 800 kr 

 
 
Kulturtaxor 
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid). 

2022 2023 

Hyreskostnad   
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister 

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 308 kr/timme. 

Uppräknas enligt KPI 

Övriga intressenter Hyreskostnaden 565 kr/tillfälle + 51 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
308 kr/timme. 
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten. 

Uppräknas enligt KPI 

 
 
Lotteritillståndsavgift 2022 2023 
Lotteritillståndsavgift  
för kommunala lotterier 

300 kr  Oförändad 

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun. 
 
Torghandel och Tomelilla marknad 2022 20223 
Torghandel 0 kr 0 kr 
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Sommarmarknad   
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 154 kr Uppräknas enligt KPI 
Demonstrationsplats 822 kr  Uppräknas enligt KPI 
Elanslutning 103 kr Uppräknas enligt KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad 
   
Höstmarknad   
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 154 kr Uppräknas enligt KPI 
Demonstrationsplats 822 kr  Uppräknas enligt KPI 
Elanslutning  103 kr Uppräknas enligt KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad 
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 114 Dnr KS 2021/212 

VA-taxa 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2021 enligt förslag, handlingsid: Ks 2022.1639. 

Ärendebeskrivning 
Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2023 höjs med 2,5 %. 

Kostnaden i verksamheten beräknas öka i takt med att en nödvändig ökning av 
investeringsbudgeten görs, och att allmänna kostnadsökningar sker på grund av 
löneökningar och ökade kostnader för inköp av material samt tjänster. Den ökade 
oron i omvärlden har lett till att kostnadsökningarna riskerar att stiga snabbare än vad 
som tidigare beräknats. 

Va-verksamheten påverkas indirekt av ökade råvarukostnader vilket branschens 
leverantörer redan flaggat för. Stora satsningar behöver göras på säkerhetshöjande 
åtgärder för att skydda verksamheten mot yttre påverkan och säkerställa en god 
leveranskapacitet även i framtiden. 

Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i 
Tomelilla kommun år 2023 ligger på 9 933 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten 
och avlopp 39,59 kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter). 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2022.649.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 45/2022, handlingsid: Ks 2022.1634. 
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§ 114 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2022.649.  

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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VA-taxa 2023  
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den dag månad år. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun, VA-enheten. 
 

§ 1  
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2   
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  
Förklaring av de olika fastighetstyperna:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Sjukvård   
Butiker   Utställningslokaler Stormarknader 
Hotell   Restauranger  Sporthallar 
Hantverk  Småindustri  Utbildning 
 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 
 

§ 4  

4.1  Avgift tas ut för följande ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.3  Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4  Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  
 
4.5  Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

 

§ 5   
5.1  Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

56 254 kr 
 

70 318 kr 
 

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df, 

42 548 kr 
 

53 185 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 27 520 kr 
 

34 400 kr 
 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 892 kr 
 

12 365 kr 
 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3  Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 
 
5.4  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
 
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
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§ 6   

6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande:  

 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

56 254 kr 
 

70 318 kr 
 

b) 
 

en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

42 548 kr 
 

53 185 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,27 kr 
 

16,59 kr 
 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 892 kr 
 

12 365 kr 
 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten.  

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta.  
 
6.7  Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1  För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -  

Tomtyteavgift -  6.1c) 70% 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 d) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyta   6.1.c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

§ 8   

8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Övriga avgifter 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 60% 10% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 60% 10% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a).  
 

§ 9  
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta 

10,32 kr/m2 
 

12,90 kr/m2 
 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor 

1,03 kr/m2 
 

1,29 kr/m2 
 

 

§ 10  
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 
 

§ 11  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 12  
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen. 
 
12.3  
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen. 
 
12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13   
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta. 
 
13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)    
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande: 

a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms 

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga  
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3  
 
2,5 m3/h i övriga fastigheter 
 
6,0 m3/h (DN25)  
 
10 m3/h (DN40)    
 
15 m3/h (DN50) 
    
25 m3/h (DN65) 
    
40 m3/h (DN80) 
    
60 m3/h (DN100) 

 
3 195 kr 

 
7 932 kr 

 
19 006 kr 

 
31 649 kr 

 
47 486 kr 

 
79 107 kr 

 
126 568 kr 

 
189 892 kr 

 
3 994 kr 

 
9 916 kr 

 
23 757 kr 

 
39 561 kr 

 
59 358 kr 

 
98 884 kr 

 
158 210 kr 

 
237 364 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

31,67 kr 

19,00 kr 

 12,67 kr 

39,59 kr 

23,75 kr 

15,84 kr 

c) Dagvattenavgift    

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr 

Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet. 
 
 
14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande:  
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter. 
  
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe. 
 
14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15  
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren. 

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA.  

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor. 
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§ 16 
16.1  Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med: 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 819 kr 1 024 kr 

Uppsättning av vattenmätare 819 kr 1 024 kr 

Avstängning av vatten 819 kr 1 024 kr 

Påsläpp av vatten 819 kr 1 024 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 013 kr 1 266 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 484 kr 1 855 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 515 kr 644 kr 

Besök i onödan 1 013 kr 1 266 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 013 kr 1 266 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 
16.2   
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande: 
 

  Normalhalt  Överhaltsavgift 
utan moms 

SS, suspenderad substans 260 g/m3 4,05 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5,07 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 40,53 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 76,00 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 130 kr/m3 
 

163 kr/m3 

Komprimerat slam 177 kr/m3 
 

221 kr/m3 
 

16.4 
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter: 

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms  Med moms 

0 -1 000 m2 7 855 kr 9 819 kr 

1 001 – 2 000 m2  10 660 kr 13 325 kr 

2 001 – 4 000 m2 21 228 kr 26 535 kr 

4 001 -  26 652 kr 33 315 kr 

 

§ 17  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 18 
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15. 

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte.  
 

§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2021) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 
 
§ 21 
Denna taxa gäller från och med 2023-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande.  

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster. 
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VA-taxa 2022 
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den xxxx 2021. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun. 
 

§ 1  
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2   
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  
Förklaring av de olika fastighetstyperna:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Sjukvård   
Butiker   Utställningslokaler Stormarknader 
Hotell   Restauranger  Sporthallar 
Hantverk  Småindustri  Utbildning 
 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 
 

§ 4  

4.1  Avgift tas ut för följande ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.3  Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4  Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  
 
4.5  Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

 

§ 5   
5.1  Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

55 516 kr 
 

69 395 kr 
 

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df, 

41 990 kr 
 

52 488 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 27 159 kr 
 

33 949 kr 
 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 762 kr 
 

12 203 kr 
 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3  Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 
 
5.4  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
 
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
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§ 6   

6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande:  

 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

55 516 kr 
 

69 395 kr 
 

b) 
 

en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

41 990 kr 
 

52 488 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,10 kr 
 

16,40 kr 
 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 762 kr 
 

12 203 kr 
 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten.  

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta.  
 
6.7  Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1  För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande: 

 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -  

Tomtyteavgift -  6.1c) 70% 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 d) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyta   6.1.c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

§ 8   

8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Övriga avgifter 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 60% 10% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 60% 10% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a).  
 

§ 9  
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta 

10,18 kr/m2 
 

12,73 kr/m2 
 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor 

1,02 kr/m2 
 

1,27 kr/m2 
 

 

§ 10  
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 
 

§ 11  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 12  
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen. 
 
 
12.3  
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen. 
 
12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13   
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta. 
 
13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)    
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande: 

a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms 

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga  
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3  
 
2,5 m3/h i övriga fastigheter 
 
6,0 m3/h (DN25)  
 
10 m3/h (DN40)    
 
15 m3/h (DN50) 
    
25 m3/h (DN65) 
    
40 m3/h (DN80) 
    
60 m3/h (DN100) 

 
3 117 kr 

 
7 739 kr 

 
18 542 kr 

 
30 877 kr 

 
46 328 kr 

 
77 178 kr 

 
123 481 kr 

 
185 260 kr 

 
3 896 kr 

 
9 674 kr 

 
23 178 kr 

 
38 597 kr 

 
57 910 kr 

 
96 472 kr 

 
154 351 kr 

 
231 575 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

30,90 kr 

18,54 kr 

 12,36 kr 

38,63 kr 

23,18 kr 

15,45 kr 

c) Dagvattenavgift    

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr 

Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet. 
 
 
14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande:  
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

170



 9 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter. 
  
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe. 
 
14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15  
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren. 

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA.  

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor. 
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§ 16 
16.1  Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med: 
 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr 

Uppsättning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr 

Avstängning av vatten 808 kr 1 009 kr 

Påsläpp av vatten 808 kr 1 009 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 000 kr 1 250 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 465 kr 1 831 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 508 kr 635 kr 

Besök i onödan 1 000 kr 1 250 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 000 kr 1 250 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 
16.2   
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande: 
 

  Normalhalt  Överhaltsavgift 
utan moms 

SS, suspenderad substans 260 g/m3 4 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 40 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 75 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 128 kr/m3 
 

160 kr/m3 

Komprimerat slam 175 kr/m3 
 

219 kr/m3 
 

16.4 
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter: 

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms  Med moms 

0 -1 000 m2 7 752 kr 9 690 kr 

1 001 – 2 000 m2  10 520 kr 13 151 kr 

2 001 – 4 000 m2 20 949 kr 26 186 kr 

4 001 -  26 302 kr 32 878 kr 

 

§ 17  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 18 
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15. 

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte.  
 

§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2018) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 
 
§ 21 
Denna taxa gäller från och med 2022-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande.  

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 115 Dnr KS 2022/109 

Renhållningstaxa 2023 inklusive taxa för 
slamtömning och container 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa samt taxa för containrar och 
slamtömning enligt förslag.  

Ärendebeskrivning 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) har inkommit med förslag på 
renhållningstaxa 2023 för Tomelilla och Simrishamns kommuner. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2022, handlingsid: Ks 2022.2769. 

Förslag till renhållningstaxa 2023, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.2446. 

Förslag till renhållningstaxa 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2022.2445. 

Förslag till taxa för slamtömning 2023, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.2444. 

Förslag till taxa för slamtömning 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2022.2443. 

Förslag till taxa för container 2023, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.2438. 

Förslag till taxa för container 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2022.2436. 

Tidigare behandling 
Ksau § 153/2022: 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 115 forts. 

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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RENHÅLLNINGSTAXA 
 

Simrishamns och Tomelilla kommuner 
 
 

2023 
Föreslagen höjning 5,0% 
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 PRIVATPERSONER – ENSKILDA HUSHÅLL  2023                                    
exkl.moms 

2023                              
inkl. moms 

 I tätorter används separata kärl för rest- och matavfall.  I abonnemang avseende 140 och 
190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl 
(grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår max två 
matavfallskärl kostnadsfritt. På landsbygd och i fritidsbyar används ett delat 370 liters kärl 
för rest- och matavfall.  
 

  

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 389 1 736 

  190 liters kärl 1 497 1 871 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 
 

1 497 1 871 

 370 liters kärl 2 841 3 551 

  660 liters kärl 4 464 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 621 2 026 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -216 -270 

    

 14-dagarshämtning med veckotömning v 25-34 (31 ggr/år)   

 140 liters kärl 2 310 2 888 

 190 liters kärl 2 417 3 021 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 2 417 3 021 

 370 liters kärl  3 761 4 701 

  660 liters kärl 5 383 6 729 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -216 -270 

    

  Fritidshämtning (15 ggr/år)    

  190 liters kärl 1 383 1 729 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 1 383 1 729     

 370 liters kärl   2 350 2 938 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 460 1 825 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -134 -168 

    

 Fritidshämtning med veckotömning v 25-34 (20 ggr/år)    

 190 liters kärl 2 304 2 880 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 2 304 2 880     

 370 liters kärl  3 270 4 088 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -134 -168 

 Abonnemang som kräver särskilt tillstånd beviljat av 
Ystad/Österlenregionens miljöförbund 

  

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall med matavfallsinsamling  
 

  

  190 liters kärl 1 gång/månad + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 381 1 726 

  190 liters kärl 4 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 237 1 546 

  190 liters kärl 2 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 201 1 501 

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall men utan matavfallsinsamling  
Tillståndet förutsätter egen kompostering. 

