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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, 
Kultur- och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 20 maj 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden 
kommunstyrelsen den 1 juni 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

1. Länsstyrelsen, Johanna Nilsson och Ida Rosengren, 
länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksarbete samt spel om pengar, kl. 14.00 
-  Barn och ungas uppväxtvillkor i Tomelilla 

2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 maj 2022. 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabeth Wahlström  
Titel: Ekonomichef 
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18305 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/83 
 
Datum 24 maj 2022 

 

Tertialrapport 1 år 2022 Tomelilla 
kommun - tjänsteskrivelse 

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

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

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

Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget. 
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag. 
Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden 
prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur och fritidsnämnden 
prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr.  
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Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt 
valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2022-05-24. 

Tertialrapport 1 år 2022 Tomelilla kommun 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 
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Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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Nämnd/styrelse (tkr) Budget Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige -966 -966 0
Valnämnden -275 -275 0
Revisionen -1 325 -1 325 0
Överförmyndarnämnden -2 588 -2 588 0
Kommunstyrelsen -74 139 -74 139 0
Samhällsbyggnadsnämnden -52 162 -54 162 -2 000
Byggnadsnämnden -2 957 -5 957 -3 000
Kultur- och fritidsnämnden -24 080 -23 680 400
Vård- och omsorgsnämnden -253 666 -254 526 -860
Familjenämnden -428 629 -428 629 0
Finansieringen 857 287 876 247 18 960
SUMMA 16 500 30 000 13 500

7



 

  1 (3) 

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, 
Kultur- och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Lexfors
Personalchef
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

johan.lexfors@tomelilla.se

Tomelilla den 20 maj 2022 Dnr KS 2022/76 
 
 
Medarbetare 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse. Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta kompetensförsörjningsplanen, 
handlingsid: Ks 2022.xxx. 
 
Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommunförvaltning står inför ett betydande 
kompetensförsörjningsbehov. Ökade krav på utbildningsnivå och 
kvalificerad yrkeserfarenhet i kombination med pensionsavgångar, ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden och arbetskraftskonkurrens kräver en plan 
för strategisk kompetensförsörjning.  
 
För att säkra förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov är 
det viktigt att arbetsgivaren aktivt arbetar med att attrahera, behålla och 
kompetensutveckla personal.   
  
En övergripande kompetensförsörjningsplan är beskriver målbild och 
syfte där målet är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetenser. Syftet är 
att kvalitetssäkra och utveckla förvaltningens leverans i uppdraget 
gentemot kommuninvånarna och andra. Kommunen ger också service åt 
exempelvis företag. 
 
Planens grunder bygger på samma värden rubriker som återfinns i 
förvaltningens styrdokument som exempelvis Medarbetarpolicy, 
Ledarpolicy och förvaltningens lönekriterier.  
 
Arbetet med kompetensförsörjningsplanen inleddes i september 2021 och 
har arbetat efter en projektplan och informerat löpande inom ramen för 
förvaltningens samverkanssystem enligt MBL 19 §. 
 
Löpande information samt förslag till plan är föredragen i 
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Kommunstyrelsens personalutskott.  
 
Arbetsgivarens slutliga förslag till beslut samverkades, enligt MBL 11 §, 
den 6 maj 2022. Samtlig fackliga organisationer var eniga med 
arbetsgivarens förslag till beslut.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader kan uppstå i samband med profilering av arbetsgivaren, 
deltagande vid mässor, nätverksträffar och seminarier. Det kan också vara 
aktuellt med omvärldsbevakning och studieresor.  
 
Konkurrens från såväl privata som offentliga arbetsgivare kan vara 
lönedrivande vid såväl nyrekrytering som för att behålla redan anställda 
med värdefull kompetens och arbetskraft.   
 
Fler som arbetar heltid och en ökning av sysselsättningsgrader kan leda till 
ökade lönekostnaderna. 
 
Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn.  
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön i stort men 
att påverkan kan finnas vid ökad inpendling av personal som inte 
använder miljövänliga transportmedel.  
 
Miljön kan påverkas positivt om miljöskadligt resandet kan minskas i 
samband med att distansarbete möjliggörs i större omfattning.  
 
Uppföljning 
Förvaltningen följer på central nivå upp den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen inom ramen för samverkanssystemet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, 23 maj 2022. 
Tomelilla kommunförvaltnings kompetensförsörjningsplan 
 
 
Kommunledningskontoret  
    
    
Johan Lexfors 
Personalchef 
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Beslutet skickas till:  
HR-chef Johan Lexfors 
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
Socialchef Camilla Andersson 
Skolchef Johan Holmqvist 
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Beslutad av:  
Datum:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig tjänsteperson: HR-chef 
Följs upp: Vid behov 

Diarienummer:  
 
 

 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T  P L A N  

Tomelilla kommunförvaltnings 
kompetensförsörjningsplan   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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3.4 Att vilja lyckas .................................................................................................6 
  

13



 
 

 

 

4 (6) 

 

1 Bakgrund 
Tomelilla kommunförvaltning står inför ett betydande kompetensförsörjningsbehov. 
Ökade krav på utbildningsnivå och kvalificerad yrkeserfarenhet i kombination med 
pensionsavgångar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och arbetskraftskonkurrens 
kräver en plan för strategisk kompetensförsörjning.  

För att säkra förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att 
arbetsgivaren aktivt arbetar med att attrahera, behålla och kompetensutveckla 
personal.   

2 Målbild och syfte 
Tomelilla kommun ska aktivt arbeta med strategisk kompetensutveckling för att vara 
en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetenser. Syftet är att kvalitetssäkra och 
utveckla förvaltningens leverans i uppdraget gentemot kommuninvånarna och andra. 
Kommunen ger också service åt exempelvis företag.  

Ett verksamhetsnära arbete med insatser kopplade till kompetensförsörjningsplanen 
ska ske fortlöpande och i samverkan med fackliga organisationer.  

Förvaltningens verksamheter ansvarar för att arbeta med kompetensförsörjning på 
lokal nivå och att arbetet utgår ifrån och kopplas till denna plan. 

3 Förvaltningsövergripande kompetens-
försörjningsplan 

Förvaltningens ledningsgrupper och stödfunktioner ska arbeta verksamhetsnära med 
strategisk kompetensförsörjning för att identifiera behov. Följande områden är 
viktiga att analysera:  

• hur omvärlden ser ut,  

• vilken kompetens som finns i verksamheten,  

• vilka kompetenser kommer behövas, 

• hur nya medarbetare ska rekryteras,  

• hur befintliga medarbetare ska kompetensutvecklas för att möta behov och 
framtida krav,  

• och hur befintliga medarbetare med efterfrågad kompetens ska behållas.   

3.1 Att skapa värde 
Tomelilla kommunförvaltning ska planera och genomföra en kvalitetssäkrad 
introduktion och organisatorisk socialisering av nya medarbetare. Det kan ske digitalt 
såväl som på den enskilda arbetsplatsen. Första intrycket är betydande och bidrar till 
att medarbetaren får positiva förväntningar direkt från start. Arbetsgivaren ska skapa 
förutsättningar för erfarenhetsutbyte genom att nyanställda medarbetare lär sig av de 
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medarbetare som har längre erfarenhet och vice versa. Kompetensförsörjning utgår 
från ett helhetsperspektiv där arbetsgivaren och arbetstagaren tar initiativ till 
förbättringar i såväl stort som smått, långsiktigt som kortsiktigt.  

I arbetet med kompetensförsörjningen är kundens behov i fokus. Detta förutsätter 
kunskaper och förståelse för kunden och dess behov, omvärldsbevakning, 
samverkan, analysarbete med mera.  

En god och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är viktig ur många perspektiv. I 
rekryteringsprocessen möter den sökande arbetsgivaren och bildar sig en uppfattning 
om arbetsgivaren som sedan sprids, oavsett om hen går vidare i 
rekryteringsprocessen eller inte. Varje kontakt med en sökande är en kontakt med en 
potentiell ny medarbetare och en möjlighet till marknadsföring.  

Att aktivt arbeta med heltidsarbete som norm är en av flera förutsättningar för en 
långsiktig kompetensförsörjning. Heltidsanställningar ska vara norm. Att erbjuda 
heltidsarbete ger medarbetarna en tryggad inkomst och försörjning både direkt och i 
framtiden i form av högre pension. Heltidsarbete inom alla verksamheter bidrar 
därmed också till en ökad jämställdhet samt att befintlig kompetens tillvaratas. 

Tomelilla kommunförvaltning ska vara en arbetsgivare i framkant med goda och 
attraktiva personalförmåner. 

Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för en god lönebildningsprocess. En tydlig förankring 
ska finnas med förvaltningens medarbetarpolicy och lönekriterier. Lönekartläggning 
ska genomföras där oskäliga skillnader identifieras. Handlingsplaner ska upprättas 
utifrån resultatet för att åtgärda skillnaderna. Förvaltningens chefer ska samarbeta 
och föra dialoger med varandra i löneöversynsarbetet för att skapa samsyn.   

 

3.2 Att samspela 
De lagar och avtal som påverkar kompetensförsörjningen är Arbetsmiljölagen (AML) 
och det som anges i huvudöverenskommelser (HÖK) som tagits fram 
partsgemensamt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Specifika 
kompetensförsörjningsarbete som kopplas till HÖK drivs på verksamhetsnivå.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på förvaltningsövergripande- och 
verksamhetsnivå samt på enhets- och medarbetarnivå. 

Tomelilla kommunförvaltning ska som ett led i arbetet med attraktiv arbetsgivare 
erbjuda praktikplatser, extratjänster, feriearbete till ungdomar, verksamhetsförlagda 
utbildningar (VFU) med mera i alla verksamheter. Att välkomna potentiellt framtida 
medarbetare till förvaltningen är att vara en god ambassadör och visa vilken 
yrkesframtid förvaltningen kan erbjuda. Det medför även ett erfarenhetsutbyte med 
gemensamt lärande mellan medarbetare.   