  

  190 liters kärl, 1 gång/månad 1 107 1 384 

  190 liters kärl, 4 ggr/år  1 032 1 290 

  190 liters kärl, 2 ggr/år 981 1 226 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Privatpersoner – enskilda hushåll 

2023              
exkl. moms 

2023                              
inkl. moms 

    
 Grundavgift, renhållningsföreskrifterna 9, 57§§) 814 1018 
  Grundavgift uppehåll i hämtning (renhållningsföreskrifterna 63, 64 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen. 

709 886 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 630 788 

 370 liters kärl 879 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall 

 
 

1 302 

 
 

1 628 
    

 Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 61 §)  
Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms.  
Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters  
matavfallskärl med 14-dagarshämtning, alt 1 st. delat 370l kärl (landsbygd), per kund 

 
 
 

1 155 

 
 
 

1 444 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 37 46 
 15 meter – 30 meter 72 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 54 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
                                     

 
287 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 37 46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 

 
45 56 

    
 Rengöring av kärl    

Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

287 

 
 

358 

 För 2:a och efterföljande enheter 68 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 72 90 

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 119 149 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 318 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 318 1 648 

 Städning, timtaxa 861 1 076 

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 158 198 
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 FLERFAMILJSBOSTÄDER 2023                                      
exkl. moms 

2023                          
inkl. moms 

    

 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 
matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 389 1 736 

  190 liters kärl 1 497 1 871 

  370 liters kärl 2 841 3 551 

  660 liters kärl 4 464 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 621 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  2 925 3 656 

  370 liters kärl 4 437 5 546 

  660 liters kärl 7 679 9 599 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 138 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  6 031 7 539 

 370 liters kärl 9 317 11 646  

 660 liters kärl 16 125 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 6 594 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  9 357 11 696 

 370 liters kärl 14 199 17 749 

 660 liters kärl 24 570 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 10 047  12 559 

    

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl.   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 542 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 947 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 1 991 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 032 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Flerfamiljsbostäder 

2023                                   
exkl. moms 

2023                             
ink. moms 

    
  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 63 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtning. 

814 1 018 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 630 788 

 370 liters kärl 879 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 302 

 
 

1 628 
    

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 37 46 

 15 meter – 30 meter 72 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 54 66 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
 

 
287 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 37 
 

46 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 45 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

287 

 
 

359 

 För 2:a och efterföljande enheter 68 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 72 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 119 149 

    

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 318 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 318 1 648 

    

 Städning, timtaxa 861 1076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 158 
 

198 
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 VERKSAMHETER  2023                        
exkl. moms 

2023                          
inkl. moms 

    
 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 

matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 389 
 

1 736 

  190 liters kärl 1 497 1 871 

  370 liters kärl 2 841 3 551 

  660 liters kärl 4 464 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 621 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  2 925 3 656 

  370 liters kärl 4 437 5 546 

  660 liters kärl 7 679 9 596 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 138 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  6 031 7 539 

 370 liters kärl 9 317 11 646 

 660 liters kärl 16 125 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 6 594 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  9 357 11 696 

 370 liters kärl 14 199 17 749 

 660 liters kärl 24 570 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 10 047 12 559 

     

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 542 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 947 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 1 991 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 032 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Verksamheter 

2023                           
exkl. Moms 

2023                          
inkl. Moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9 och 62 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar bl.a. kostnader 
för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i 
hämtningen. 

814 1 018 

    

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 630 788 

 370 liters kärl 879 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 302 

 
 

1 628 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 37 46 

 15 meter – 30 meter 72 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 54 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
ordinarie hämtning, per enhet  

 
287 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 37 
4 

46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 45 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

287 

 
 

359 
 För 2:a och efterföljande enheter 68 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 72 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 119 149 

    

 Hämtning av grovavfall (förbeställd), timtaxa 1 318 1 648 

 Hämtning av grovavfall, inställelseavgift/st 1 318 1 648 

    

 Städning, timtaxa 861 1 076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 158 198 
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Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 
Avgiftsskyldighet 
 

Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i 
efterskott och tre månader i förskott, s.k..preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållnings-
abonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall  
det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
Avgift återvinningscentraler 
I området finns 3 st återvinningscentral som ägs av Sysavs AB i Malmö. Myndiga privatpersoner har 26 st kostnadsfria 
besök vid centralerna per år. Efterföljande besök debiteras med 325 kr inkl. moms (260 kr exkl. moms). 
 

 
 
Eventuell kreditering 
 

Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering 
endast för en tidsperiod av: 
 

- högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning 
- högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning 
- högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning.       
 
 
Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och Tomelilla kommuner  
2020-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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RENHÅLLNINGSTAXA 
 

Simrishamns och Tomelilla kommuner 
 
 

Jämförelse 2022 – förslag 2023 inkl moms 
Föreslagen höjning 5,0% 
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 PRIVATPERSONER – ENSKILDA HUSHÅLL  2022                                    
inkl.moms 

2023                              
inkl. moms 

 I tätorter används separata kärl för rest- och matavfall.  I abonnemang avseende 140 och 
190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl 
(grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår max två 
matavfallskärl kostnadsfritt. På landsbygd och i fritidsbyar används ett delat 370 liters kärl 
för rest- och matavfall.  
 

  

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 654 1 736 

  190 liters kärl 1 782 1 871 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 
 

1 782 1 871 

 370 liters kärl  3 383 3 551 

  660 liters kärl 5 313 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 930 2 026 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -258 -270 

    

 14-dagarshämtning med veckotömning v 25-34 (31 ggr/år)   

 140 liters kärl 2 750 2888 

 190 liters kärl 2 878 3 021 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 
 

2 878 3 021 

 370 liters kärl  4 478 4 701 

  660 liters kärl 6 409 6 729 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -258 -270 

    

  Fritidshämtning (15 ggr/år)    

  190 liters kärl 1 646 1 729 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 1 646 1 729    

 370 liters kärl  2 797 2 938 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 737 1 825 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -160 -168 

    

 Fritidshämtning med veckotömning v 25-34 (20 ggr/år)    

 190 liters kärl 2 743 2 880 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 2 743 2 880     

 370 liters kärl  3 893 4 088 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -160 -168 

 Abonnemang som kräver särskilt tillstånd beviljat av 
Ystad/Österlenregionens miljöförbund 

  

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall med matavfallsinsamling  
 

  

  190 liters kärl 1 gång/månad + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 644 1 726 

  190 liters kärl 4 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 472 1 546 

  190 liters kärl 2 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 430 1 501 

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall men utan matavfallsinsamling  
Tillståndet förutsätter egen kompostering. 

  

  190 liters kärl, 1 gång/månad 1 317 1 384 

  190 liters kärl, 4 ggr/år  1 229 1 290 

  190 liters kärl, 2 ggr/år 1 167 1 226 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Privatpersoner – enskilda hushåll 

2022              
inkl. moms 

2023                              
inkl. moms 

    
 Grundavgift, renhållningsföreskrifterna 9, 57§§) 969 1018 
  Grundavgift uppehåll i hämtning  (renhållningsföreskrifterna 63, 64 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen. 

844 886 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 750 788 

 370 liters kärl 1 047 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 550 

 
 

1 628 
    

 Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 61 §)  
Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms.  
Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters  
matavfallskärl med 14-dagarshämtning, alt 1 st delat 370l kärl (landsbygd), per kund 

 
 
 

1 375 

 
 
 

1 444 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 44 46 
 15 meter – 30 meter 86 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 64 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
                                     

 
341 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 44 46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 

 
54 56 

    
 Rengöring av kärl    

Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

341 

 
 

359 

 För 2:a och efterföljande enheter 81 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 86 90 

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 141 149 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 568 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 568 1 648 

 Städning, timtaxa 1 025 1 076 

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 187 198 
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 FLERFAMILJSBOSTÄDER 2022                                      
inkl. moms 

2023                          
inkl. Moms 

    

 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 
matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 654 1 736 

  190 liters kärl 1 782 1 871 

  370 liters kärl 3 383 3 551 

  660 liters kärl 5 313 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 930 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  3 482 3 656 

  370 liters kärl 5 283 5 546 

  660 liters kärl 9 142 9 599 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 736 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  7 180 7 539 

 370 liters kärl 11 092 11 646  

 660 liters kärl 19 196 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 7 850 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  11 139 11 696 

 370 liters kärl 16 904 17 749 

 660 liters kärl 29 520 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 11 962  12 559 

    

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl 
 

  

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 644 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 1 128 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 2 370 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 611 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Flerfamiljsbostäder 

2022                                   
inkl. moms 

2023                             
inkl. Moms 

    
  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 63 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtning. 

969 1 018 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 750 788 

 370 liters kärl 1 047 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 550 

 
 

1 628 
    

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 44 46 

 15 meter – 30 meter 86 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 64 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
 

 
341 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 44 
 

46 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 54 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

341 

 
 

359 

 För 2:a och efterföljande enheter 81 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 86 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 141 149 

    

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 568 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 568 1 648 

    

 Städning, timtaxa 1 025 1076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 187 
 

198 
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 VERKSAMHETER  2022                        
inkl. moms 

2023                          
inkl. moms 

    
 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 

matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 654 1 736 

  190 liters kärl 1 782 1 871 

  370 liters kärl 3 383 3 551 

  660 liters kärl 5 313 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 930 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  3 482 3 656 

  370 liters kärl 5 283 5 546 

  660 liters kärl 9 142 9 596 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 736 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  7 180 7 539 

 370 liters kärl 11 092 11 646 

 660 liters kärl 19 196 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 7 850 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  11 139 11 696 

 370 liters kärl 16 904 17 749 

 660 liters kärl 29 250 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 11 962 12 559 

     

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 644 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 1 128 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 2 370 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 611 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Verksamheter 

2022                           
inkl. moms 

2023                          
inkl. Moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9 och 62 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar bl.a. kostnader 
för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i 
hämtningen. 

969 1 018 

    

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 750 788 

 370 liters kärl 1 047 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 550 

 
 

1 628 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 44 46 

 15 meter – 30 meter 86 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 64 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
ordinarie hämtning, per enhet  

 
341 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 44 
4 

46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 54 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

341 

 
 

359 
 För 2:a och efterföljande enheter 81 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 86 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 141 149 

    

 Hämtning av grovavfall (förbeställd), timtaxa 1 568 1 648 

 Hämtning av grovavfall, inställelseavgift/st 1 568 1 648 

    

 Städning, timtaxa 1 025 1 076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 187 198 
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Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (kretsloppsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 
Avgiftsskyldighet 
 

Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i 
efterskott och tre månader i förskott, s.k. preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållnings-
abonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall  
det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
Avgift återvinningscentraler 
I området finns 3 st återvinningscentral som ägs av Sysavs AB i Malmö. Myndiga privatpersoner har 26 st. kostnadsfria 
besök vid centralerna per år. Efterföljande besök debiteras med 325 kr inkl. moms (260 kr exkl. moms). 
 

 
 
Eventuell kreditering 
 

Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering 
endast för en tidsperiod av: 
 

- högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning 
- högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning 
- högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning.       
 