När medarbetare med svårrekryterad kompetens och värdefull erfarenhet närmar sig 
pensionsavgång ska arbetsgivaren i god tid säkerställa kompetensöverföring. 
Arbetsgivaren ska också överväga om den aktuella medarbetaren kan få uppdrag som 
handledare eller mentor, alternativt fortsatt anställning om behov finns i 
verksamheten.   
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Medarbetarna är dagligen arbetsgivarens ambassadörer. Det medarbetarna upplever 
och för vidare till andra utanför organisationen skapar delvis arbetsgivarens 
varumärke och employer branding1. Därför är det av största vikt att arbetsgivaren 
arbetar aktivt för att alla medarbetare ska känna stolthet över Tomelilla 
kommunförvaltning som arbetsgivare.  

3.3 Att leda sig själv 
I kompetensförsörjningsarbetet behöver arbetsgivaren utvärdera och eventuellt 
omvärdera befintliga metoder, arbetssätt, strategier, kulturer och samarbeten som 
skulle kunna bli ytterligare bidragande till en god kompetensförsörjning. Ett aktivt 
och gott arbetsmiljöarbete ökar trivsel och välbefinnande samt leder till lägre sjuktal 
och minskad personalomsättning.  

Alla medarbetare är ansvariga för att föra en dialog med sin chef och signalera 
önskemål för sin egen utveckling, delaktighet och sitt engagemang i uppdraget. Med 
större tillit ska alla ges möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet, att växa i 
sin yrkesroll, nå en större tillfredsställelse och känna arbetsglädje. 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.  

3.4 Att vilja lyckas 
Arbetsgivaren ska tillvarata ny teknik och digitala lösningar som kan gynna 
kompetensförsörjningen och bidra till ett hållbart arbetsliv.  

Medarbetare och chefer på verksamhets-, enhets- och på individnivå ska arbeta 
tillsammans för att utveckla kompetens och hitta nya möjligheter för att uppnå goda 
resultat och mål. 

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 chef 
genomför en bra avslutningsprocess så att medarbetaren lämnar med en god bild av 
arbetsgivaren. Medarbetare fortsätter att vara en ambassadör 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.  

 

 
1 Employer branding = Hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare 
anställda. 

16



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 82 Dnr KS 2022/75 

Årlig revision av systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Tomelilla 
kommunförvaltning 2021 

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

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

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

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Arbetsgivaren följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen med återrapport 
till Kommunstyrelsen. 
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§ 82 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.1427. 

SAM 2021 förvaltningsövergripande handlingsplan 2022, handlingsid: Ks 2022.1319. 

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
– SAM 2021 i Tomelilla kommunförvaltning 
 

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

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

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

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

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

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

uppgifter vidarefördelats i organisationen ska dessa följas upp. 

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

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1. 

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

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

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

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

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

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

insatser. 

 

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

AFS 2019:3. 

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

för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter enligt 

diskrimineringslagen. 

 

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

säkerställas. 
 

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

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

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

Förvaltningen arbetar systematiskt med medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. 
 
Riskbedömning 

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

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

Den generella kunskapen och kompetensen inom arbetsmiljöområdet upplevs god. 

Majoriteten uppger att det arbetas med hälsofrämjande insatser. 
 

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

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

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

 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

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

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

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

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

mandatperiod. 

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

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

Förvaltningsövergripande Ansvarig chef 

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

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

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

Positiva iakttagelser från den årliga uppföljningen av SAM 

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

 

 

Brister/utvecklingsområden Prioritet Handlingsplan 

Identifierade brister el. 
utvecklingsområden 

Brist  
hanteras 

omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Tillbud och arbetsskador: 

• systemstöd 

• händelserapportering 

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

 

HR-chef 
genom 
fördelning 

december 
2022 

uppföljning 
av SAM22 

Organisatorisk och social arbets-
miljö (OSA): 

• skyddsrond OSA 

• enhetsspecifika OSA mål 

 X 

 

Systemstöd för digitala skyddsronder, vilket 
även inkluderar OSA  

Partsgemensam utbildningsmodul i OSA för 
chefer och skyddsombud 

HR-chef 
genom 
fördelning 

december 
2022 

uppföljning 
av SAM22 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 83 Dnr KS 2022/24 

Samverkansavtal och reglemente för 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2023-2026 

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

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

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

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

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

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

Namnen på enheten och nämnden förslås bli Sydöstra Skånes överförmyndarenhet 
och Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås ha fyra ledamöter och 
fyra ersättare, det vill säga en ledamot och en ersättare per kommun. 
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Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 83 forts. 

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

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Reglementet ska följas upp inför varje ny mandatperiod. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1428. 
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: 
Ks 2022.1429. 
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.1430. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen    
  

25



1 
 

Samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarverksamheten 

 

1. Parter 

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

 

2. Bakgrund 

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

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

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

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

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

 

3. Uppgifter för den gemensamma handläggarorganisationen 

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

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

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

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

riktlinjer från överförmyndarnämnden. 

 

4. Organisation och anställningsmyndighet 

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

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

 

5. Service i samarbetskommunerna 

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

 

6. Aktförvaring och arkiv 

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

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

 

7. Budget 

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

 

8. Underlag för kostnadsfördelning 

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

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

 

9. Kostnadsfördelning 

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

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

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

Kvarstår antalet ärenden 2023 så blir fördelningen mellan kommunerna följande:  

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

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

 

10.  Ersättning 

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

 

11.  Ekonomisk redovisning 

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

 

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

 

13.  Utvärdering/omförhandling 

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

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

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

 

14. Roterande ordförandeskap i nämnden 

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

  

15. Insyn 

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

 

16.  Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas på annan. 

 

17.  Tvist 

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

 

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

 

19.  Avtalstid och uppsägning 

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

 

20.  Samarbetets upphörande 

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

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

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

 

21.  Kontaktpersoner 

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

 

22.  Avtalets giltighet 

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

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

För Ystads kommun   För Sjöbo kommun 

 

…………………………….  …………………………….. 

 

 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

För Simrishamns kommun  För Tomelilla kommun 

 

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

Nr C 22:xx 
  

 
 

Kf §xx/2022 Dnr KS 2022/24 
 

REGLEMENTE FÖR SYDÖSTRA SKÅNES 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Tomelilla dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Ystad dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Sjöbo dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn dag månad 2022, Kf § xx. 
 
Gäller från 1 januari 2023. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige i Tomelilla. 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 
  

32



2 
 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och övriga 
författningar gäller bestämmelser i detta reglemente samt avtal mellan Tomelilla, Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner rörande verksamheten.  
 
Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner har kommit överens om att fr o m 
2023-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd för 
samverkan angående överförmyndarverksamheten. 
 
Tomelilla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Tomelilla 
kommuns organisation. Nämnden följer Tomelilla kommuns reglementen, riktlinjer och 
rutiner, dock inte vad avser frågan om arvoden som regleras av respektive kommun. 
 
Gäller från den 1 januari 2023. 
 
Verksamhet 
 
1 § Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd utgör enligt kommunallagen 3 kap 9 § styrelse 
för verksamheten och har ansvar för överförmyndarverksamheten. 
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
2 § Nämnden ska till kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. 
Nämnden ska vidare lämna de underlag till kommunernas årsredovisningar som 
efterfrågas av de samverkande kommunerna. 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som Tomelilla kommunfullmäktige bestämt. 
 
3 § Nämnden fattar beslut i Tomelilla kommun och ingår avtal för Tomelilla kommuns 
räkning. Tomelilla kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 
utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.  
 
Tomelilla kommun har regressrätt mot Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommun i 
anledning av eventuella rättsliga krav som har riktats mot Tomelilla kommun enligt första 
stycket. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden på kommunens vägnar 
träffa överenskommelse om betalning och fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
avtal. 
 
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid 
förvaltningsbesvär. 
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4 § Nämnden ansvarar för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som 
behövs. 
 
5 § Nämnden ska till länsstyrelsen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att 
länsstyrelsen ska kunna föra statistik över överförmyndarnämndernas verksamhet. 
 
Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse 
 
6 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden i Tomelilla kommun 
överta hela eller delar av nämndens verksamhetsområde. 
 
Sammansättning och mandattid 
 
7 § Överförmyndarnämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande. Varje kommun utser en ledamot och en 
ersättare till nämnden. Vilken kommun som ska utse ordförande respektive vice 
ordförande följer av samverkansavtalet mellan kommunerna. 
 
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Då val av överförmyndarnämnd förrättats, ska det genast anmälas till länsstyrelsen. 
 
Ledamot och ersättare i nämnden får inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Lagfaren 
tjänsteperson vid tingsrätt får inte vara ledamot eller ersättare i nämnden om inte 
regeringen för särskilt fall meddelat tillstånd därtill. 
 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden 
 
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare som inte tjänstgör i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få 
sin mening antecknad till protokollet. 
 
Växeltjänstgöring 
 
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. 
 
Ersättare för ordförande 
 
11 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot eller tjänstgörande 
ersättare att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten eller tjänstgörande 
ersättaren tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot av nämnden att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Närvarorätt för kommunalråd 
 
12 § Kommunstyrelsens ordförande från Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns 
kommuner får närvara och delta i överläggningar, men inte delta i besluten, vid 
sammanträden i nämnden. 
 
Undantag från första stycket gäller vid behandling av ärenden som innebär 
myndighetsutövning mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Kommunstyrelsens ordförande har även rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
Sammanträden 
 
13 § Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen. 
 
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Nämndens 
sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice 
ordförande, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
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14 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt 
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
15 § Om det framkommer skiljaktiga meningar i nämnden i ett ärende enligt 
föräldrabalken, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i 
tvistemål. 
 
För varje beslut av nämnden i ett ärende enligt föräldrabalken ska det finnas en handling 
av vilken framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt 
beslutets dag och dess innehåll. 
 
Handläggning 
 
16 § Från kommunernas övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts 
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller 
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 
Delegation 
 
17 § Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till 
tjänstgöring eller en tjänsteperson vid överförmyndarnämndens kansli med den 
kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. 
Nämnden ska i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.  
 
En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något 
annat sätt än av nämnden samfällt. Detsamma gäller beslut enligt FB 11 kap. 20 § att 
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entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal 
om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite. 
 
Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, tillstånd, 
förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller 
beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, ska ärendet hänskjutas till nämnden. 
 
Justering av protokoll 
 
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuns 
digitala anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen för det sist anslagna protokollet. 
Nämndens kansli har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på 
respektive kommuns anslagstavla. 
 
Reservation 
 
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet. 
Ledamoten ansvarar för att reservationen kommer nämndens kansli till handa. 
 