 
Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och Tomelilla kommuner  
2020-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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 TAXA 
 

SLAMTÖMNING 
 
 

Höjning 7 % 
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SLAMTÖMNING   
2023                                  

exkl. Moms 
2023                           

inkl. Moms 

 Enskilda anläggningar   

    

 Kampanj, för en brunn/tank och max 6 kbm                    888 kr/st 1 110 kr/st 

 Budning, för en brunn/tank och max 6 kbm  1 205 kr/st 1 506 kr/st 

 Tillägg för andra och efterföljande slamavskiljare (t ex köksbrunn), per st. 330 kr/st 413 kr/st 

    

 Timtaxa kombibil (akuttömning) 
 
 

2 782 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Kombibil tömning och spolning av brunn inkl. extra arbete som spädning mm 2 782 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibiltömning av anläggning över 6 kbm 2 782 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibil enbart spolning av anläggning 1 974 kr/tim 2 468 kr/tim 

 Slamtömning inkl. spolning av anläggning, ej akut 2 413 kr/tim 3 016 kr/tim 

 Övriga extra tjänster i samband med tömning 2 194 kr/tim 2 743 kr/tim 

    

 Jourtaxa (kvällar och helger) 4 168 kr/st 5 210 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 296 kr/st 370 kr/st 

 Slanglängd över 25 meter, tillägg per meter* 98 kr/m 123 kr/m 

 Framkörningsavgift/bomkörning 672 kr/st 840 kr/st 

 Framgrävning av lock och koppling, timtaxa      766 kr/tim 958 kr/tim 

 Extra arbete, avlyft av lock som väger över 15 kg 1 408 kr/st 1 760 kr/st 

    

 Fettavskiljare   

    

 Schemalagd tömning av fettavskiljare 1 259 kr/st 1 574 kr/st 

 Tömning av fettavskiljare senast 2 dagar efter beställning 1 809 kr/st  2 261 kr/st 

 Akut tömning av fettavskiljare inom 4 tim 2 194 kr/st 2 743 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 602 kr/st 753 kr/st 

 Transportkostnad till behandlingsanläggning 2 194 kr/tim 2 742 kr/tim 

 

 
*Vid behov av extra slang debiteras kunder som behöver mer än 17 m extra slang en maxtaxa av 2000 kr inkl moms 
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Ansvar för slammet 
 

Ansvarig för slammet är den som orsakar att en produkt blir slam. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där slammet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Enligt gällande renhållningsordning skall samtliga enskilda anläggningar tömmas 1 gång per år inom 12 månader av 
Ökrab utsedd entreprenör, dvs Ragn-Sells AB. Skulle extra tömningar behövas utöver detta beställs detta av Ökrab.  
 
Fettavskiljare tömmes 4 ggr/år, utöver detta sker tömning via budning. 
Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för slamtömning av enskilda anläggningar. Om hyresgäst finns på 
fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att slamtömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i de  
fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina slamtömningar har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx  och Tomelilla kommuner 2022-
xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATT TÄNKA PÅ INNAN ER SLAMTÖMNING UTFÖRS 

195



 
1. Framkomlighet 

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil på ca 25 ton. 
Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna grenar. Tänk på att parkera bilar och andra 
fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc. måste öppnas för passage. 
Skotta och sanda vintertid vid behov. 
 

2. Är brunnen lätt att hitta? 
Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen.  
Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne eller skylt (gärna märkt med 
adressen). Chauffören har kanske aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra 
dekorationer från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram  ordentligt så att det går att skjuta 
locket åt sidan. 

 

3. Är locket tungt? 
Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 15 kg. Om ditt lock väger mer än så, ber vi er tillse 
att locket är frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela aviseringsperioden. Om så inte är fallet kommer 
en framkörningsavgift debiteras och kund erhåller en ny tid för tömning av brunnen. Kontakta Ökrab för mera 
information. 

 

4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader? 
Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för att tömma er brunn. Behövs mera 
slang är kostnaden för detta 115 kr/m extra slang.  Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg      
till brunnen för att undvika onödiga extra kostnader. 
 

5. Har du ett minireningsverk? 
Skicka då in tömningsinstruktion för verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske 

 

6. Vill du tömma din anläggning själv? 
Kontakta Ystad Österlenregionens Miljöförbund för ansökan om detta eller om ni vill ansöka om förlängd 
hämtningsintervall 

 

7. Har du en sluten tank med snabbkoppling? 
Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara närvarande för att återfylla toalettens 
vattenlås eller så måste Ökrab meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro av dig. Får vi inget 
meddelande från dig kan inte tömning ske och du kommer då, om du endast har en sluten tank, att debiteras en 
framkörningsavgift 
 
Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en framkörningsavgift. På okrab.se finns 
en informationsfilm där ni kan få ytterligare tips inför er slamtömning, titta gärna på denna som en förberedelse 
inför slamtömningen 

 

Behöver du extra tömningar? 
Beställ i så fall dessa hos Ökrab, 0414-285 70. Vid akut behov av slamtömning under helger, ring Ragn-Sells 
jourtelefon, 040-28 33 26 
 

 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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 TAXA 
 

SLAMTÖMNING 
 

JÄMFÖRELSE 2022-2023 
Höjning 7 % 
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SLAMTÖMNING   
2022                                  

inkl. Moms 
2023                           

inkl. Moms 

 Enskilda anläggningar   

    

 Kampanj, för en brunn/tank och max 6 kbm                    1 038 kr/st 1 110 kr/st 

 Budning, för en brunn/tank och max 6 kbm  1 408 kr/st 1 506 kr/st 

 Tillägg för andra och efterföljande slamavskiljare (t ex köksbrunn), per st. 384 kr/st 413 kr/st 

    

 Timtaxa kombibil (akuttömning) 
 
 

3 250 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Kombibil tömning och spolning av brunn inkl. extra arbete som spädning mm 3 250 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibiltömning av anläggning över 6 kbm 3 250 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibil enbart spolning av anläggning 2 306 kr/tim 2 468 kr/tim 

 Slamtömning inkl. spolning av anläggning, ej akut 2 819 kr/tim 3 016 kr/tim 

 Övriga extra tjänster i samband med tömning 2 563 kr/tim 2 743 kr/tim 

    

 Jourtaxa (kvällar och helger) 4 869 kr/st 5 210 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 346 kr/st 370 kr/st 

 Slanglängd över 25 meter, tillägg per meter* 115 kr/m 123 kr/m 

 Framkörningsavgift/bomkörning 785 kr/st 840 kr/st 

 Framgrävning av lock och koppling, timtaxa      896 kr/tim 958 kr/tim 

 Extra arbete, avlyft av lock som väger över 15 kg 1 408 kr/st 1 760 kr/st 

    

 Fettavskiljare   

    

 Schemalagd tömning av fettavskiljare 1 471 kr/st 1 574 kr/st 

 Tömning av fettavskiljare senast 2 dagar efter beställning 2 114 kr/st  2 261 kr/st 

 Akut tömning av fettavskiljare inom 4 tim 2 563 kr/st 2 743 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 705 kr/st 753 kr/st 

 Transportkostnad till behandlingsanläggning 2 563 kr/tim 2 742 kr/tim 

 

 

*Vid behov av extra slang debiteras kunder som behöver mer än 17 m extra slang en 

maxtaxa av 2000 kr inkl moms 
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Ansvar för slammet 
 

Ansvarig för slammet är den som orsakar att en produkt blir slam. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där slammet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Enligt gällande renhållningsordning skall samtliga enskilda anläggningar tömmas 1 gång per år av Ökrab utsedd 
entreprenör, dvs Ragn-Sells AB. Skulle extra tömningar behövas utöver detta beställs detta av Ökrab.  
 
Fettavskiljare tömmes 4 ggr/år, utöver detta sker tömning via budning. 
Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för slamtömning av enskilda anläggningar. Om hyresgäst finns på 
fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att slamtömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i de  
fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina slamtömningar har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx  och Tomelilla kommuner 2022-
xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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ATT TÄNKA PÅ INNAN ER SLAMTÖMNING UTFÖRS 
 
1. Framkomlighet 

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil på ca 25 ton. 
Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna grenar. Tänk på att parkera bilar och andra 
fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc. måste öppnas för passage. 
Skotta och sanda vintertid vid behov. 
 

2. Är brunnen lätt att hitta? 
Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen.  
Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne eller skylt (gärna märkt med 
adressen). Chauffören har kanske aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra 
dekorationer från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram  
ordentligt så att det går att skjuta locket åt sidan. 

 

3. Är locket tungt? 
Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 25 kg. Om ditt lock väger mer än så, ber vi er tillse 
att locket är frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela aviseringsperioden. Om så inte är fallet kommer 
en framkörningsavgift debiteras och kund erhåller en ny tid för tömning av brunnen. Kontakta Ökrab för mera 
information. 

 

4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader? 
Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för att tömma er brunn. Behövs mera 
slang är kostnaden för detta 115 kr/m extra slang.  Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg      
till brunnen för att undvika onödiga extra kostnader. 
 

5. Har du ett minireningsverk? 
Skicka då in tömningsinstruktion för verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske 

 

6. Vill du tömma din anläggning själv? 
Kontakta Ystad Österlenregionens Miljöförbund för ansökan om detta. 

 

7. Har du en sluten tank med snabbkoppling? 
Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara närvarande för att återfylla toalettens 
vattenlås eller så måste Ökrab meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro av dig. Får vi inget 
meddelande från dig kan inte tömning ske och du kommer då, om du endast har en sluten tank, att debiteras en 
framkörningsavgift 
 
Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en framkörningsavgift. På okrab.se finns 
en informationsfilm där ni kan få ytterligare tips inför er slamtömning, titta gärna på denna som en förberedelse 
inför slamtömningen 

 

Behöver du extra tömningar? 
Beställ i så fall dessa hos Ökrab, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0414-141 60. Vid akut behov av slamtömning 
under helger, ring Ragn-Sells jourtelefon, 040-28 33 26 
 

 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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TAXA 2023 
 

Container 
Kommunalt avfall 

Höjning 5% 
För containers rörande bygg/rivningsavfall och annat avfall som inte är kommunalt avfall och 

därmed jämförbart hänvisas till aktörerna på denna marknad 
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CONTAINERTÖMNING   
2023                                  

exkl. Moms 
2023                          

inkl. Moms 

 Kommunalt avfall och jämförbart avfall i container   

    

 Hyra containers   

 Baklastarcontainer 4 kbm                    261 kr/mån 326 kr/mån 

 Baklastarcontainer 6-10 kbm  267 kr/mån 334 kr/mån 

 Liftcontainer 10-15 kbm 
 

335 kr/mån 419 kr/mån 

 Lastväxlarcontainer 30 kbm 603 kr/mån 754 kr/mån 

 Utsättning och hemtagning av container   

 Utsättning och hemtagning av baklastarcontainer 
 
 

904 kr/st 1 130 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av liftcontainer 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av lastväxlarcontainer   

 Tvättning av container 2 612 kr/st 3 265 kr/st 

 Flyttning av container 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

    

 Tömning av container   

 Baklastarcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning varannan vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning varannan vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 2 ggr/vecka 4-8 kbm 323 kr/m 404 kr/m 

 Tömning 2 ggr/vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning efter budning 4-10 kbm     641 kr/st 801 kr/st 

    

 Komprimator   

 Tömning komprimator veckotömning 1 792 kr/st 2 240 kr/st 

 Tömning komprimator 14-dagarstömning 1 781 kr/st 2 226 kr/st 

 Tömning komprimator budning 1 781 kr/st 2 226 kr/st 
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 Liftcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 1 051 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 12-15 kbm 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 10 kbm 1 051 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 12-15 kbm 1 306 kr/st  1 633 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 10 kbm 1 175 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 12-15 kbm 1 306 kr/st 1 633kr/st 

 Tömning 3 ggr per vecka 10 kbm 1 175 kr/st 1 469kr/St 

 Tömning 3 ggr per vecka 12-15 kbm 
 
 

1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 10 kbm 1 175 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 12-15 kbm 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning efter budning 10-15 kbm 
 

Lastväxlarcontainer 30 kbm 
 
Tömning 1 gång/vecka 
 

Tömning 2 ggr/vecka 
 

Tömning 1 gång/14-dag 
 

Tömning 1 gång/månad 
 

Tömning budning 
 
 
 
 

1 306 kr/st 
 
 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 
 
 
 

1 633 kr/st 
 
 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 

 

 

Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Utöver avgifterna för hyra och tömning av container tillkommer en behandlingsavgift för avfallet. Priset debiteras i 
enlighet med behandlingsanläggningens taxa, se även sysav.se 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att containertömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i 
de fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina containeravgifter har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och avsluta abonnemanget.   
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx och Tomelilla kommuner  
2022-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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TAXA 2023 
 

Container 
Kommunalt avfall 

Jämförelse 2022-2023 höjning 5% 
För containers rörande bygg/rivningsavfall och annat avfall som inte är kommunalt avfall och 

därmed jämförbart hänvisas till aktörerna på denna marknad 
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CONTAINERTÖMNING   
2022                                  

inkl. Moms 
2023                          

inkl. Moms 

 Hushållsavfall och jämförbart avfall i container   

    

 Hyra containers   

 Baklastarcontainer 4 kbm                    311 kr/mån 326 kr/mån 

 Baklastarcontainer 6-10 kbm  318 kr/mån 334 kr/mån 

 Liftcontainer 10-15 kbm 
 

399 kr/mån 419 kr/mån 

 Lastväxlarcontainer 30 kbm 718 kr/mån 754 kr/mån 

 Utsättning och hemtagning av container   

 Utsättning och hemtagning av baklastarcontainer 
 
 

1076 kr/st 1 130 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av liftcontainer 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av lastväxlarcontainer   

 Tvättning av container 3 110 kr/st 3 265 kr/st 

 Flyttning av container 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

    

 Tömning av container   

 Baklastarcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 4-8 kbm 385 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning varannan vecka 4-8 kbm 355 kr/st 404 kr/st 

 Tömning varannan vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 4-8 kbm 355 kr/st 404 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 2 ggr/vecka 4-8 kbm 355 kr/m 404 kr/m 

 Tömning 2 ggr/vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 4-8 kbm 355 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning efter budning 4-10 kbm     763 kr/st 801 kr/st 

    

 Komprimator   

 Tömning komprimator veckotömning 2 133 kr/st 2 240 kr/st 

 Tömning komprimator 14-dagarstömning 2 120 kr/st 2 226 kr/st 

 Tömning komprimator budning  2 120 kr/st 2 226 kr/st 
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 Liftcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 1 251 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 12-15 kbm 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 10 kbm 1 251 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 12-15 kbm 1 555 kr/st  1 633 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 10 kbm 1 399 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 12-15 kbm 1 555 kr/st 1 633kr/st 

 Tömning 3 ggr per vecka 10 kbm 1 399 kr/st 1 469kr/St 

 Tömning 3 ggr per vecka 12-15 kbm 
 
 

1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 10 kbm 1 399 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 12-15 kbm 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning efter budning 10-15 kbm 
 

Lastväxlarcontainer 30 kbm 
 
Tömning 1 gång/vecka 
Tömning 2 ggr/vecka 
Tömning 1 gång/14-dag 
Tömning 1 gång/månad 
Tömning budning 
 
 
 
 

1 555 kr/st 
 
 
 

2 204 kr/st 
2 204 kr/st 
2 204 kr/st 
2 204 kr/st 
2 204 kr/st 

 
 
 
 

1 633 kr/st 
 
 
 

2 314 kr/st 
2 314 kr/st 
2 314 kr/st 
2 314 kr/st 
2 314 kr/st 

 

 

Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Utöver avgifterna för hyra och tömning av container tillkommer en behandlingsavgift för avfallet. Priset debiteras i 
enlighet med behandlingsanläggningens taxa. Se även Sysav.se 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att containertömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i 
de fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina containeravgifter har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och avsluta abonnemanget.   
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx och Tomelilla kommuner  
2022-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 116 Dnr KS 2021/212 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Reservation 
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 116 forts. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska senast den 30 november fastställa budget för kommande år 
samt en plan för de två kommande åren. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
• anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god ekonomisk 

hushållning 2023. 
• om resultat- och balansbudget för 2023-2025. 
• om drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023. 
• om en oförändrad låneram för 2023 på 350 mnkr. 
• att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 
0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande 
finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

• att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 
2023. 

• uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina respektive 
internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.3123. 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2022.3124. 

Bilaga investeringsprojekt, handlingsid: Ks 2022.3125. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 116 forts. 

Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag budget 2023, handlingsid: Ks 
2022.3116. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
sverigedemokraternas särskilda uppdrag, handlingsid. Ks 2022.3116. 

Leif Sandberg (C) yrkar avslag på Per Gustavssons (SD) yrkande gällande särskilda 
uppdrag. 

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla 
kommun 

Sammanfattning 
 
Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 9 november och i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.  
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut: 

Fastställande av skattesats 2023. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2023 i 
separat beslut. 
• Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2023 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023  
 

• Fastställande av resultat-och balansbudget för 2023-2025 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-

2025 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av låneram 
• Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2023 på 350 

mnkr. 
 

• Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag 
• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 

• Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven 
• Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023. 
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• Styrelsen och nämnderna beslutar i sina respektive internbudgetar om de 
åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 
januari 2023. 
 

Budgetprocessen  

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i februari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades.  
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samråden 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2023. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA samt chefstjänstepersoner.  
 
Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslutade i mars att skicka budgetremissen för åren 2023-2025 till 
nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive verksamhet samt behovet av investeringar. 
 
Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på stora förändringar i pris- och 
pensionskostnadsutvecklingen. Som grund i förslaget har SKR:s beräkningar i cirkulär 
37:22 använts. 
 
Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar utifrån 
beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2023. 
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Planeringsförutsättningar 
Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2023, den 13 mars 
Ks §16. Nämnderna lämnade sina remissyttrande under första tertialet 2022 och 
investeringsberedningen hade sitt första sammanträde i juni. SKR:s prognos i oktober 
2022 har varit grunden för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. 
Förutsättningarna för kommande planperiod har försämrats kraftigt under året. 
Inflationsförväntningarna har ökat väsentligt i prognoserna och konsekvenser av detta 
samt förändringar av pensionsavtalet kommer att innebära en stor påfrestning för den 
kommunala ekonomin. Osäkerheten kring arbetslöshetsutvecklingen påverkar även 
prognoserna för skatteintäkter inför kommande period. Utvecklingen under 2022 är dock 
fortsatt god och Tomelilla prognostiserar ett överskott på 41,5 mnkr för år 2022 jämfört 
med budgeterade 16,5 mnkr. Detta beror framförallt på ett bättre utfall av 
slutskatteavräkningarna för åren 2021 och 2022.   
 
 
  enligt Ks § 16 förutsättningar enligt detta förslag 
Skattesats 20,61 kr 20,61 kr 
Antal invånare 13 800 st  13 800 st 
Resultatmål  2,0% 1,5% 
Internränta 1,0% 1,25% 
Pris- o lönekompensation 2,9% 3,5% 
Ökade pensionskostnader - 31,3 mnkr 
Besparingar/effektiviseringar - 22,1 mnkr 
Reserv  8,0 mnkr  8,0 mnkr 
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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 att god ekonomisk hushållning säkras.  

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” 

Målmodell 
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige .  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
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Befolkningsutveckling 
Befolkningen uppgick till 13 712 vid årsskiftet 2021/2022 och hade ökat till 13 760 
personer vid augusti månads utgång 

Skatteprognosen för 2023-2025 bygger på 13 800 invånare för 2023 och kommande åren 
13 850 invånare 2024 och 13 900 invånare 2025. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. Födelsenettohar varit negativt de senaste åren medan flyttningsnetto har 
uppvisat en positiv trend.  

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag 
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2022:37. .I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften 
Intäkterna förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 
20,61 kr 

RUR, resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2023 och 2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat 
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2023. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2023 enligt detta förslag. I samband med fastställande av 
årsredovisningen för år 2020 avsattes 13,5 mnkr till RUR som därmed uppgår till 30 
mnkr. 

Balanskrav 

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år. 
De budgeterade resultaten för åren 2023 till 2025 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa. 

216



   

6 
 

Investeringar 
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning De tidigare låga ränteläge har börjat röra sig uppåt i samband med att 
samhällsekonomin har försämrats. Riksbanken har under året höjt styrräntan ett par 
gånger och förväntas fortsätta med höjningar även framöver.  Om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2023 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor.  

Exploateringsverksamhet 

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning. 
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr.  

Prioriterade investeringsobjekt 
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2023 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen för de prioriterade investeringarna 71,7 
mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 26,4 mnkr exklusive 
intäkter, total investeringsram för 2023 är 97,5 mnkr. 

Förslag till investeringsbudget 2023 (Projektredovisning i bilaga 1) 

 
Nämnd Investering 

2023 
tkr 

Investering 
2024 

tkr 

Investering 
2025 

tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 150 47 350 41 900 
 varav fastighet 24 350 23 650 20 200 
 varav gata/park 22 800 23 700 21 700 
    
Familjenämnden 4 000 3 000 3 000 
    
Vård och omsorgsnämnden 1 800 1 500 1 500 
    
Kommunstyrelsen 2 050 1 500 1 500 

-     
SUMMA SKATTEFINANSIERAT 55 000 53 350 47 900 
    
Samhällsbyggnadsnämnden    
Vatten – och avlopp 29 450 23 900 38 100 
TOTAL INVESTERINGSRAM  84 450 77 250 86 000 
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Låneskuld  
Kommunens nuvarande låneskuld  (2022-11-01) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2023 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 350 mnkr bedöms kunna vara oförändrad under 2023. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen 
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2022 till 500 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB gör 
bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen är oförändrat under 2023.  
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente.  

Känslighetsanalys 
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande: 

• Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 29,0 mnkr 
• 100 invånare motsvarar cirka 6,0 mnkr 
• Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO 

Arbetsgivaravgifter 
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 42,75 %, i enlighet 
med SKRs bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar 
kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension  
Internränta 
Internräntan för 2023 är 1,25 % enligt SKR, dvs 0,25 % högre än 2022. Internräntan 
syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar 
under hela deras ekonomiska livslängd. 

Resultat 
Resultat för 2023 uppgår till 13,8 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2024 är 15,7 mnkr 
och 2025 37,2 mnkr.  
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter 
 
Driftsramarna för 2023 utgår från budget 2022 med tillägg för uppräkningar enligt 
prisindex för kommunal verksamhet PKV med justering för PO-pålägg samt besparingar 
på drygt 22 mnkr. 

Förslag till driftsramar 2023 (tkr) 

Nämnd  
Budget 

2022 
Uppräk
ning 

Effektiviseri
ng Budget 2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunfullmäktige -966 -34 0 -1 000 -1 030 -1 062 -1 095 
Revisionen* -1 325 -50 200 -1 175 -1 210 -1 248 -1 286 
Valnämnden -275 -20 270 -25 -300 -25 -350 
överförmyndarnämnd -2 588 -91 0 -2 679 -2 759 -2 844 -2 933 
Kommunstyrelsen -74 139 -2 595 5 168 -71 566 -73 713 -75 998 -78 354 
Samhällsbyggnadsnämnden -52 162 -1 826 3 657 -50 331 -51 841 -53 448 -55 105 
Byggnadsnämnden -2 957 -103 1 040 -2 020 -2 081 -2 146 -2 212 
Kultur&fritidsnämnden -24 080 -843 814 -24 109 -24 832 -25 602 -26 396 
Vård&omsorgsnämnden -253 666 -8 878 5 019 -257 525 -265 251 -273 474 -281 952 
Familjenämnden -428 629 -15 002 5 893 -437 738 -450 870 -464 847 -479 257 
NETTOKOSTNADER -840 787 -29 442 22 061 -848 167 -873 887 -900 693 -928 939 

        
Finansiering 857 331 4 661 0 861 992 889 631 937 880 966 810 

         
RESULTAT 16 544 -24 781 22 061 13 825 15 744 37 187 37 871 

        
        
        
2%  resultatmål 17 465   18 508 19 224 19 829 20 442 

 

Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidie. 
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Resultat- och balansbudget 
Med föreslagna driftramar 2023 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget.  

  Resultatbudget ( mnkr ) 
    

 
Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetens intäkter 190,0 210,0 220,0 230,0 

Verksamhetens kostnader -989,1 -1 068,1 -1 107,5 -1 126,4 

Av- och nedskrivningar -53,0 -50,0 -54,0 -56,0 

Verksamhetens nettokostnader -852,1 -908,1 -941,5 952,4 

Skatteintäkter 567,3 603,0 630,7 656,7 

Generella statsbidrag och utjämning 301,3 322,4 330,5 337,4 

Skatteintäkter totalt 868,6 925,5 961,2 994,1 

Finansiella intäkter 4,0 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -4,0 -6,0 -6,5 -7,0 

Resultat före extraordinära poster 16,5 13,8 15,7 37,2 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,5 13,8 15,7 37,2 
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Balansbudget ( mnkr) 

    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 718,8 753,3 773,6 848,6 

Maskiner och inventarier 40,0 42,0 45,0 47,0 

Finansiella anläggningstillgångar     
  

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 786,8 823,3 846,8 923,6 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 50,0 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 40,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 139,0 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 925,0 962,3 985,6 1 062,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
  

Eget kapital  463,8 477,6 493,3 530,5 

därav årets resultat * 16,5 13,8 15,7 37,2 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 350,0 350,0 370,0 390,0 

Kortfristiga skulder 101,7 125,2 112,8 132,6 

Summa skulder 451,7 475,2 482,8 522,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 925,0 962,3 985,6 1 062,6 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan.  