Delgivning 
 
20 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste vice ordföranden eller 
tjänsteperson som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Personuppgifter 
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22 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Revision 
 
23 § Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna 
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska 
prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 
 
Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om ansökan till förvaltningsrätten om entledigande från 
uppdraget. 
 
Distansdeltagande 
 
24 § Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. 
__________  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 84 Dnr KS 2022/21 

Reglemente för valnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

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

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

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

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

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

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

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Organisations- och arvodesberedningen 

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

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

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

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johan Linander 
 
 
Ordförande  
 Jörgen Prahl (M) 
 
Justerare  
 Tina Bergström-Darrell (S) 
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och 
arvodesberedningen 

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

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

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

 

42



¨¨  
 
 
 

 
 

TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C xx:10 
  

 
 

Kf § xx/2022 Dnr KS 2022/xx 
 

Reglemente för valnämnden 
 

Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2022, Kf § xx/2022 
Gäller från 1 januari 2023 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 
reglemente. 
 
Övergripande uppgifter 
 
1 § Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar inom 
kommunen. 
 
Valnämnden ansvarar för att valnämndens verksamhet i kommunen bedrivs i enlighet 
med bestämmelserna i vallagen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till 
valnämnden. 
 
Valnämnden ska dessutom fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av 
kommunens indelning i valdistrikt. 
 
Övriga uppgifter 
 
Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 
 
2 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 
 
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer, 
rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar som kan 
begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 
 
3 § Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
 
Valnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning och mandattid 
 
4 § Valnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom ordförande ska 
det finnas en förste och en andre vice ordförande. Posten som andre vice ordföranden 
ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 
 
Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från den 1 januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
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Ersättarnas tjänstgöring i nämnden 
 
5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
deltaga i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, men inte och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
 
Om inte ersättarna i nämnden väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
 
Växeltjänstgöring 
 
6 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 
Inkallande av ersättare 
 
7 § En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.  
 
Ersättare för ordförande i nämnden 
 
8 § Om varken ordföranden eller någon av viceordförandena kan deltaga i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara 
ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Sammanträden 
 
Tidpunkt 
 
9 § Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordförande, efter samråd med vice ordförandena, 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
 
Ordförande får i särskilda fall kalla nämnden till extrainsatt sammanträde. 
 
Kallelse 
 
10 § Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt 
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
11 § Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Reservation 
 
12 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
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före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet. 
 
Delgivning 
 
13 § Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller valnämndens sekreterare 
eller annan person som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
14 § Avtal andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas 
av ordföranden, eller vid förfall för denne, av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av annan person som nämnden bestämmer. 
 
Personuppgifter 
 
15 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Distansdeltagande 
 
16 § Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

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

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

Övriga uppgifter 

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 
 
2 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen 
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de 
upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. 
 
Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 
 
3 § Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
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Valnämndens arbetsformer 

Sammansättning och mandattid 
 
4 § Valnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en förste och en andre vice ordförande. Posten som 
andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte 
innehar ordförandeposten. 
 
Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från den 1 
januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

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

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

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

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

Sammanträden 

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

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

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

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

Delgivning 
 
13 § Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller valnämndens 
sekreterare eller annan person som nämnden bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 
 
14 § Avtal andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne, av förste vice eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av 
annan person som nämnden bestämmer. 

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

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

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 85 Dnr KS 2022/23 

Reglemente för valberedningsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1437. 

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

Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
valberedningsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 
2022.1155. 

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

Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 
2022.1155. 

Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026 (rätt mall), 
handlingsid: Ks 2022.1437. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Organisations- och arvodesberedningen 

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

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

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

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johan Linander 
 
 
Ordförande  
 Jörgen Prahl (M) 
 
Justerare  
 Tina Bergström-Darrell (S) 
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och 
arvodesberedningen 

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

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

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

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

Uppföljning 
Valberedningsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
Utkast reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1155. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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Kf § xx/2022 Dnr KS 2022/xxx 
 

REGLEMENTE FÖR VALBEREDNINGSNÄMNDEN I  
TOMELILLA KOMMUN 

 
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2022, Kf § xx/2022 
Gäller från 15 oktober 2022 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 
reglemente. 
 
Valberedningsnämndens uppgift 
§ 1 Valberedningsnämndens och dess arbetsutskotts uppgift är att förbereda och föreslå 
förtroendemannaval, som ska förrättas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
nämnd med undantag av val av fullmäktiges presidium och valberedningsnämnd. 
Valberedningsnämnden förbereder och föreslår val av styrelser och nämnder före den 
nya mandatperiodens början. Arbetsutskottet förbereder och föreslår normalt de val, som 
sker under mandatperioden. 
 
Sammansättning och mandattid 
 
§ 2 Valberedningsnämnden ska bestå av sju till 13 ledamöter och lika många ersättare och 
ska väljas av kommunfullmäktige för fyra år räknat från den 15 oktober det år då 
allmänna val av fullmäktige ägt rum. Förslag till val av ledamöter och ersättare i styrelser 
och nämnder ska lämnas i november det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum. 
 
Förutom ordförande skall det finnas en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande. Posten som andra vice ordförande ska tillfalla ett parti eller 
valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 
 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden och utskottet 
 
§ 3 Om en ledamot i nämnden är förhindrad att inställa sig till sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Ersättare får närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet samt att få sin mening 
antecknad till protokollet. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna i nämnden väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. 
 
Ersättare i utskottet skall inkallas till tjänstgöring i den av valberedningsnämnden vid 
valet bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
skall fyllnadsval snarast förrättas. 
 
 
§ 4 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 5 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till kansliavdelningen nämndens sekreterare som 
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in. 
 
Ersättare för ordföranden i nämnd och utskottet 
 
§ 6 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskottet en annan ledamot att vara 
ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
§ 7 Valberedningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer, 
eller när minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 
23 § kommunallagen. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottets ordförande bestämmer.  
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Sammanträden skall också hållas när minst två ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av ledamöterna är närvarande. 
 
Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 
 
Kallelse 
 
§ 8 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen bör vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt (digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-
post) tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast tio sex dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt om ärendet rör fyllnadsval eller enstaka val. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 9 Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot två ledamöter i 
nämnden. 
 
Protokoll i utskott justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Valberedningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Utskott kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan utskottet justerar den. 
 
Reservation 
 
§ 10 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet. 
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Utskott 
 
§ 11 Inom valberedningsnämnden skall finnas ett arbetsutskott. Utskottet väljs av 
valberedningsnämnden. 
 
Utskottet ska bestå av tre till fem ledamöter och lika många ersättare. 
 
§ 12 Valberedningsnämnden väljer för den tid valberedningsnämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande. 
 
Delgivning 
 
13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden 
eller tjänsteman som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
14 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Personuppgifter 
 
15 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Distansdeltagande 
 
16 § Valberedningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
__________ 
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

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

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

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

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

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

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

Sammanträdena 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 86 Dnr KS 2022/22 

Reglemente för krisledningsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

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

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

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

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

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

 

§ 86 forts. 

72



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

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

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Organisations- och arvodesberedningen 

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

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

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

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johan Linander 
 
 
Ordförande  
 Jörgen Prahl (M) 
 
Justerare  
 Tina Bergström-Darrell (S) 
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och 
arvodesberedningen 

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

KL) 
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Organisations- och arvodesberedningen § 18  
 
 
Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026  
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
krisledningsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1156, med 
ändringen att det tillägg gällande anslag av medel i nuvarande krisledningsnämndens reglemente § 5, 
som behandlas i kommunfullmäktige den 16 maj 2022, ska läggas till. 
 

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

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

Uppföljning 
Krisledningsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
Utkast reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1156. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C 22:12 
  

 
 

Kf § xx/2022 Dnr Ks 2022/xxx 
 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
 

Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2022, Kf § xx/2022 
Gäller från 1 januari 2023 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
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Reglementet reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära 
händelser i fredstid i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen (2017:725) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Övergripande uppgifter för Krisledningsnämnden 
 
1 § Krisledningsnämnden fullgör uppgifter vid extraordinära händelser.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.    
 
2 § Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta förslag till plan för hur 
kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska lämnas till fullmäktige för 
fastställelse. 
 
3 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 
krisledningsnämndens förfogande. 
 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.   
 
4 § Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om 
fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
 
5 § Krisledningsnämnden får anvisa medel för finansiering av de kostnader som bedöms 
erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter under en extraordinär 
händelse. 
 
Samtliga kostnader till följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. Snarast 
efter det att den extraordinära händelsen upphört, ska krisledningsnämnden avge 
redovisning till kommunfullmäktige, som beslutar om kostnadernas fördelning. 
 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt 
stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
6 § Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om samt i enlighet med de föreskrifter som 
finns i lag, förordning och i detta reglemente. 
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
Fullmäktige ska av krisledningsnämnden få en sammanställning av inträffade händelser 
och vidtagna åtgärder under en extraordinär händelse. 
 
Arbetsformer för krisledningsnämnden 
 
Sammansättning och mandattid 
 
7 § Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en 1:e vice och en 2:e vice ordförande. Posten som andra vice 
ordförande ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar 
ordförandeposten.  
 
Krisledningsnämndens mandattid är fyra år räknat från den 1:e januari året efter det år då 
allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum. 
 
Ordföranden 
 
8 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice 
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion. 
 
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 
 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden 
 
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet, men inte och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
 
Om inte ersättarna i krisledningsnämnden väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra 
enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
 
Inkallande av ersättare 
 
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till gemensam administration/kansli nämndens 
sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 
inte redan kallats in. 
 
Ersättare för ordföranden i nämnden 
 
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande 
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är för hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
12 § Krisledningsnämnden sammanträder när behov föreligger. Se även § 8. 
 
Kallelse 
 
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet i så god tid innan sammanträdet som 
omständigheterna medger.  
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
14 § Protokoll i nämnden justeras av ordföranden och en ledamot i nämnden. 
 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. 
 
Reservation 
 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet. 
 
Delgivning 
 
16 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, 1:e och 2:e vice 
ordföranden, kommunchefen, krisledningsnämndens sekreterare eller med annan anställd 
som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 1:e vice eller 2:e vice 
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller krisledningsnämndens 
sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 
 
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Beredning 
 
18 § Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krisledningsnämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. 
 
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden 
adjungera representanter från berörd nämnd. De sålunda adjungerade ledamöterna får 
yttra sig i nämnden men inte deltaga i dess beslut. 
 