Måluppfyllnad 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att 
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre 
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning.  
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen. 
 
Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag. 
 

Resultatmål 
• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt under mandatperioden 2023-2026 

Investeringsmål 
• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2026 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2023-2026. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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Nämndsmål 2023 
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. 

Beslutsunderlag till nämndmål 2023  
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Investeringar år 2023 med plan för 2024-2025, Investeringsberedning 3
Endast VA

2024 2025 2026

Investeringsprojekt Beskrivning av projektet

Prioritet 

2023

Investerings-

utgift

Kapitaltjänst-

kostnad Driftkostnad

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Samhällsbyggnadsnämnden

Gata/park

Asfalt och vägmarkering Underhåll asfaltsprogramet 1 3 000 000 238 200 0 3 000 000 3 000 000

Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 1 500 000 57 000 0 500 000 500 000

Lekplatser Tomelilla Enligt lekplatsrapporten 1 1 500 000 169 000 10 000 - -

G/C -vägar Enligt cykelledsplanen 1 2 500 000 198 600 10 000 2 500 000 2 500 000

Gatubelysning till LED 1 1 500 000 0 2 500 000 2 500 000

Julbelysning Julbelysning till byarna 1 500 000 107 000 10 000 - -

Nyplantering av träd byar +Tomelilla                                   Träd för träd 1 200 000 9 900 0 - -

Gatuinvesteringar i  samb. VA Gatuinvesteringar i samband med sanering VA-ledningar 1 6 000 000 475 000 0 6 000 000 6 000 000

Torget i en by Försköning och grönare torg med ev. utegym en by/år 1 2 000 000 225 000 0 2 000 000 2 000 000

Utegym byarna En by per år. Två stycken utegym 2024 och 2025. 1 500 000 57 000 20 000 1 000 000 1 000 000

Hundrastgård En/år 1 100 000 12 000 35 000 100 000 100 000

Utegym, Kastanjeskolan KF § 7, 14 feb 2022, öka folkhälsan 1 500 000 57 000 20 000 - -

Byte av elanläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 1 2 000 000 225 700 0 2 000 000 2 000 000

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 1 000 000 213 200 0 - -

Dikningsföretag Kommunens andel i dikningsföretagen - - - - 100 000 100 000

Grävmaskin 8 tons grävmaskin - - - - 3 000 000 -

Redskapsbärare Ersätter trädgårdstraktorn - - - - - 1 000 000

Oförutsett 1 1 000 000 113 200 0 1 000 000 1 000 000

Totalt gata/park 22 800 000 2 157 800 105 000 23 700 000 21 700 000

Fastighet

Brandstation/GK/Milj Nya agg + styr och regler 1 4 000 000 371 400 61 900 - -

Brandstation/GK/Milj Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 1 1 000 000 113 200 18 900 - -

Brandstation/GK/Milj Nytt tak lågdelen + kallförrådet + vagnhallen + taksäkerhet 1 3 000 000 138 200 23 000 - -

Brandstation/GK/Milj Solceller tak 1 2 500 000 198 600 33 100 - -

Onslunda sporthall Nytt tak plus solceller 1 3 000 000 189 000 31 500 - -

Ny bil Utbyte av bef/gammal bil till el- eller gasbil 1 500 000 173 600 43 400 500 000 500 000

Solhuset Låssystem/passersystem/utrymningslarm 1 250 000 35 100 11 700 - -

Laddstolpar Norrevång Under förutsättning att det går att koppla in på bef. anläggning 1 600 000 128 200 21 400 - -

Energieffektiviseringsåtgärder Ex. utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm 1 1 000 000 112 500 18 700 1 000 000 1 000 000

Smedstorpsbadet Renovering inkl. reningsanläggning 1 5 500 000 252 800 105 300 - -

Brösarps skola Renovering kök och matsal - - - - 3 000 000 -

Brösarps skola Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer - - - - 1 000 000 -

Brösarps skola Ombygg. Ventilation klassrum utbyte TA/FA1 - - - - 3 000 000 -

Smedstorps skola Takbyte skola och matsal samt tilläggsisolering vind - - - - 3 500 000 -

Smedstorps skola Solceller tak - - - - 2 000 000 -

Smedstorps skola Omfogning delar av tegelfasad - - - - 400 000 -

Smedstorps skola Byte fönsterpartier huvudbyggnad skoldel - - - - 2 000 000 -

Smedstorps skola Utbyte undercentral värmereglering, pumpgrupp - - - - 250 000 -

Smedstorps skola Byte vent. aggr. TA/FA3, TA/FA1 vav reglering våningsplan - - - - 3 000 000 -

Smedstorps skola Byte entrépartier dörrar - - - - 500 000 -

Onslunda skola Lekredskap/utemiljö/lekstuga - - - - 500 000 -

Byavångsskolan Nytt ventilationsaggregat TA/FA 1 värmeåtervinning FF2 - - - - - 1 500 000

Byavångsskolan Ommålning blåskolan byte markiser - - - - - 1 400 000

Byavångsskolan Byte tak, taksäkerhet blå skolan, tilläggsisolering - - - - - 4 500 000

Byavångsskolan Målning plåttak röda skolan gymnastikdel, tilläggsisolering - - - - - 600 000

Kulturhuset Solceller tak - - - - - 1 000 000

Brösarps brandstation Utemiljö, asfalt, vattenavrinning - - - - - 200 000

Onslunda skola Solceller tak - - - - - 2 500 000

Onslunda skola Utvändigt ytskikt tak, taksäkerhet, skärmtak - - - - - 4 000 000

Ospecificerat/tillgänglighet 1 3 000 000 338 200 56 400 3 000 000 3 000 000

Totalt Fastighet 24 350 000 2 050 800 425 300 23 650 000 20 200 000
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2024 2025 2026

Investeringsprojekt Beskrivning av projektet

Prioritet 

2023

Investerings-

utgift

Kapitaltjänst-

kostnad Driftkostnad

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Vattenverk

Granebo 1 250 000 - - 500 000 500 000 75 000 000

Ombyggnad Eljaröds vattenverk 1 2 250 000 - - - - -

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reservoarer

Ny reservoar Granebo 1 - - - - - 5 000 000

Mindre investeringar 1 250 000 - - 250 000 100 000 100 000

Tryckstegring

Mindre investeringar 1 250 000 - - 250 000 250 000 250 000

Avloppsreningsverk

Skåne Tranås ombyggn. bassäng 1 650 000 - - - - -

Övraby modernisering 1 - - - 1 200 000 - -

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avloppspumpstationer

Smedstorp ombyggnad 1 500 000 - - - - -

Spjutstorp ny pst (ersätter arv) 1 - - - - - 10 000 000

Säker kommunikation 1 1 000 000 - - - - -

Mätning bräddningspunkter 1 - - - 500 000 500 000 500 000

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ledningsnät

Överföring spill Spjutstorp-Tomelilla 1 500 000 - - 500 000 18 000 000 -

Brogatan Separering 80 m 1 1 200 000 - - - - -

Mellanvägsgatan Sanering kombi 250 m 1 3 750 000 - - - - -

Vattenledning T-lilla-Lunnarp Relining 1 100 m 1 1 700 000 - - - - -

Nygatan-Skomakaregatan Sanering kombi 250 m 1 - - - - 3 750 000 -

Ekelingatan Sanering kombiledning 150 m 1 2 250 000 - - - - -

Skogsgatan Sanering 470 m 1 7 000 000 - - - - -

Lagerhusgatan-Stoppg-Backag Sanering kombi 900 m 1 - - - - - 13 500 000

Österlengatan-Prästg Sanering kombi 600 m 1 - - - - 9 000 000 -

Dalg-Idrottsg Sanering kombi 800 m 1 - - - 12 000 000 - -

Per Ågas gata-Stormg Sanering kombi 1 - - - 2 700 000 - -

Åbogatan Sanering 160 m 1 2 400 000 - - - - -

Digitala vattenmätare 1 500 000 - - 500 000 500 000 500 000

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

VA-serviser (självfinansierade)

Anslutning inom VO 1 1 000 000 - - 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Exploateringsområde (självfinansierade)

Tingvallaområdet 1 - - - - - -

Svampa-området 1 - - - - - -

Västra industriområdet 1 - - - - - -

Totalt VA-investeringar 29 450 000 23 900 000 38 100 000 110 350 000

Summa samhällsbyggnadsnämnden 76 600 000 4 208 600 530 300 71 250 000 80 000 000

Familjenämnden - barn och utbildning

Inventarieutbyte 1 1 500 000 300 000 - 1 500 000 1 500 000

Digitala enheter till elever/personal Enligt utbytesplan 1 1 500 000 500 000 - 1 500 000 1 500 000

Smedstorps skolgård 1 500 000 60 000 - - -

Projektering f-6 skola Ingår i 2022 års budget och beräknas pågå även under 2023 1 0 0 - - -

Initiativ Brösarp, växthus Kostnadsuppskattning framme till investeringsberedning 1 500 000 25 000 - - -

Summa familjenämnden - barn och utbildning 4 000 000 885 000 3 000 000 3 000 000

Vård- och omsorgsnämnden

Inventarier för stöd och omsorg 1 1 500 000 300 000 - 1 500 000 1 500 000

Inventarier industribyn 1 300 000 60 000 - - -

Summa vård- och omsorgsnämnden 1 800 000 360 000 1 500 000 1 500 000

Kommunstyrelsen

IT-investeringar 1 1 050 000 210 000 - 1 500 000 1 500 000

Inventarier 1 150 000 30 000 - - -

Medborgarbudget 1 850 000 -

Summa kommunstyrelsen 2 050 000 240 000 1 500 000 1 500 000

Summa investeringar 84 450 000 5 693 600 530 300 77 250 000 86 000 000
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Riktade uppdrag 

Kommunstyrelsen 

För att kunna förutse och få förståelse för hur den förda invandringspolitiken har och kommer 

påverka kommunen i framtiden så ges kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa de 

kommunövergripande kostnader/intäkter kommunen har för migrationen.  

För att motverka den organiserade brottsligheten och människohandeln som pågår samt att öka den 

upplevda tryggheten ges kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag som motverkar tiggeri i 

kommunen och se över vilka område i Tomelilla som kommunen kan inför paragraf tre område med 

patrullerande ordningsvakter för att öka och stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga 

och är särskilt utsatta, samt se över hur man kan få till en bredare finansieringsmodell tillsammans 

med SÖSK, handlare och andra parter.  

För att öka tryggheten för våra brottsoffer i kommunen ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda i 

vilken mån det är möjligt för kommunen att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för att 

minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från gärningsmannen. 

För att motverka att det görs skillnad, likställighetsprincipen, på olika symbolflaggor så ges 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över flaggpolicyn, så att kommunen endast flaggar med nations-, 

EU- och FN-flaggor.  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över policyn för kostenheten i syfte att byta ut 

ekologiskt odlat mot närodlat samt att definiera närodlat. 

 

Familjenämnden 

Familjenämnden ges i uppdrag att effektivisera och minska kostnaderna för hemspråksundervisning 

och SFI samt införa någon form av resultatplikt för SFI.  

För att få en tryggar skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i uppdrag att införa 

skolmormor/morfar.  

För att våra elever ska kunna tillgodogöra sig sin skolgång på bästa vis och för att de nyanlända så 

snabbt som möjligt ska kunna komma ut i det svenska samhället ges familjenämnden i uppdrag att 

utreda hur man kan säkerställa att alla lär sig skriva och läsa på svenska inom en tvåårs period. 

Motion och rörelse är positivt ur ett lärande perspektiv, därför ges familjenämnden i uppdrag att 

tillsammans med förvaltning och rektorer införa typ Bunkeflomodellen som för övrigt redan tillämpas 

på Brösarps skola. 
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Vård och Omsorgsnämnden 

Det är viktigt att de äldre i vår kommun känner sig trygga, därför ges vård och omsorgsnämnden i 

uppdrag att utreda hur vi kan minska kostnaden för trygghetslarm till brukarna så att de inte på 

grund av ekonomisk grund tackar nej till trygghetslarm. 

Det är viktigt att våra äldre förstår vår vårdpersonal och även att personalen förstår varandra, därför 

ges vård och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur man säkerställer att alla anställda inom vård 

och omsorg kan tala och skriva på svenska. 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Det är viktigt att kommunen känner till var och hur mycket konst vi har i kommunen, därför ges 

kultur och fritidsnämnden i uppdrag att inventera, dokumentera och redovisa kommunens samlade 

konstinnehav. 

För att långsiktigt minska kostnader och öka utbudet av både materiell konst och utbudet av 

kulturskolans aktiviteter ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och eventuellt inleda ett 

samarbete med de andra SÖSK kommunerna inom kultur och fritidsverksamheten. 

Föreningslivet är en viktig aktör för kommunen, det är oftast enskilda som ställer upp med sin fritid, 

detta behöver kommunen ta vara på, därför ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur 

vi kan öka antalet aktiva inom föreningslivet och utbilda våra föreningsledare. 

Vi blir allt äldre och äldre därför ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag om hur 

man bättre kan stödja och samverka med föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till 

hälsofrämjande aktiviteter. 

Det är bra att röra och aktivera sig och ingå i en gemenskap, därför ges kultur och fritid i uppdrag att 

utreda hur kommunen kan motivera ungdomar att idrotta längre upp i åldrarna. 

 

 

För Sverigedemokraterna Tomelilla 

 

Per Gustafsson 

2022-11-06 
 
Antagen av den Sverigedemokratiska gruppen 2022-11-07 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 121 Dnr KS 2021/121 

Ändring av aktieägaravtal, Österlen VA 
AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, 
handlingsid: Ks 2022.2674, där punkt 3.2.2 tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar den 16 december 2019, kf § 129/2019, att bilda ett 
gemensamt driftbolag med Simrishamns kommun för VA-verksamheterna. Samtidigt 
antogs bland annat ett aktieägaravtal. I detta framgår av punkt 3.2.2:  

”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet 
ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i 
respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.” 

Denna punkt är mycket svår att uppfylla i verkligheten eftersom Österlen VA:s 
styrelse tidsmässigt väljs efter kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen och 
nämnderna. Det kan också ifrågasättas vilket parti som ska välja sin ledamot i 
Österlen VA AB:s styrelse till kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd.  

Därutöver kan punktens lämplighet ifrågasättas i övrigt också. 

Punkten 3.2.2 föreslås därför tas bort från aktieägaravtalet. 

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Beslutet måste likalydande fattas i Tomelilla kommunfullmäktige och i Simrishamns 
kommunfullmäktige. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 121 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, 
handlingsid: Ks 2022.xxx, där punkt 3.2.2 tas bort.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2022, handlingsid: Ks 2022.2764. 

Aktieägaravtal Österlen VA AB (ändring 3.2.2, markerad ändring), handlingsid: Ks 
2022.2674. 

Tidigare behandling 
Ksau § 148/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, 
handlingsid: Ks 2022.xxx, där punkt 3.2.2 tas bort. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Juni 2022 
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat 2022-06-01 (”Avtalsdagen”) mellan: 

(1) Simrishamn kommun, org.nr 21200-0969, (”Simrishamn”); och 

(2) Tomelilla kommun, org.nr 21200-0886 (”Tomelilla”). 

nedan individuellt benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

1. BAKGRUND 

1.1 Österlen VA AB, org.nr 559244-4028 (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag vars 
verksamhet består i att direkt eller indirekt genom respektive kommun inom 
Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla vatten, rena eller distribuera 
avloppsvatten samt annan därmed förenlig verksamhet. 

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 5 000 000 fördelat på 50 000 aktier 
med ett kvotvärde om 100 per aktie (”Aktierna”). 

1.3 Vardera Parten äger 50 procent av Aktierna. 

1.4 Parterna har inrättat Bolaget i syfte att ha ett samarbete i va-frågor, där 
vardera kommunen kvarstår som ägare och huvudman medan Bolaget sköter 
driften av den allmänna va-anläggningen och tjänster enligt lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster i respektive kommun. Samarbetet   mellan   Parterna 
och Bolaget är avsett att regleras genom (A) detta aktieägaravtal mellan 
Parterna (B) ett samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget samt (C) driftavtal 
mellan respektive kommun och Bolaget. 

1.5 Genom detta Avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och 
skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och därmed 
sammanhängande frågor. Parterna är överens om att regleringen i detta Avtal 
är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art 
och omständigheterna i övrigt. 

1.6 Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande. 
 
2. BOLAGET 

2.1 Ändamål och verksamhet 

2.1.1 Bolaget ska, i enlighet med samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget 
(”Samarbetsavtalet”), Bilaga 2.1.1, tillsammans med Simrishamn och Tomelilla 
som är huvudmän för va-anläggningarna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

2.1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget ska ekonomiadministration, kundtjänst, 
beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga. 
Direktiv, policyer och regleringar om detta beslutas av Bolagets styrelse enligt 
vad parterna har kommit överens om i Samarbetsavtalet. 

2.1.3 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på 
bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt 
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innehavda aktier i Bolaget och att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i 
detta Avtal. 

2.2 Bolagsordningen 

Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.2. Om 
Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i 
detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i 
strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras 
för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. 

2.3 Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara Österlen VA AB. 
 
3. STYRELSE 

3.1 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun. 

3.2 Styrelsens sammansättning 

3.2.1 Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och sex (6) suppleanter. 
Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3) 
suppleanter.  

3.2.2 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA- 
verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse 
till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA- 
försörjningen. 

3.2.3 Parterna ska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet 
anpassad till Bolagets verksamhet. 

3.3 Ordförande och vice ordförande 

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Simrishamn och Tomelilla 
kommunfullmäktige varannan gång vardera för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Första ordföranden utses av Tomelilla 
kommun och första vice ordföranden utses av Simrishamn kommun. 

3.4 Beslutsförhet 

Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande, varav minst en (1) styrelseledamot är 
nominerad av vardera Part. 

3.5 Fördelning av styrelsens ansvar 

Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, 
ekonomisk redovisning och tillsättande av VD samt andra frågor av väsentlig 
art. 
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3.6 Information och rapportering 

3.6.1 Parterna ska tillse att Bolagets styrelse omgående antar: (i) en intern 
arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering 
samt (iii) en instruktion avseende arbetsfördelning mellan Styrelsen och VD. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med 
aktiebolagslagen samt med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska överensstämma med vad som angivits 
i Bilaga 3.6.1 till detta Avtal med de senare justeringar som styrelsen beslutar 
om. 

3.6.2 Parterna ska löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom 
Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling ska 
Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl. årsprognos (senast 
25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl. översiktligt 
plan för ytterligare två (2) år (senast i maj) och övriga ärenden som kan ha 
väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare. 

3.7 Revisorer 

3.7.1 Bolaget ska ha en revisor och en ersättare för denne i enlighet med 
bestämmelserna i bolagsordningen. 

3.7.2 Simrishamn kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade 
revisorer för Bolaget. 

3.8 Lekmannarevisorer 

Parterna ska utse lekmannarevisorer i enlighet med bestämmelserna i 
bolagsordningen för Bolaget. 

 
4. MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT 

4.1 Med undantag för bestämmelser i bolagsordningen och vad som följer av 
tvingande lagstiftning ska Parterna tillse att inga beslut fattas eller handlingar 
företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, 
samtycke föreligger från minst fyra (4) styrelseledamöter av vilka två (2) måste 
innefatta styrelseledamöter utsedda av Simrishamn och två (2) måste omfatta 
styrelseledamöter utsedda av Tomelilla, eller såvitt avser bolagsstämma, 
samtycke föreligger av aktieägare representerande minst 65 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget: 
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a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett 
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp 
(ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, 

b) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans 
med Bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 60 
prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, och 

c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna 
eller någon som är närstående till Part. 

4.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i styrelsen eller i bolagsstämmans 
dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande 
eller erforderligt samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från 
dagordningen. Det sagda gäller under förutsättning att ett beslut inte krävs 
enligt tillämplig tvingande lagstiftning. 

 
5. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Det åligger Parterna att genom Parternas representanter i styrelsen tillse att 
Parternas kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut fattas 
beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på 
annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat: 

a) ändring av bolagsordning, 

b) fusion av företag, 

c) förvärv eller bildande av dotterföretag, och 

d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång 
överstigande ett värde av 5 miljoner kronor. 

 
6. KOMMUNERNA 

6.1 Organisationsfrågor 

Inget i detta Avtal ska utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera 
och följa upp verksamheten i Bolaget. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på 
bolagsstämma och vidta de åtgärder som i övrigt erfordras för att respektive 
Part ska kunna utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett 
bestämmande inflytande i frågor som regleras av lag. 

6.2 Finansiering 

6.2.1 Utgångspunkten för fördelningen av kostnader för va-verksamheten är att va- 
kollektivet i vardera kommunen ska bära kostnaderna för sina egna va- 
anläggningar och -tjänster inklusive utrymme för nödvändiga investeringar 
(avgiftsfinansiering och självkostnadsprincip enligt vattentjänstlagen). 

6.2.2 Envar av Parterna ska uppbära va-avgifter från sina va-användare och betala 
Bolaget enligt vad som anges i vid var tid gällande samarbetsavtal och 
driftavtal. 
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6.2.3 Om debitering enligt avtalen skulle leda till löpande under- eller   överskott 
eller snedfördelning av kommunernas kostnader för va-tjänster, ska 
ersättningsnivåerna omförhandlas med beaktande av utgångspunkten enligt 
punkt 6.2.1 ovan. 

6.2.4 Om Bolaget kommer på obestånd eller blir insufficient, åtar sig Parterna att 
tillskjuta medel som behövs med beaktande av utgångspunkten   enligt 
punkt 6.2.1 ovan eller, om orsaken till underskottet är hänförlig till 
gemensamma kostnader alternativt inte kan fastställas, pro rata efter 
ägarandel. 

 
7. ÄGARDIREKTIV 

Parterna ska gemensamt utfärda ägardirektiv för Bolaget. Parterna förbinder sig 
att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa. 

 
8. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 

8.1 Aktie i Bolaget får inte övergå till annan utan att den andra Parten givit sitt 
skriftliga godkännande därtill. Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. 

8.2 Löses en Parts aktier in, ska detta Avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande 
Parter. 

8.3 Om ny part förvärvar Parts aktier ska förvärvaren tillträda detta Avtal till fullo 
genom att underteckna en kopia av detta Avtal i samband med att aktierna 
tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta 
Avtal fram till dess den nya parten tillträtt detta Avtal till fullo. 

 
9. KONTRAKTSBROTT M.M. 

9.1 Kontraktsbrott av väsentlig betydelse 

9.1.1 Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet 
av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter skriftlig 
anmaning ska, om samtliga övriga Parter begär det, Avtalet sägas upp och 
Bolaget träda i likvidation. Skulle övriga Parter inte begära detta har de istället 
rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande Partens aktier i 
Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. 

9.1.2 Med begreppet ”av väsentlig betydelse” avses ett kontraktsbrott som är av 
väsentlig betydelse för en Part och som motparten måste insett var av väsentlig 
betydelse för sådan Part. 

9.2 Förtida uppsägning 

Utöver vad som anges i punkt 9.1 ovan har respektive Part rätt att begära att 
Avtalet sägs upp och att Bolaget träder i likvidation om: 
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a) Parterna vid upprepade tillfällen inte lyckas fatta beslut i någon fråga 
samt den bristande förmågan att fatta beslut Parterna emellan 
uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet, eller 

b) Förutsättningarna för detta Avtal väsentligen rubbas och 
överenskommelse inte kan åstadkommas. 

9.3 Likvidation 

Skulle begäran om likvidation lämnas enligt punkterna 9.1.1 eller 9.2 förbinder 
sig samtliga Parter att på bolagsstämma rösta för beslutet om likvidation. 

9.4 Inlösen 

9.4.1 Om övriga Parter önskar utnyttja sin rätt till inlösen enligt punkt 9.1.1 ska de 
inom två månader från den dag erbjudandet om inlösen skickats, skriftligen 
meddela den felande Parten om att Part önskar förvärva aktierna i Bolaget. 

9.4.2 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men 
inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier. 

9.4.3 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i 
anledning av kontraktsbrottet. 

 
10. ÖVRIGT 

10.1 Överlåtelse 

Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till 
detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill. 

10.2 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig ska 
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska i den mån 
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet 
skälig jämkning av Avtalet ske. 