Sekretess 
 
19 § När en extraordinär händelse inträffar och krisledningsnämnden träder i funktion  
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och tar över beslutanderätt från andra nämnder måste krisledningsnämnden få del av 
relevant information för att kunna fullgöra sin verksamhet. I dessa situationer tar 
nämnden över verksamheten i de avseenden som avses i Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) och får tillgång till allt material som finns hos den ordinarie 
nämnden även om detta är sekretessbelagt. För krisledningsnämndens eventuella 
utlämnande av information gäller den sekretess som skulle gällt i den ordinarie 
verksamheten. 
 
Personuppgiftsansvar 
 
20 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Distansdeltagande 
 
21 § Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
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Reglementet reglerar kommunens organisation och befogenheter vid 
extraordinära händelser i fredstid i enlighet med Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen (2017:725) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter för Krisledningsnämnden 
 
1 § Krisledningsnämnden fullgör uppgifter vid extraordinära händelser.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen.    
 
2 § Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta förslag till 
plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska 
lämnas till fullmäktige för fastställelse. 
 
3 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 
 
Under en extraordinär händelse står den kommunala 
förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande. 
 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd.   
 
4 § Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
 

86



 
 

 

 

5 (9) 

 

5 § Krisledningsnämnden får anvisa medel för finansiering av de kostnader 
som bedöms erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter 
under en extraordinär händelse. 
 
Samtliga kostnader till följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. 
Snarast efter det att den extraordinära händelsen upphört, ska 
krisledningsnämnden avge redovisning till kommunfullmäktige, som beslutar 
om kostnadernas fördelning. 
 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

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

Arbetsformer för krisledningsnämnden 

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

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

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

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

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

Sammanträdena 
 

Tidpunkt 
 
12 § Krisledningsnämnden sammanträder när behov föreligger. Se även § 8. 

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

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

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

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

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

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

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

Personuppgiftsansvar 
 
20 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för 
behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

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

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 87 Dnr KS 2022/73 

Reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda 2023-2026 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat arvodesreglementet 
vid ett flertal tillfällen. Under dagens möte görs en genomgång av förslaget och ett 
par redaktionella ändringar görs. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg 
och gulmarkerad text är borttaget. Grönmarkerat är följdändringar som krävs när den 
gulmarkerade texten tas bort. Det färdiga förslaget upprättas under sammanträdet 
och får handlingsid: Ks 2022.1279. 

Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1278, med ändringen att 
revisorernas fasta arvode kvarstår samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Organisations- och arvodesberedningen § 20/2022, handlingsid: Ks 2022.1442. 

Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda (rätt mall), handlingsid: Ks 
1279. 

Arvodesreglemente (spårade ändringar), handlingsid: Ks 2022.1443. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Organisations- och arvodesberedningen

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 5 maj 2022, 
kl. 15.00-16.35

Beslutande Jörgen Prahl (M), ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), vice ordförande 
Ingvar Karlsson (C) via länk (15.00-16.15)
Claes Melin (MP)
Per-Olof Örnsved (SD)
Bo Herou (KD)

Övriga närvarande Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)   

Justerade paragrafer § 20

Justeringens plats Digital justering       maj 2022
och tid 

Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Jörgen Prahl (M)

Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)
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Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och 
arvodesberedningen

§ 20 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026

Organisations- och arvodesberedningen § 20
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Reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda i Tomelilla kommun 
mandatperioden 2023-2026

Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente om 
ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: 
Ks 2022.1278, med ändringen att revisorernas fasta arvode kvarstår samt redaktionella ändringar.

Reservation
Tina Bergström-Darrell (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande att punkt 5 i bilaga 2 
ska lyda: ”Utövande av delegeringsbeslut, dock ej beslut under sociala jouren.”

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisations- 
och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat arvodesreglementet vid ett flertal tillfällen. Under 
dagens möte görs en genomgång av förslaget och ett par redaktionella ändringar görs. I förslaget är 
det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget. Grönmarkerat är 
följdändringar som krävs när den gulmarkerade texten tas bort. Det färdiga förslaget upprättas under 
sammanträdet och får handlingsid: Ks 2022.1279.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en kostnadsökning, men det är svårt att räkna ut de ekonomiska konsekvenserna 
mer än översiktligt. Årsarvodena beräknas öka med ca 9 tkr och de fasta arvodena beräknas öka med 
ca 116 tkr i jämförelse med ett oförändrat arvodesreglemente. Höjningen av mötesarvodena innebär 
en kostnadsökning på ca 200 tkr. Borttaget maxarvode per dag innebär en ökad kostnad på ca 12 tkr. 
Borttagande av maxtak för ersättning av förlorad arbetsinkomst innebär ingen kostnadsökning, eller 
skulle åtminstone inte ha gjort det under 2021. Detta innebär en kostnadsökning på ca 337 tkr. Därtill 
tillkommer en relativt stor kostnad till följd av att utbildningar, konferenser och liknande enligt § 2 d 
blir arvodesberättigande. Även arvode för digital protokollsignering innebär en viss kostnadsökning.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön

Uppföljning
Reglementen om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun beslutas inför varje 
mandatperiod.

Beslutsunderlag 
Arvodesreglemente utkast 3, handlingsid: Ks 2022.1278.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att det fasta arvodet för samtliga revisorer ska finnas kvar. 

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att arvodet för ordförande i Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 
direktion ska höjas till 1,25 inkomstbasbelopp.

Jörgen Prahl (M), Bo Herou (KD), Ingvar Karlsson (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att arvodet 
för ordförande i Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion ska kvarstå på 1 inkomstbasbelopp.

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda: ”Utövande av delegeringsbeslut, dock 
ej beslut under sociala jouren”.

Bo Herou (KD), Jörgen Prahl (M), Claes Melin (MP) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att punkt 5 i 
bilaga 2 ska kvarstå oförändrad: ”Utövande av delegeringsbeslut”.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att organisations- och arvodesberedningen beslutar att 
revisorernas fasta arvode ska finnas kvar, att arvodet för ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion ska kvarstå på 1 inkomstbasbelopp samt att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda: 
”Utövande av delegeringsbeslut”.
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Jörgen Prahl

Sekreterare: Johan Linander

Justerare: Tina Bergström-Darrell
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr B 22:x 
  

 
 

Kf § xx/2022 Dnr Ks 2022/xx 
 

REGLEMENTE OM EKONOMISKA VILLKOR FÖR 
FÖRTROENDEVALDA 

 
Antagen av kommunfullmäktige den dag månad 2022. 
Gäller från 1 januari 2023. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige  
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: 1 gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
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Allmänna bestämmelser 
 
§ 1  Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen,  
d.v.s. för ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan nämnd/styrelse 
och dess utskott, i av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen tillsatt 
beredning/råd samt i kommunrevisionen. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
gäller endast 6 § samt 9 - 15 §§ när uppdraget utförs på den fasta tiden. 
 
§ 2  Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte tjänstgör har 
rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 10-12 §§ för 
förrättningar enligt a - l.  
 
Andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 3-5 §§ och 10-12 §§ för förrättning enligt a-l. 
 
Borgerlig begravningsförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3-5 §§, 8 § och 10-12 §§ för förrättning enligt m). 
 
Borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § 
och 10-12 §§ för förrättning enligt n), med avdrag för det arvode som utbetalas av 
Länsstyrelsen. 
 

a) Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseutskott och övriga nämnder, nämndsutskott, beredning som 
tillsatts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt revisorernas 
sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

(efter särskilt beslut). 
 

c) Protokollsjusteringssammanträde. Protokollsjustering (upp till en timmes arvode). 
 

d) Vid deltagande på konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som 
kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet 
och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget (efter 
beslut i särskild ordning av nämnd eller på delegation). betalas inte 
sammanträdesarvode enligt § 8 ut. Däremot kan ordförande i respektive nämnd, 
styrelse, utskott eller beredning besluta att ersättning för förlorad arbetsinkomst (§ 
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3), ersättning för förlorad semesterförmån (§ 4), ersättning för resekostnader samt 
traktamente (§ 10), ersättning för barntillsyn (§ 11) samt ersättning för 
resekostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning (§ 12) ska betalas ut. 

 
e) Akut utryckning där ordförandebeslut som enligt lagstiftning bedöms nödvändigt. 

 
f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen. 

g) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

 
h) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 
i) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 

 
j) Besiktning eller inspektion (efter särskilt beslut av respektive nämnd). 

 
k) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

 
l) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 
m) Borgerlig begravning. 
 
n) Borgerlig vigsel inom Tomelilla kommun. 
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3 §  Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller motsvarande med 
en schablonersättning som räknas ut på grundval av den beräknade årsinkomsten som 
förloras vid förtroendeuppdraget enligt formel i bilaga 1. 
 
För förtroendevald som är egenföretagare ska ersättningen grundas på en 
schablonberäknad årsinkomst på 3 inkomstbasbelopp, som inkluderar ersättning enligt § 
4. För ersättning över denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker 
förlusten. Detta sker normalt genom slutskattsedel. 
 
Den ersättningsberättigade årsinkomsten är maximerad till 10 inkomstbasbelopp. 
 
Förtroendevalda som är anställda av Tomelilla kommun, ska ha bibehållen lön och 
behöver bara kryssmarkera anställningen på intyget för förlorad arbetsinkomst. 
 
4 § Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med en 
schablonersättning enligt bilaga 1. 
 
5 § Särskilda arbetsförhållande med mera 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller i övrigt särskilda arbetsförhållanden när det inte kan anses 
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
6 § Årsarvoden 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
har rätt till årsarvoden med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ledighet 
motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej uttagen semester kan inte 
sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. 
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7 § Begränsat arvode 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det begränsade arvodet framgår av bilaga 
2. 
 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under 
en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande tid i stället utbetalas till 
förste vice ordföranden, eller den som fullgör ordförandens uppgifter. 
 
Om andre vice ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande tid i stället 
utbetalas till den som utses som ersättare. 
 
8 § Arvoden för sammanträden med mera 
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per sammanträde eller 
motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
9 § Kommunal pension 
 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal 
pension i reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL). 
 
10 § Resekostnader och traktamenten 
 
Ersättning för resor och traktamenten ska utbetalas enligt det avtal som gäller för 
kommunens anställda. enligt följande: 
 
Sammanträde eller förrättning utanför kommunen: 
För kommunens anställda gällande avtal gäller även kommunalt förtroendevalda. 
 