10.3 Passivitet 

Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet under Avtalet eller underlåta att 
påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit 
sin rätt i ett sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss 
rättighet eller påtala ett visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i 
varje enskilt fall. 

10.4 Rubriker 

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga 
till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser. 

10.5 Enkelt bolag 

Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om 
detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund 
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla 
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bolag, ska bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är 
hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. Dock får inte ett sådant utträde ske 
efter det att någon Part begärt att den Part till vilken likvidationsgrunden är 
hänförlig ska uteslutas (genom inlösen av dennes aktier i Bolaget) i enlighet 
med bestämmelserna i detta Avtal. 

 
11. AVTALSTID 

Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av 
respektive Parts kommunfullmäktige och gäller därefter för en tid av tio (10) år. 
Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader 
före avtalstidens utgång, gäller Avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör Avtalet vid det 
årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga 
Parter består Avtalet. 

 
12. ÄNDRINGAR 

Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen 
och undertecknats av samtliga Parter. 

 
13. TILLÄMPLIG LAG 

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt. 
 
14. TVISTER 

Tvist i anledning av detta Avtal ska prövas och slutligt avgöras av allmän 
domstol i den domkrets, där Bolaget har sitt säte. 

 
 
 

Detta aktieägaravtal signeras digitalt.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 122 Dnr KS 2022/133 

Ändring i förbundsordning för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslagen ändring i förbundsordningen för 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), handlingsid: Ks 2022.2431. 

Ärendebeskrivning 
Finsams styrelse beslutade den 26 september 2022, § 43 att föreslå ändringar i 
förbundsordningens §§ 5 och 10, handlingsid: Ks 2022.2433. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslagen ändring i förbundsordningen för 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), handlingsid: Ks 2022.2431. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2022, handlingsid: Ks 2022.2765. 

Förslag till ändrad Förbundsordning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), 
handlingsid: Ks 2022.2431. 

Tidigare behandling 
Ksau § 149/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslagen ändring i förbundsordningen för 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), handlingsid: Ks 2022.2431. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Annika Rasmusson 
annika.rasmusson@arbetsformedlngen.se 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 
Box 17088, 200 10 Malmö 
 
 

Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
(Reviderad 2016-01-28, och 2022-XX-XX) 
 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1 § 
Förbundets namn 
Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund. 
 
2 § 
Förbundets säte 
Förbundets säte är Tomelilla. 
 
3 § 
Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 
 
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är Region Skåne, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt kommunerna gemensamt. 
 
4 § 
Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovanstående kommuner i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas 
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra 
sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
5 § 
Styrelsen 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. 
 
Varje medlem utser en ledamot och en ersättare för denne. Detta betyder att styrelsen ska 
bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och 
en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 
 
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Ledamöterna och ersättare från 
mandatperioden 2019–2022 får förlängt förordnande till och med 31 mars 2023. Härefter väljs 
ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Vid ledamots förhinder inträder ersättare.  
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Annika Rasmusson 
annika.rasmusson@arbetsformedlngen.se 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 
Box 17088, 200 10 Malmö 
 
 

  
 
 
 
6 § 
Uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande/tjänstgörande. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 
För beslut om budget krävs enkel majoritet. 
 
Förbundet har till uppgift att: 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
- stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde, 

- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 
användas, 

- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt 
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 
 
7 § 
Personal 
Styrelsen kan utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8 § 
Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 
 
9 § 
Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att 
från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter  
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annika.rasmusson@arbetsformedlngen.se 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 
Box 17088, 200 10 Malmö 
 
 

 
10 § 
Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska läggas in på kommunerna 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads anslagstavlor samt finnas tillgängligt på förbundets 
hemsida. 
 
11 § 
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna är 
att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel samt de 
kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas 
fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före det 
år som fördelningen avser. 
 
 
12 § 
Styrning och insyn 
Styrelsen ska upprätta tertialrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomi som 
tillställs medlemmarna. Styrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 
Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver 
när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 
 
13 § 
Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad budget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetår 
(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14 § 
Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad samt Region Skåne utser en för dem gemensam revisor. Den 
gemensamma revisorn utses av Tomelilla kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med 
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Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 
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bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  
 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Försäkringskassans revisor 
hanteras i särskild ordning. 
 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § 
Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
därvid tre år. Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter 
utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det 
beslutas enligt 16 §. 
 
16 § 
Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
 
Styrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst. 
 
17 § 
Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18 § 
Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och 
ersättare och revisorer, ska följa principerna i den kommun där förbundet har sitt säte. 
Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar förbundet. 
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19 § 
Arkivtillsyn 
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Tomelilla kommun. 
 
20 § 
Förbundets bildande 
Förbundet bildades i januari 2009. Förbundsordningen är reviderad i januari 2016, xx 2022. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 124 Dnr KS 2021/38 

Hantering av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds överskott 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds 
förslag att förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att 
återbetala överskottet till medlemmarna. 

Ärendebeskrivning 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund beslutade den 19 september 2022, § 60, att 
förslå kommunfullmäktige i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner att 
förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala 
överskottet till medlemmarna med anledning av förväntade pensions- och 
kostnadsökningar 2023, handlingsid: Ks 2022.2420. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds 
förslag att förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att 
återbetala överskottet till medlemmarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2022, handlingsid: Ks 2022.2768. 

Tidigare behandling 
Ksau § 152/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds 
förslag att förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att 
återbetala överskottet till medlemmarna. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 129 Dnr KS 2022/73 

Ändringar i reglemente om ekonomiska 
villkor för förtroendevalda 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda, handlingsid: Ks 2022.3055. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska gruppen anser att det finns andra vägar att hantera 
fördelning av presidieplatser och dess arvodering. Utifrån det parlamentariska läge 
som nu föreligger är det vår uppfattning att det är upp till det tilltänkta styret att i sin 
helhet ta ansvar för de konsekvenser som uppstått. Mot denna bakgrund deltar 
Socialdemokraterna inte i detta beslut. 

 
Protokollsanteckning 
Figge Bergquist (V) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: Ks 
2022.3122. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget innebär att första vice ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, 
familjenämndens arbetsutskott, familjenämndens myndighetsutskott, vård och 
omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, kultur- och 
fritidsnämnden samt byggnadsnämnden likställs med 2:e vice ordförande vad gäller 
arvode.  

Både 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att ha titeln 
oppositionsråd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala kostnadsökningen för 2023 blir 218 868 kr med det här förslaget.  

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

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 129 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Reglementet om ekonomiska villkor för förtroendevalda följs upp inför varje ny 
mandatperiod. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda, handlingsid: Ks 2022.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.3054. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-xx-xx 
Beslutsparagraf: Kf § xx/2022 
Börjar gälla: 2023-01-01 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer: Ks 2022/xx 
 

Kommunal författningssamling 
Nr B 22:xx 

 

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

Reglemente om 
ekonomiska 
villkor för 
förtroendevalda   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  

253



 
 

 

 

3 (15) 

 

Allmänna bestämmelser 
 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
Kommunallagen,  
d.v.s. för ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan 
nämnd/styrelse och dess utskott, i av kommunfullmäktige eller av 
kommunstyrelsen tillsatt beredning/råd samt i kommunrevisionen. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid gäller endast 6 § samt 9 - 15 §§ när uppdraget utförs på den fasta 
tiden. 
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte 
tjänstgör har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 
10–12 §§ för förrättningar enligt a - l.  
 
Andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt 
vad som närmare anges i 3-5 §§ och 10-12 §§ för förrättning enligt a-k). 
 
Borgerlig begravningsförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt l). 
 
Borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 
3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt m), med avdrag för det arvode 
som utbetalas av Länsstyrelsen. 
 

a) Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseutskott och övriga nämnder, nämndsutskott, beredning 
som tillsatts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt 
revisorernas sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper (efter särskilt beslut). 
 

c) Protokollsjustering (upp till en timmes arvode). 
 

d) Vid deltagande på konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag 
som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 

254



 
 

 

 

4 (15) 

 

förtroendeuppdraget (efter beslut i särskild ordning av nämnd eller på 
delegation).  
 

e) Ordförandebeslut som enligt lagstiftning bedöms nödvändigt. 
 

f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

 
g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 

organ. 
 

h) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 
 

i) Besiktning eller inspektion (efter särskilt beslut av respektive nämnd). 
 

j) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 

k) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett 
revisionsuppdrag. 

 
l) Borgerlig begravning. 

 
m) Borgerlig vigsel inom Tomelilla kommun. 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
motsvarande med en schablonersättning som räknas ut på grundval av den 
beräknade årsinkomsten som förloras vid förtroendeuppdraget enligt formel i 
bilaga 1. 
 
För förtroendevald som är egenföretagare ska ersättningen grundas på en 
schablonberäknad årsinkomst på 3 inkomstbasbelopp, som inkluderar 
ersättning enligt § 4. För ersättning över denna schablonnivå krävs att den 
förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker normalt genom slutskattsedel. 
 
Förtroendevalda som är anställda av Tomelilla kommun, ska ha bibehållen lön 
och behöver bara kryssmarkera anställningen på intyget för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
§ 4 Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med en 
schablonersättning enligt bilaga 1. 
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§ 5 Särskilda arbetsförhållande med mera 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller i övrigt särskilda 
arbetsförhållanden när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör 
sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
§ 6 Årsarvoden 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid har rätt till årsarvoden med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. Ledighet motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej 
uttagen semester kan inte sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. 
 
§ 7 Begränsat arvode 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid 
har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det begränsade 
arvodet framgår av bilaga 2. 
 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande 
tid i stället utbetalas till förste vice ordföranden, eller den som fullgör 
ordförandens uppgifter. 
 
Om andre vice ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 
resterande tid i stället utbetalas till den som utses som ersättare. 
 
§ 8 Arvoden för sammanträden med mera 
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per 
sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller 
motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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§ 9 Kommunal pension 
 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL). 
 
§ 10 Resekostnader och traktamenten 
 
Ersättning för resor och traktamenten ska utbetalas enligt Skatteverkets regler. 
 
§ 11 Skälig ersättning för barntillsyn 
 
Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får 
ersättning för utgifter för tillsyn av barn under tolv år. Ersättningen utgör 200 
kronor per timme för den tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde 
eller godkänd förrättning samt för erforderlig restid.  
Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättningen är skattepliktig samt 
att den förtroendevalde kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den 
utgivna lönen. 
 
Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
 
Ersättning utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas. 
 
Bestämmelsen gäller inte dagtid (06–18) för kommunalråd eller oppositionsråd 
på deras tjänstgöringsdagar. 
 
Vid särskilda skäl ska arbetsutskottet kunna godkänna kostnader utöver vad 
som stadgas i denna paragraf. 
 
 
 
 
 
§ 12 Skälig ersättning för resekostnader för 

förtroendevalda med funktionshinder 
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Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader, är att 
den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man 
p.g.a. tillfälligt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer 
eller köra eget fordon. 
 
Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylik som kör, 
utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Tomelilla 
kommun. 
 
Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto. 
 
Ersättning utges då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd 
förrättning. 
 
Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
§ 13 Övriga kostnader 
 
För andra kostnader än som avses i 10 § betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen samt 
ordföranden i familje-nämnden och ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden har rätt till mobiltelefon i tjänsten. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
 
§ 14 Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 10-12 §§ skall den förtroendevalde 
anmäla till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts 
att ta emot anmälan, hur många timmars ledighet uppdraget föranlett. 
 
Snarast efter att den förtroendevalde valts till sitt uppdrag ska han/hon lämna 
in intyg om beräknad arbetsinkomst där timersättningen för förlorad 
arbetsinkomst inklusive förlorade semesterförmåner räknas ut. Vid 
inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  
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I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma 
gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. 
 
Arvode enligt 7–8 §§ betalas normalt ut utan föregående anmälan. Vid 
sammanträden där kommunal nämndsekreterare inte deltar behöver särskild 
arvodesblankett lämnas in. 
 
§ 15 Senast inom sex månader 
 
Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 
sex månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande som 
kostnaden avser. 
 
§ 16 Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
§ 17 Utbetalning 
 
Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1  
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till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA  
(gäller från 1 januari 2023) 
 
3 §          Förlorad arbetsinkomst 
 
Beräknad årsinkomst *  = ersättning/timme 
2 000 x sysselsättningsgrad 
 
Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. 
Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan 
visa att hon/han har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en 
förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det 
faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. 
 