Sammanträde eller förrättning inom kommunen: 
Vid sammanträde, protokollsjustering eller förrättning utgår resekostnads- 
ersättning för faktisk resa enligt vid varje tidpunkt gällande kommunala reseavtal. 
Kilometerersättning utgår vid användande av egen bil i tjänsten. 
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11 § Skälig ersättning för barntillsyn 
 
Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får ersättning för 
utgifter för tillsyn av barn under tolv år. Ersättningen utgör 50 200 kronor per timme för 
den tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning samt för 
erforderlig restid.  
Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättningen är skattepliktig samt att den 
förtroendevalde kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna lönen. 
 
Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
 
Ersättning utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren eller till respektive förvaltning. Vid begäran om ersättning för 
barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader bifogas. 
 
Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas. 
 
Bestämmelsen gäller inte dagtid (8 – 17) (06–18) för kommunalråd eller oppositionsråd 
på deras tjänstgöringsdagar. 
 
Vid särskilda skäl ska arbetsutskottet kunna godkänna kostnader utöver vad som stadgas i 
denna paragraf. 
 
12 § Skälig ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 

funktionshinder 
 
Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader, är att den 
förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man p.g.a. tillfälligt 
funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer eller köra eget fordon. 
 
Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig e.d. som kör, utbetalas ersättning 
motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Tomelilla kommun. 
 
Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto. 
 
Ersättning utges då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning. 
 
Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. eller Gemensam administration. Vid begäran om ersättning för 
resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader bifogas. 
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13 § Övriga kostnader 
 
För andra kostnader än som avses i 10 § betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen samt ordföranden i familje-
nämnden och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden har rätt till mobiltelefon i 
tjänsten. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
 
14 § Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt 3-5 §§ och 10-12 §§ skall den förtroendevalde anmäla till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot anmälan, 
hur många timmars ledighet uppdraget föranlett. 
 
Snarast efter att den förtroendevalde valts till sitt uppdrag ska han/hon lämna in intyg om 
beräknad arbetsinkomst där timersättningen för förlorad arbetsinkomst inklusive 
förlorade semesterförmåner räknas ut. Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  
 
I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma gäller för 
nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om förtroendevald byter arbetsgivare 
under mandatperioden. 
 
Arvode enligt 7-8 §§ betalas normalt ut utan föregående anmälan. Vid sammanträden där 
kommunal nämndsekreterare inte deltar behöver särskild arvodesblankett lämnas in. 
 
15 §  Senast inom sex månader 
 
Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom sex 
månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande som kostnaden avser. 
 
16 § Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
17 § Utbetalning 
 
Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
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Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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BILAGA 1  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA  
(gäller från 1 januari 2019) 
 
3 §          Förlorad arbetsinkomst 
 
Beräknad årsinkomst *  = ersättning/timme 
2 000 x sysselsättningsgrad 
 
*Den ersättningsberättigade årsinkomsten är maximerad till 10 inkomstbasbelopp.  
 
Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. 
Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan 
visa att hon/han har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en 
förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det 
faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. 
 
4 §  Förlorad semesterförmån 
 
Procentpåslag med 13 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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6 §  Årsarvode 
 
1 Ordförande i kommunstyrelsen 

Ordföranden tjänstgör 70 procent av 
heltid. 

Samma arvode som 
riksdagsledamöters grundarvode 
(71 500 kr per månad år 2022) 
8,12 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (8,12 x 62 500 kr = 
507 500 kr för år 2019). 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Tjänstgör 50 procent av heltid fastställda 
dagar, varav en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
Oppositionsråd (andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen)  
Andre vice ordföranden tjänstgör 40 
procent av heltid fastställda dagar, varav 
en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 

5,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (5,8 x 62 500 kr = 
362 500 kr för år 2019) 
 
 
 
 
 
80% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (22 880 kr per 
månad år 2022) 
 
3,84 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (3,84 x 62 500 kr = 
240 000 kr för år 2019). 
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7 §  Begränsat arvode 
 (Beloppen gäller per år) 
 
 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 

Förste vice ordföranden tjänstgör 20 procent 
av heltid på fastställd dag som ska vara den 
dag då kommunstyrelsens arbetsutskott har 
sitt sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
Ordförande i familjenämnden 
 
 

80% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (11 440 kr 
per månad år 2022) 
 
 
 
 
 
 
0,7 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i familjenämnden 0,07 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,07 x 62 500 kr 
= 4 375 kr för år 2019). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämnden 0,14 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
 

   Ordförande i familjenämndens arbetsutskott 
individ och familjeutskott 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

   Förste vice ordförande i familjenämndens 
individ och familjeutskott 

0,1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,1 x 62 500 kr = 
6 250 kr för år 2019). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämndens 
arbetsutskott individ och familjeutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott utbildningsutskott 

0,7 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i familjenämndens 
utbildningsutskott 

0,07 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,07 x 62 500 kr 
= 4 375 kr för år 2019). 
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 Andre vice ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott utbildningsutskott 

0,14 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
 

 Social jour i familjenämnden 
Vid delad jour mellan ledamöter fördelas 
arvodet utifrån omfattning av tjänstgöring. 

0,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,8 x 71 000 kr = 
56 800 kr för år 2022).  

 
 Ordförande i vård och omsorgsnämnden 

 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Förste vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,07 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,07 x 62 500 kr 
= 4 375 kr för år 2019) 
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,1 x 62 500 kr = 
6 250 kr för år 2019). 
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

  Ordförande i kommunfullmäktige 0,8 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,16 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
 

 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,16 0,2 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,2 x 71 000 
kr = 14 200 kr för år 2022). 
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 Ordförande i byggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  

 
 
 Andre vice ordförande i byggnadsnämnden 

 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i valnämnden (gäller endast 
valår) 
 

0,25 0,7 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,7 x 71 000 
kr = 49 700 kr för år 2022). 
 

 Förste vice ordförande i valnämnden (gäller 
endast valår) 
 

0,05 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,05 x 62 500 kr 
= 3 125 kr för år 2019).  
 

 Andre vice ordförande i valnämnden (gäller 
endast valår) 

0,05 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,05 x 62 500 kr 
= 3 125 kr för år 2019).  
 

 Ordförande i kommunrevisionen 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Revisorerna 
 

0,25 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,25 x 71 000 kr 
= 17 750 kr för år 2022).  
 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 1 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
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 Andre vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
 
Andre vice ordförande samhällsbyggnads- 
nämndens arbetsutskott 

0,2 0,14 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,14 x 71 
000 kr = 9 940 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 

 
 
 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 
 
 
Vice ordförande i överförmyndarnämnden 

0,35 0,7 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,7 x 71 000 
kr = 49 700 kr för år 2022). 
 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 
 
Ordförande i Österlenhem AB/TIAB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlenhem AB/TIAB 

0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
2 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,25 0,35 inkomstbasbelopp året 
före ersättningsåret (0,35 x 
71 000 kr=24 850 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 = 
49 700 kr för år 2022). 
 
0,3 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,3 x 71 000 
kr=24 850 kr för år 2022). 
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8 §  Arvode för sammanträden med mera (timarvode) 
 
Sammanträde som varar upp till en timme berättigar till 0,5 0,6 % av inkomstbasbeloppet 
året före ersättningsåret (0,6 % x 71 000 kr = 426 kr för år 2022). 
 
Sammanträde som varar upp till fem timmar berättigar till 1,1 1,3 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,3 % x 71 000 kr = 923 kr för år 2022). 
  
Sammanträde som varar mer än fem timmar berättigar till 1,7 2,0 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (2 % x 71 000 kr = 1 420 kr för år 2022). 
 
Högsta ersättning per dag: 1,7 % av inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,7 % x 
62 500 kr = 1 063 kr för år 2019). 
 
9 § Arvoden enligt §§ 7-8 ska räknas om årligen i förhållande till inkomstbasbelopp 

året före ersättningsåret. 
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BILAGA 2  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRTROENDEVALDA 
 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandenas och revisorernas 
begränsade arvode, vilket innebär att då ska varken sammanträdesarvode eller förlorad 
arbetsinkomst betalas ut. Reseersättning ska däremot betalas ut. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 
arbetsuppgifter och täckas av det begränsade arvodet.  
 
▪ Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

 
▪ Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 
 
▪ Besök på förvaltningen för information, utanordning, justering av protokoll eller 

påskrift av annan handling. 
 
▪ Kontakt med allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 
▪ Utövande av delegeringsbeslut. 

 
▪ Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under 
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. 
Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda sammanträde med annan 
kommunal nämnd. 
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Härmed intygas att min beräknade årsinkomst som förloras vid 
förtroendemannauppdraget  är ........................... kr per år 1). 
 
Min arbetsgivare är  
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Timersättningen räknas ut enligt följande formel: 
 

1,13 x beräknad årsinkomst som förloras vid förtroendemannauppdrag 
2 000 x sysselsättningsgrad 

= 
Timersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Min timersättning för förlorad arbetsinkomst blir ..................kr per timme 
 

 Jag är anställd av Tomelilla kommun       Jag är egen företagare 2) 
 
...........................................…..….. ................................................ 
Ort/Datum Personnummer 
 
........................................................ ............................................... 
Underskrift Namnförtydligande 
 
Beräknad årsinkomst är maximerad till 10 inkomstbasbelopp. 
 
1) I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma gäller för 
nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om förtroendevald byter arbetsgivare 
under mandatperioden. Vid inkomstförändringar ska nytt personligt intyg lämnas in. 
 
Förändringen gäller från och med månaden efter inlämnandet. 
 
2) För egna företagare gäller enligt § 3 i arvodesbestämmelserna en schablon på 3 
inkomstbasbelopp (som inkluderar ersättning enligt § 4). För ersättning över denna 
schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker normalt genom 
slutskattsedel. 

INTYG FÖR FÖRTROENDEVALDA
      SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Intyget lämnas till nämndens 
sekreterare.
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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  
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Allmänna bestämmelser 
 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
Kommunallagen,  
d.v.s. för ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan 
nämnd/styrelse och dess utskott, i av kommunfullmäktige eller av 
kommunstyrelsen tillsatt beredning/råd samt i kommunrevisionen. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid gäller endast 6 § samt 9 - 15 §§ när uppdraget utförs på den fasta 
tiden. 
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte 
tjänstgör har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 
10–12 §§ för förrättningar enligt a - l.  
 
Andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt 
vad som närmare anges i 3-5 §§ och 10-12 §§ för förrättning enligt a-k). 
 
Borgerlig begravningsförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt l). 
 
Borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 
3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt m), med avdrag för det arvode 
som utbetalas av Länsstyrelsen. 
 

a) Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseutskott och övriga nämnder, nämndsutskott, beredning 
som tillsatts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt 
revisorernas sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper (efter särskilt beslut). 
 

c) Protokollsjustering (upp till en timmes arvode). 
 

d) Vid deltagande på konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag 
som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
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förtroendeuppdraget (efter beslut i särskild ordning av nämnd eller på 
delegation).  
 

e) Ordförandebeslut som enligt lagstiftning bedöms nödvändigt. 
 

f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

 
g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 

organ. 
 

h) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 
 

i) Besiktning eller inspektion (efter särskilt beslut av respektive nämnd). 
 

j) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 

k) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett 
revisionsuppdrag. 

 
l) Borgerlig begravning. 

 
m) Borgerlig vigsel inom Tomelilla kommun. 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
motsvarande med en schablonersättning som räknas ut på grundval av den 
beräknade årsinkomsten som förloras vid förtroendeuppdraget enligt formel i 
bilaga 1. 
 
För förtroendevald som är egenföretagare ska ersättningen grundas på en 
schablonberäknad årsinkomst på 3 inkomstbasbelopp, som inkluderar 
ersättning enligt § 4. För ersättning över denna schablonnivå krävs att den 
förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker normalt genom slutskattsedel. 
 
Förtroendevalda som är anställda av Tomelilla kommun, ska ha bibehållen lön 
och behöver bara kryssmarkera anställningen på intyget för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
§ 4 Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med en 
schablonersättning enligt bilaga 1. 
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§ 5 Särskilda arbetsförhållande med mera 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller i övrigt särskilda 
arbetsförhållanden när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör 
sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
§ 6 Årsarvoden 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid har rätt till årsarvoden med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. Ledighet motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej 
uttagen semester kan inte sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. 
 
§ 7 Begränsat arvode 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid 
har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det begränsade 
arvodet framgår av bilaga 2. 
 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande 
tid i stället utbetalas till förste vice ordföranden, eller den som fullgör 
ordförandens uppgifter. 
 
Om andre vice ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 
resterande tid i stället utbetalas till den som utses som ersättare. 
 
§ 8 Arvoden för sammanträden med mera 
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per 
sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller 
motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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§ 9 Kommunal pension 
 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL). 
 
§ 10 Resekostnader och traktamenten 
 
Ersättning för resor och traktamenten ska utbetalas enligt det avtal som gäller 
för kommunens anställda.  
 
§ 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 
 

120



 
 

 

 

7 (15) 

 

Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader, är att 
den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man 
p.g.a. tillfälligt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer 
eller köra eget fordon. 
 
Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylik som kör, 
utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Tomelilla 
kommun. 
 
Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto. 
 
Ersättning utges då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd 
förrättning. 
 
Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
§ 13 Övriga kostnader 
 
För andra kostnader än som avses i 10 § betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen samt 
ordföranden i familje-nämnden och ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden har rätt till mobiltelefon i tjänsten. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
 
§ 14 Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 10-12 §§ skall den förtroendevalde 
anmäla till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts 
att ta emot anmälan, hur många timmars ledighet uppdraget föranlett. 
 
Snarast efter att den förtroendevalde valts till sitt uppdrag ska han/hon lämna 
in intyg om beräknad arbetsinkomst där timersättningen för förlorad 
arbetsinkomst inklusive förlorade semesterförmåner räknas ut. Vid 
inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  
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I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma 
gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. 
 
Arvode enligt 7–8 §§ betalas normalt ut utan föregående anmälan. Vid 
sammanträden där kommunal nämndsekreterare inte deltar behöver särskild 
arvodesblankett lämnas in. 
 
§ 15 Senast inom sex månader 
 
Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 
sex månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande som 
kostnaden avser. 
 
§ 16 Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
§ 17 Utbetalning 
 
Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1  
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till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA  
(gäller från 1 januari 2023) 
 
3 §          Förlorad arbetsinkomst 
 
Beräknad årsinkomst *  = ersättning/timme 
2 000 x sysselsättningsgrad 
 
Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. 
Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan 
visa att hon/han har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en 
förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det 
faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. 
 
4 §  Förlorad semesterförmån 
 
Procentpåslag med 13 procent på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
6 §  Årsarvode 
 
1 Ordförande i kommunstyrelsen 

Ordföranden tjänstgör på heltid. 
Samma arvode som 
riksdagsledamöters grundarvode 
(71 500 kr per månad år 2022) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppositionsråd (andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen)  
Andre vice ordföranden tjänstgör 40 
procent av heltid fastställda dagar, varav 
en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 

80% 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 
 
 

80% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (11 440 kr 
per månad år 2022) 
 
 
 
 
 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämnden 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

   Ordförande i familjenämndens arbetsutskott  1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämndens 
arbetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott  

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Social jour i familjenämnden 
Vid delad jour mellan ledamöter fördelas 
arvodet utifrån omfattning av tjänstgöring. 

0,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,8 x 71 000 kr = 
56 800 kr för år 2022).  

 
 Ordförande i vård och omsorgsnämnden 

 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
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 Ordförande i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

  Ordförande i kommunfullmäktige 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i byggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  

 
 
 Andre vice ordförande i byggnadsnämnden 

 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i valnämnden (gäller endast 
valår) 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i kommunrevisionen 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Revisorerna 
 

0,25 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,25 x 71 000 kr 
= 17 750 kr för år 2022).  
 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
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 Andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 Andre vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
 
Andre vice ordförande samhällsbyggnads- 
nämndens arbetsutskott 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 

 
 
 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 
 
 
Vice ordförande i överförmyndarnämnden 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 Vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 
 
Ordförande i Österlenhem AB/TIAB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlenhem AB/TIAB 

0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,35 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,35 x 71 000 
kr=24 850 kr för år 2022). 
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Ordförande i Österlen VA AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlen VA AB 
 
 

 
0,6 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,6 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 
0,3 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,3 x 71 000 
kr=24 850 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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 88 Dnr KS 2022/46 

Reglemente gällande omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

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

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

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

Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: 
Ks 2022.1157. 

Beslutsunderlag 
Organisations- och arvodesberedningen § 19/2022 Pensionsreglemente, handlingsid: 
Ks 2022.1444.  

130



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 88 forts. 

SKR OPF-KL 18, handlingsid: Ks 2022.1157. 

Kommentar till OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1158. 

B 14:08 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda, 
handlingsid: Ks 2022.1159. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Organisations- och arvodesberedningen 

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

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

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

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

   
Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)    
 
Justerade paragrafer  § 16-19 
 
Justeringens plats  Digital justering       april 2022 
och tid   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johan Linander 
 
 
Ordförande  
 Jörgen Prahl (M) 
 
Justerare  
 Tina Bergström-Darrell (S) 

132



 
   

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med organisations- och 
arvodesberedningen 

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

KL) 
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Organisations- och arvodesberedningen § 19  
 
 
Reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 
 
Organisations- och arvodesberedningens beslut 
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. 
 

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

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

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

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

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

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

 

 

135



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

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

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

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

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

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

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

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

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

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

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

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

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

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

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

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

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

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

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

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

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

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

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

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

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

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

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

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

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

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

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

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

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

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

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

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

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

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

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

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

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

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

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

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

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

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

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

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

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

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 

141



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

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

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

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

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

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

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

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

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

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

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

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

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

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

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

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

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

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

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

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

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

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

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

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

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

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

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

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

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

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

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

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

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

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

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

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

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

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

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

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

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

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

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

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

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

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

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

§ 13  Finansiering 

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

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

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

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

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

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

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

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

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

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

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

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

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

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

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

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

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

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

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

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

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

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

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

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

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

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

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

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

har rätt till barnpension enligt SFB. 

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

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

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

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

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

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

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

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

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

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

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

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

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

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

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

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

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

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

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

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

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

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

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

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

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

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

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

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

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

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

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

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

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

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

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

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

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

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

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

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

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

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

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

regioner och kommunalförbund. 

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

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

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

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

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

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

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

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

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

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

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

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

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

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

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

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

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

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

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

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

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

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

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

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

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

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

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

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

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

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

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

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

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

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

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

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

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

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

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

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

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

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

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

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

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

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

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

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

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

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

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

hon omfattas av OPF-KL.  

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

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

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

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

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

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

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

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

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

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

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

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

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

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

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

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

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

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

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

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

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

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

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

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

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

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

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

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

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

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

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

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

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

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

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

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

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

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

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

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

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

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

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

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

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

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

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

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

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

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

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

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

föräldraledighet. 

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

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

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

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

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

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

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

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

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

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

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

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

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

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

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

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

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

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

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

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

avgångstidpunkten. 

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

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

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

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

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

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

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

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

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

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

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

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

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

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

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

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

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

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

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

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

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

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

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

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

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

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

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

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

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

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

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

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

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

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

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

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

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

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

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

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

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

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

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

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

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

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

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

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

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

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

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

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

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

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

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

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

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

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

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

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

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

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

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

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

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

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

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

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

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

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

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

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

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

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

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

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

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

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

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

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

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

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

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

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

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

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

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

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

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

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

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

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

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

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

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

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

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

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

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

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

dividerat med uppdragets omfattning.  

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

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

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

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

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

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

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

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

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

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

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

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

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

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

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

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

heltid om 40 %. 

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

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

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

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

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

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

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

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

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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§ 1 Tillämpningsområde 
 

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

§ 2 Stöd för återgång till arbete 
 

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

Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
 

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

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
 

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

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 

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

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
 

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

§ 7 Samordning 
 

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

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

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

Pensionsbestämmelser 

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

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

§ 13 Pensionsgrundande inkomst 
 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 
 
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och 
som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller ledighet 
enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag 
från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med 
vad som avdragits. 
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalats ut 
till förtroendevald enligt 4 kap. 12 § kommunallagen för förlorad 
arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning 
som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

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

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

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

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

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

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

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

§ 34 Utbetalning av förmåner 
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på 
förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 
 
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på 
förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 
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Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 
8 § första stycket FAL. 
__________ 

Bilaga – Vissa förtydliganden till OPF-KL 

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

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

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

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

Normer 

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

Då pension betalas ut 
 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande 
IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 89 Dnr KS 2022/72 

Ansökan om investeringsbidrag - 
Andrarums frivilliga räddningsvärn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra 
bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare 
tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget 
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och 
samhällsskydd. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun har sedan år 2000 ett avtal med Andrarums frivilliga 
räddningsvärn angående driftbidrag för räddningsvärnets verksamhet. Enligt avtalet 
kan räddningsvärnet vid större investeringar och reparationer ansöka om ytterligare 
bidrag för medfinansiering. 

Andrarums räddningsvärn har inkommit med en ansökan om ett utökat bidrag på 
200 000 kronor för medfinansiering vid köp av modernare tankbil. Nuvarande 
tankbil är från 1971 och har med dagens mått såväl otillräcklig standard, arbetsmiljö 
och säkerhet. Exempelvis så saknas bilbälten och numera är reservdelar svåra att få 
tag på.  

För närvarande finns inte någon tankbil som uppfyller räddningsvärnets krav till salu 
men för att ha en handlingsberedskap när något fordon kommer ut på marknaden 
ansöker Andrarums räddningsvärn om ett bidrag som utbetalas när ett inköp är 
aktuellt. Man bedömer att detta kommer att ske inom ett år. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområden finns pengar avsatta för 
bland annat räddningstjänst och samhällsskydd. Enligt det avtal som är tecknat 
mellan räddningsvärnet och Tomelilla kommun så har man förutom det avtalade 
driftbidraget även möjlighet att ansöka om utökat stöd för investeringar och större 
reparationer. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 89 forts. 

Miljöperspektivet 
Dagens tankbil är från 1971 och en ny modernare bil bör ha en bättre påverkan på 
utsläppsrening vilket är en positiv faktor för miljön.  

Uppföljning 
Uppföljning av bidraget sker i samband med återkommande uppföljningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra 
bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare 
tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget 
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och 
samhällsskydd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström , handlingsid: Ks 2022.1446. 

Ansökan om extra bidrag för nyare tankbil, Andrarums räddningsvärn, handlingsid: 
Ks 2022.660. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 90 Dnr KS 2020/168 

Detaljplan för Frigg 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för samråd. 

Jäv 
Leif Sandberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
I gällande stadsplan Frigg m.fl. (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
detaljplan för Frigg 2 för samråd. 

Beslutsunderlag 
Detaljplan för Frigg 2 – Samråd, handlingsid: Ks 2022.1447. 

Samrådshandling-Planbeskrivning Frigg, handlingsid: Ks 2022.1448. 

Samrådshandling-Plankarta-Frigg 2, handlingsid: Ks 2022.1449. 

Samrådshandling- Frigg 2- Undersökning om betydande miljöpåverkan, handlingsid: 
Ks 2022.1450 

Tidigare behandling 
Ksau § 261/2020: 

Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

Ks § 183/2020: 

Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till 
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning av miljöbedömning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.  

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 300 m väster om stationen och 400 
meter nordväst om torget. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och 
Västerleden. 

Frigg 2 inom rödstreckad markering (fig 1) 
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Areal 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheten Frigg 2 som uppgår till en 
area på ca 1000 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Frigg 2 är privatägd. Tomelilla 237:9 ägs av Tomelilla kommun. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplanen, S 91 vunnen laga kraft 3 april 1984. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen Samlingslokaler (C). Med 
C betecknat område får användas endast för samlingslokaler och därmed samhörigt 
ändamål. Inom området får även anordnas bostad för bevakning och tillsyn. Högsta 
antalet våningar är två. Punktprickad mark får icke bebyggas. 

 

Urklipp från gällande stadsplan (S 91), vunnen laga kraft 1984-05-03 (fig 2). 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2019 beskrivs att framtida 
bebyggelse inom centralorten ska vara lättillgänglig och erbjuda alla kommuninvånare 
och besökare möjlighet till olika centrumaktiviteter. Bebyggelse där bostäder, service 
och handel blandas, med närhet till en väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur, 
möjliggör en högre andel hållbara resor för samhällets invånare och besökare. 

I Översiktsplanen konstateras det att kommunen har en boendetäthet på samma nivå 
som rikssnittet, vilket är 2,1 personer per bostad. Med en planerad befolkningsökning 
på 1050 personer innebär det att cirka 500 bostadsenheter kommer behövas till år 
2025 under förutsättningen att boendetätheten kvarstår på samma nivå.  

Det är även viktigt att vara medveten om att mindre kommuner som Tomelilla 
generellt inte kan bygga bostäder som är särskilt anpassade för en specifik målgrupp. 
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Bostäder måste ha en generell utformning som minst följer samhällets normkrav vad 
gäller funktionalitet och användbarhet. 

Utifrån översiktsplanen bedöms detaljplanens syfte stämma väl överens med 
intentionerna för ÖP 2025. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”. 

 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet. Planområdet är 
inringat med röd ring. 

Röd markering, q1 i kulturmiljöprogrammet innebär enligt 3 kap. 12 § rivningsförbud 
med exteriört skydd. Detta gäller de byggnader som idag har så välbevarade detaljer, 
som till exempel originalfönster, originalputs, verandor med snickarglädje, att de inte 
går att byta ut eller övertäckas. 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015–
2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och förståelsen för 
behoven i vardagen för personer med funktionsvariationer. Målet med planen är att 
undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika 
funktionsvariationer. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 
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Miljömål 2014–2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014–2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015–2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 (§ 183) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
i nytt förslag till detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och 
kontor. 

Förutsättningar  

Byggnader 

Inom planområdet finns en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. 
Huvudbyggnaden är uppförd med fasader i rött tegel och taktäckning av svart 
takpapp. Huvudbyggnaden är placerad i vinkel med två mötande sadeltak. Entréer till 
byggnaden finns dels mot Rundelsgatan dels mot Västerleden. 

Byggnaden har tidigare inrymt församlingslokal åt Tomelillas Elimförsamling. 
Församlingen ansökte om bygglov 1930 för ”församlings- och bostadshus åt 
församlingen tillhörig tomt nr 2 i kvarteret Frigg” vilket bifölls av byggnadsnämnden 
(BN § 10/1930-04-11.  

 

Fasad mot nordost. Från bygglovsritningar 1930 fig(4). 
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Fasad mot sydost. Från bygglovsritningar 1930 fig (5). 

 

Förslag till planritning bygglovsritning 1939 fig (6) 
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Bild spröjsade fönster till hörsalens tambur. fig (7) 

 

 

Hörsalens spröjsade fönster (t.h) sett från nordost fig(8) 
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Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består av fastigheten Frigg 2 samt del av Tomelilla 237:9. Planområdet 
är relativt flackt förutom en nergrävning mot källaren/källardörr på fastighetens 
södra sida finns, som skapar en nivåskillnad om 2 meter.  

Parker, lekplatser och strövområden 

Planområdet är beläget ca 800m respektive 1 km från Välabäckens naturreservat och 
Väladalens naturreservat. 

Till stadsparken med tillhörande lekplats är det ca 700 m från planområdet. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Förskola, skola och vård 

Grundskolan Kastanjeskolan och Byavångskolan finns inom gångavstånd och 
Vårdcentral ligger på andra sidan Västerleden strax norr om planområdet.  

Mataffär, apotek m.m. 

Mataffär ligger i direkt anslutning till planområdet. Apotek samt annan service finns 
vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 500 meter från planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet gränsar till Västerleden i väster och Rundelsgatan i öster. Utfart från 
fastigheten ska ske via Rundelsgatan. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 300 meter från stationsområdet där det finns buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, som 
expressbuss till och från Ystad och Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens 
regionbussar mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och 
Lund. Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda.  

Parkering och utfart  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  
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Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshus. 

Utfart från fastigheten är begränsat till Rundelsgatan i öster. I detaljplanen råder 
utfartsförbud mot Västerleden. 

Störningar  

Trafikbuller 

Västerleden sträcker sig förbi planområdet i väster. Den närmaste punkten inom 
byggbar bostadsmark, enligt gällande detaljplan, ligger ca 12 meter från Västerleden. I 
och med framtagandet av detaljplanen ska en trafikutredning göras för att utvärdera 
bullersituationen för planerade bostäder. Bullerutredningen är under framtagande 
och ämnas att adderas till planbeskrivningen i granskningsskedet. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt system för 
omhändertagande av dagvatten. De befintliga ledningarna anses ha tillräckliga 
dimensioner för att klara rådande omständigheter. Kommunen kommer således 
ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som positivt om 
fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget initiativ vidta 
åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet vid 
kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att fastighetsägare ska 
omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med ett genomförande av den 
nya planen. 

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder, Särskilda boendeformer och Skola 

Detaljplanen ändrar användningen för fastigheten till bostäder och centrum. 
Planändringen möjliggör att nyttja fastigheten för bostadsändamål och/eller nyttja 
fastigheten för användning centrum.  

Med användningen Bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen 
ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och 
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liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget 
är för stort. 

Med användningen Centrum avses all sådan verksamhet som behöver ligga centralt 
eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en 
blandning av verksamheter. I Centrum ingår en rad olika verksamheter som också 
kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, smådjursklinik, 
hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och 
lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet förses med el från befintlig servis placerad i Rundelsgatan. 

Gator och trafik 

Utfart  

Utfart till området begränsas till Rundelsgatan. Utfartsförbud mot Västerleden läggs i 
plankartan. Dels på grund av trafikintensitet, dels på grund av planområdets läge i en 
flack och skymd kurva. För att möjliggöra bestämmelsen utfartsförbud har en mindre 
del av Västerleden planlagts som gata. Detta på grund av plantekniska skäl, för att 
planbestämmelsen inte ska påverka område som inte innefattas av 
detaljplaneområdet. 

Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelser planläggs inom planområdet 

 

ANVÄNDNING ALLMÄN PLATSMARK 

       Gata  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

B 

C 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Marken får endast förses med trappa och ramp till 
huvudentré samt altan som ej får vara högre än 
huvudbyggnadens sockel.  
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

• h2 Högsta totalhöjd är 4 meter 

• h2 Högsta totalhöjd 10 meter 

Planbestämmelserna h är tänkta att bevara bebyggelsens nuvarande volymer. 