4 §  Förlorad semesterförmån 
 
Procentpåslag med 13 procent på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
6 §  Årsarvode 
 
1 Ordförande i kommunstyrelsen 

(kommunalråd) 
Ordföranden tjänstgör på heltid. 

Samma arvode som 
riksdagsledamöters grundarvode 
(71 500 kr per månad år 2022) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppositionsråd (1:e och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen)  
1:e och 2:e vice ordföranden tjänstgör 
40 procent av heltid fastställda dagar, 
varav en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 

32 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (22 880 kr per 
månad år 2022) 
 
 
 
 

 
 
 
7 §  Begränsat arvode 
 (Beloppen gäller per år) 
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 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Förste vice ordföranden tjänstgör 20 procent 
av heltid på fastställd dag som ska vara den 
dag då kommunstyrelsens arbetsutskott har 
sitt sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
Ordförande i familjenämnden 
 
 

20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (14 300 kr 
per månad år 2022) 
 
 
 
 
 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
familjenämnden 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

   Ordförande i familjenämndens arbetsutskott  1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
familjenämndens arbetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott  

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
familjenämndens myndighetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Social jour i familjenämnden 
Vid delad jour mellan ledamöter fördelas 
arvodet utifrån omfattning av tjänstgöring. 

0,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,8 x 71 000 kr = 
56 800 kr för år 2022).  

 
 Ordförande i vård och omsorgsnämnden 

 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 1:e och 2:e vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
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 Ordförande i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

  Ordförande i kommunfullmäktige 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i byggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  

 
 
 1:e och 2:e vice ordförande i 

byggnadsnämnden 
 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i valnämnden (gäller endast 
valår) 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i kommunrevisionen 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Revisorerna 
 

0,25 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,25 x 71 000 kr 
= 17 750 kr för år 2022).  
 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
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 1:e och 2:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
 
1:e och 2:e vice ordförande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 

 
 
 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 
 
 
Vice ordförande i överförmyndarnämnden 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
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 Vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 
 
Ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Ordförande i Tomelilla Industri AB (TIAB) 
 
 
 
Vice ordförande TIAB 

0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 

  
Ordförande i Österlen VA AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlen VA AB 
 
 

 
0,6 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,6 x 71 000 kr = 
42 600 kr för år 2022). 
 
0,3 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,3 x 71 000 kr = 
21 300 kr för år 2022). 

 
8 §  Arvode för sammanträden med mera (timarvode) 
 
Sammanträde som varar upp till en timme berättigar till 0,6 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (0,6 % x 71 000 kr = 426 kr för 
år 2022). 
 
Sammanträde som varar upp till fem timmar berättigar till 1,3 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,3 % x 71 000 kr = 923 kr för 
år 2022). 
  
Sammanträde som varar mer än fem timmar berättigar till 2,0 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (2 % x 71 000 kr = 1 420 kr för 
år 2022). 
 
9 § Arvoden enligt §§ 7-8 ska räknas om årligen i förhållande till inkomstbasbelopp 

året före ersättningsåret. 
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BILAGA 2  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA 
 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandenas och 
revisorernas begränsade arvode, vilket innebär att då ska varken 
sammanträdesarvode eller förlorad arbetsinkomst betalas ut. Reseersättning 
ska däremot betalas ut. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i 
ordförandens arbetsuppgifter och täckas av det begränsade arvodet.  
 
▪ Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

 
▪ Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 

eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 
förrättning eller dylikt. 

 
▪ Besök på förvaltningen för information, utanordning, justering av 

protokoll eller påskrift av annan handling. 
 
▪ Kontakt med allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 
▪ Utövande av delegeringsbeslut. 

 
▪ Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller 
motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda 
sammanträde med annan kommunal nämnd. 
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Härmed intygas att min beräknade årsinkomst är ........................... kr per år 1). 
 
Min arbetsgivare är  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Timersättningen räknas ut enligt följande formel: 
 

1,13 x beräknad årsinkomst  
2 000 x sysselsättningsgrad 

= 
Timersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Min timersättning för förlorad arbetsinkomst blir ..................kr per timme 
 

 Jag är anställd av Tomelilla kommun       Jag är egen 
företagare 2) 
 
...........................................…..….. ............................................... 
Ort/Datum Personnummer 
 
........................................................ ............................................... 
Underskrift Namnförtydligande 
 
1) I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. 
Detsamma gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. Vid 
inkomstförändringar ska nytt personligt intyg lämnas in. 
 
Förändringen gäller från och med månaden efter inlämnandet. 
 
2) För egna företagare gäller enligt § 3 i arvodesbestämmelserna en schablon på 
3 inkomstbasbelopp (som inkluderar ersättning enligt § 4). För ersättning över 
denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker 
normalt genom slutskattsedel. 

INTYG FÖR FÖRTROENDEVALDA
      SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Intyget lämnas till nämndens 
sekreterare.
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Va'nsterpartiet
Tomelilla

Kommunstyrelsen 2022-11-09, punkt 22

Protokollsa nteckning

Vénsterpartiet motsétter sig bestémt f6rslaget att pé oredovisade grunder likstélla férsta vice

ordféjrande med andra vice ordf6rande vad géller arvode i de némnder och styrelser som némnsi

f6rslaget. Kostnaden fbr detta skulle enligt fbrSIaget uppgé till 218 868 kronor under 2023.

l det liggande f6rslaget till budget 2023 med plan 2024-2025 konstateras att
”Fdrutsdttningarnafdr

kommande p/anperiod harfdrsdmrats kraftigt under c‘iret. lnf/ationsfdrvc‘intningarna har dkat

vdsen t/igt i prognaserna och konsekvenser av detta samtfdra'‘ndringar av pensionsavtalet kommer att

innebdra en stor pdfrestning fo'r den kommunala ekonomin. Osc’ikerheten kring

arbets/b'shetsutveckl/‘ngen pdverkar dven prognoserna fér skatteintc‘ikter infdr kommande period”.

Under dessa f6rhéllanden ser vi det som oansvarigt att politiker héjer sina egna arvoden, samtidigt

som man sannolikt tvingas till neddragningar inom vérd, skola och vélférd.

/

F'gge ergquist
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 130 Dnr KS 2022/52 

Svar på motion - Tillfälliga farthinder 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Reservationer 
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 92/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Thony Blomgren (SD) har lämnat in en motion med följande lydelse: 
Emellanåt, inte alltför sällan, störs våra invånare av att det buskörs i våra tätorter, inte 
minst i Tomelilla. Oro för egen- och andras säkerhet samt irritation över oljud är 
behäftat med detta. Det är ett problem som är svårt att bygga bort permanent, men 
med portabla vägbulor har vi möjlighet att dämpa hastigheten på de sträckor som för 
tillfället är utsatta. 

Fördelen med flyttbara hinder är, bland annat, att man snabbt kommer åt bekymren 
var de än uppkommer, i centralorten såväl som i byarna. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
Att  Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införskaffa 

temporära farthinder och ta fram rutin för användning av dessa hinder. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrar sig enligt följande: 
Det finns goda intentioner med det förslag som motionären föreslår. Men 
erfarenheten säger att mobila farthinder påverkar hastigheten på vägar som har hög 
belastning. Buskörningen är dock en företeelse som uppkommer spontant eller 
planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att  

 

268



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 130 forts. 

kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller 
möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna 
ingripa och placera ut dessa mobila farthinder. I en del andra kommuner kan 
medborgare ansöka om att få ställa ut större blomlådor mot en avgift och det är 
sedan medborgarna som sköter själva blomlådan. En sådan lösning vore mer 
förskönande än mobila farthinder (bubblor). Utifrån hur motionen är utformad 
föreslår förvaltningen att den ska avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Motionens förslag skulle innebära högre kostnader i form av en ny organisation och 
övertidsersättning samt inköpta mobila farthinder. Medel som nämnden inte har till 
sitt förfogande. 

Barnperspektivet 
Sänkt hastighet är bra utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv. Mindre barn och 
ungdomar är dock normalt sett ute vid den tidpunkten på dygnet som buskörning 
sker. 

Miljöperspektivet 
Inga särskilda miljöaspekter. 

Uppföljning 
Kommunfullmäktige beslutar hur motionen ska besvaras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2022, handlingsid: Ks 2022.2915. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2022 (Kf 2022 § 31/2022) remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 130 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 92/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2022 (Sbn § 71/2022) 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade den 19 oktober 2022 (Ksau § 
165/2022) förslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Per Gustafsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden och i andra hand bifall till motionen.  

Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 1 (Återremiss) 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande beslutsgång bestäms: 

Ja för Leif Sandbergs (C) yrkande. 

Nej för Per Gustafssons (SD) yrkande. 

Omröstning 
Med tio ja-röster mot tre nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ja-röster: Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Sara Anheden (S), Anders 
Throbäck (S), Bo Herou (KD), Charlotte Rosdala (C), Ida Bornlykke (S), Ewa 
Carnbrand (M), Fatlum Avdullahu (C) och Tina Bergström-Darrell (S). 

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD) och Anders Rosengren 
(SD). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 130 forts. 

Beslutsgång 2 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Hej Johan, Härmed önskar jag avsäga mig mina politiska uppdrag jag har genom partiet 
Liberalerna. 
 
Mvh Tania Showe 
 

272



273



274



275



276



277



278


	Kallelse förstasida
	Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
	Sammanträdets öppnande och upprop 30 november 2022
	Omröstningsprotokoll 30 november 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Justering

	Informationsärende
	Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	2022-11-10 Information om inkomna motioner och interpellationer
	Sida 1
	Sida 2

	2022-11-10 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Tertialrapport januari-augusti (T2) 2022 för Tomelilla kommun
	Kf § 103/2022 Tertialrapport januari-augusti (T2) 2022 för Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Ks § 105/2022 Tertialrapport jan-augusti  (T2) 2022 för Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Delårsrapport jan-aug 2022 (T2) - Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65

	Rev § 59/2022 Revisorernas granskning och bedömning av delårsrapport januari-augusti 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2022, signerad
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Översiktlig granskning Tomelilla kommun delårsrapport 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23


	Budget 2023 - Skattesats
	Ks § 112/2022 Budget 2023 - Skattesats
	Sida 1
	Sida 2


	Taxor och avgifter 2023
	Ks § 113/2022 Taxor och avgifter 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till taxor och avgifter 2023 i Tomelilla kommun_2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22


	VA-taxa 2023
	Ks § 114/2022 VA-taxa 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till VA-taxa 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	VA-taxa 2022 Tomelilla
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12


	Renhållningstaxa 2023 inklusive taxa för slamtömning och container
	Ks § 115/2022 Renhållningstaxa 2023 inklusive taxa för slamtömning och container
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till renhållningstaxa 2023, ÖKRAB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Förslag till renhållningstaxa 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Förslag till taxa för slamtömning 2023, ÖKRAB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Förslag till taxa för slamtömning 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Förslag till taxa för container 2023, ÖKRAB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Förslag till taxa för container 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Budget 2023 med plan för 2024-2025
	Ks § 116/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun KS
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Bilaga investeringsprojekt
	Sida 1
	Sida 2

	Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag budget 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Ändring av aktieägaravtal, Österlen VA AB
	Ks § 121/2022 Ändring av aktieägaravtal, Österlen VA AB
	Sida 1
	Sida 2

	Aktieägaravtal Österlen VA AB (ändring 3.2.2, markerad ändring)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Ändring i förbundsordning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)
	Ks § 122/2022 Ändring i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)
	Förslag till ändrad Förbundsordning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Hantering av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds överskott 2022
	Ks § 124/2022 Hantering av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds överskott 2022
	Beslut gällande hantering av överskott 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Ändringar i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026
	Ks § 129/2022 Ändringar i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2

	Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda (förslag hösten 22)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Protokollsanteckning, Figge Bergquist (V), kommunstyrelsen den 9 november 2022, p. 22

	Svar på motion - Tillfälliga farthinder
	Ks § 130/2022 Svar på motion - Tillfälliga farthinder
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Avsägelse från Tania Showe (L) som ersättare i kommunfullmäktige
	Avsägelse från Tania Showe (L) som ersättare i kommunfullmäktige

	Val av två huvudmän till för Sparbanken Syd
	Begäran - Val av huvudmän för Sparbanken Syd
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6