• r1 Byggnaden får inte rivas. 

• q1 Byggnadens tegelfasad ska bevaras 

• q2 Spröjsade fönster till hörsalen och hörsalens tambur ska bevaras 

• f2 Taktäckning ska utföras med svart takpapp eller rött tegel 

 

Utformningsbestämmelserna och bevarandebestämmelserna syftar till att bibehålla 
byggnadens ursprungliga uttryck. Om det inte går att bevara originalfönsterna till 
hörsalen kan det behöva göras en reproduktion som så långt som möjligt ska 
efterlikna de befintliga fönsterna. Detta behöver då göras i samråd med kommunens 
bebyggelseantikvarie (eller likvärdig kompetens).  

Utfart 

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 § och 30 §) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 
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Miljökonsekvenser 

Inga betydande miljökonsekvenser har bedömts uppstå i och med planförslaget.  

Sociala konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör 
föranvändningen bostad och centrum med närhet till skolor. Offentlig och 
kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till fots och med 
cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett socialt 
perspektiv.  

Fastighetskonsekvenser 

Detaljplanen bedöms inte innebära några fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd Augusti 2022 

Granskning November 2022 

Antagande Januari 2023 

Laga kraft Februari 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Framtagande av detaljplanehandlingarn – Sigma Civil AB 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 

Medverkande tjänstemän 

 

 
David Larsson   Henrik Lundblad  
Planarkitekt   Näringslivschef 
Sigma Civil AB    
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag bebyggt med en huvudbyggnad och mindre 
komplementbyggnad. Tidigare har byggnaden använts som församlingshem. 

Planens styrande egenskaper 

Planområdet omfattar fastigheten Frigg 2 samt del av fastigheten Tomelilla 237:9. 
Byggnadens inom fastigheten planeras att ändras från användningen församlingshem 
till bostäder och centrum. 

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån de 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är redan 
bebyggt och det är huvudsakligen användningen av fastigheten som detaljplanen 
syftar till att ändra. 

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
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Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Kommunen avser att ta beslut, om huruvida genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller ej, efter samrådsskedet när alla berörda 
haft möjlighet att yttra sig i fråga. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

P
å

v
e

rk
a

n
 

In
g

e
n

 e
ll

e
r 

li
te

n
 p

å
v

e
rk

a
n

 

Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X . 

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller   Möjlig påverkan vägbuller. 

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X 
Detaljplanen bedöms inte påverka 
dagvattenhanteringen. 

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  

 

U
n
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e
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  
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Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Föreningen Österlens Folkhögskola, 838800-9360, med säte i Tomelilla, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten
 Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som
 bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut fattades om att lämna ansökan till
 Folkbildningsrådet med anhållan om att få överta statsbidragsrättigheterna från och med den 1 juli
 2002. Dessförinnan var Region Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet år
 1907.

 Medlemmar i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen Furuboda folkhögskola.

 Enligt stadgarna ska föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk grundsyn och hållbar
 utveckling med utgångspunkt från alla människors lika värde och möta människors behov av bildning,
 utbildning och kultur samt personlig och social utveckling.

 Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman och i övrigt styrelsen. Föreningen har sitt säte i
 Tomelilla, Skåne län.

 Föreningen Österlens folkhögskola är medlem i Arbetsgivaralliansen, Branschkommitté Folkhögskola.

 Medlemskap i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Skånes Folkhögskolor i
 Samverkan är också tecknat.

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
 belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 Styrelsen för Österlens folkhögskola från 2021-05-21

 Ordinarie ledamöter
                
 Hanseric Jonsgården, ordförande
 Kristin Svensson, vice ordförande
 Per Skoog
 Petter Löfstedt
 Per Ingvar de La Motte
 Kristina Lunderup
 Boel Holm
 Hans Skäremo

 Ersättare

 Jan-Erik Andersson
 Janet ten Have
 Charlotta Rosdala
      
 Revisorer

 Torsten Lindgren
 Karolina Widecrantz, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
      
 Revisorsersättare

 Rune Svensson
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 Valberedning

 John Johnsson, sammankallande
 Monika Olin Vikman
 Håkan Larsson

 Elevrepresentant

 Vakant

 Föredragande
 Linda Nilsson, Rektor, t o m 20210924  
 Jonas Borgström, Tf. rektor, fr o m 20210924
 Jan Pedersen, Administrativ chef, t o m 20210723
 Thorleif Jönsson, Administrativ chef  fr o m 210723

 Personalrepresentanter

 Jana Karlsson-Nabudere
 Charlotta Åberg
 Li Serra
 Madeleine Bengtsson 

 Under året har styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten. Presidiet, som består av ordförande
 Hanseric Jonsgården, vice ordförande Kristin Svensson, (rektor Linda Nilsson, t o m 20210924), fr o m
 20210924, Tf. rektor Jonas Borgström, och (Administrativ chef, Jan Pedersen, t o m 20210723), fr o m
 20210723, Administrativ chef, Thorleif Jönsson, har haft regelbundna träffar mellan styrelsemötena.

 Stämma
 Den årliga stämman hölls, fredagen den 21 maj 2021 och genomfördes på sedvanligt sätt, för att
 sedan avslutas med en lunch på skolan. 

 Deltagarråd
 Under det gångna året har det inte utsetts något deltagarråd, bland skolans elever. Detta har till stor
 del berott på pandemin, och som en följd av den har vi inte kunnat ses på skolan i önskvärd
 utsträckning. Det har gjorts försök med att få till ett deltagarråd, bland annat från lärarnas sida, som
 har erbjudit både stöd och hjälp i samband med en eventuell uppstart. Då intresset varit ganska svalt
 från deltagarna, stödinsatserna till trots, inte minst från lärarna, gick det tyvärr inte att få till ett
 deltagarråd.

 Organisationen 2021
 Skolan är uppbyggd med styrelsen som utser rektor. Rektor ansvarar för ledningsgruppen, vilken
 under 2021 har bestått av rektor (ansvar för allmän och särskild kurs - lärare, SYV, SFI, kurator, kök
 och specialpedagog samt ledningsgruppens medlemmar), marknadsansvarig (delvis inadjungerad),
 administrativ chef (ansvarig för kansli/IT), internatchef (ansvarig för vaktmästeri och städ/service),
 AST-ansvarig (ansvarig för GAS, BAS, och konstskolan UNIKUM), uppdragsansvarig (ansvarig för
 SMF/Etablering/Svenska från dag ett), samt köksansvarig (ansvarig för kök). 
  
 Information om verksamheten, väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Skolans huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser som är öppna för alla.
 Kursutbudet består huvudsakligen av allmänna kurser med olika inriktningar, vilka kan ge behörighet
 till fortsatta studier på yrkeshögskola och högskola.

 Allmän kurs  är för de som saknar grundskole- eller gymnasiebetyg studera och behörighet att söka till
 yrkeshögskola eller högskola/universitet. Kursen är ett alternativ till gynasieskola eller komvux. Allmän
 kurs bygger på folkbildningens grundtankar och delaktighet från deltagarna, vilket ger medskapande
 och engagemang. Utöver att nå behörigheter så arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra socialt
 klimat och en bra kontakt mellan deltagare och pedagoger. Studierna på skolan innebär att man kan
 välja olika inriktningar som kreativt skapande, gröna fingrar och idrott.
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 Sedan 1996 bedriver Österlens folkhögskola kurser för personer med
 Asperger/autismspektrumtillstånd (AST). Efter många års erfarenhet har vi funnit ett väl fungerande
 koncept där vi i harmoni och balans kombinerar gymnasiekursens kärnämnen med lärorika situationer
 på fritiden. Helheten, d v s att bo på skolans internat under tiden deltagarna studerar, i kombination
 med fritidsämnen, aktiviteter och studiebesök ger många insikter och färdigheter. Detta är en del i
 processen att växa som människa och bli vuxen, något deltagarna har chansen att göra på Österlens
 folkhögskola.

 Musikkurser som exempelvis  "Musikkomposition" , är till för den deltagare som vill lära sig
 kompositionshantverket från grunden.
 Deltagarna får lära sig metoder, tekniker och andra verktyg, som alltid fungerar, oavsett om man vill
 skriva för en symfoniorkester eller jobba med songwriting.

 "Konstskolan Unikum"  är en grundläggande konstutbildning som riktar sig till personer med en
 neuropsykiatrisk diagnos, eller en kognitiv funktionsnedsättning. Vi arbetar i små grupper och vi kan
 hela tiden ge extra stöd, och tid, åt deltagarna. Vi vänder oss till deltagare som tycker om färg och
 form, och som gillar att skapa, både digitalt och med sina händer. Dom vill hela tiden utveckla sitt
 bildspråk, och lära sig mer om olika konsttekniker, vilkas behov vi gott och väl kan tillgodose här på
 Österlens folkhögskola.

 Kursen  "Vård- och omsorgsutbildning"  är för dom som vill arbeta med människor. Då detta är ett
 bristyrke, har deltagarna stora möjligheter att få jobb efter fullgjorda studier. Det finns inte minst en stor
 efterfrågan, hos olika arbetsgivare, på utbildade undersköterskor.
 Utbildningen är på 2 år, och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård- och
 omsorgsprogram. Vård- och omsorgsutbildningen på Österlens folkhögskola är sedan februari 2021,
 certifierad i Vård- och omsorgscollege.

 "Akutsjukvård distans 50%"
 För deltagare som vill bredda sin kompetens och läsa inriktning akutsjukvård enligt Skolverkets
 kursplan. Kursen går bra att kombinera med ett pågående arbete. Den ger fördjupade kunskaper om
 bland annat människokroppen, sjukdomar, läkemedel, vård i livets slutskede, smärta och medicinsk
 terminologi. Deltagarna får lära sig medicintekniska uppgifter såsom blodprovstagning,
 blodtrycksmätning, urinkatetersättning, hjärt- och lungräddning, för såväl vuxna som barn. Även etiska
 frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar ingår i kursen.

 "Säkerhetsutbildningen"  är en komplett väktarutbildning som vi genomför i samarbete med
 branchorganisationen BYA - Väktarskolan. Kursen varvas med de praktiska moment som en blivande
 väktare behöver tränas i, samt ytterligare praktik på 160 timmar (arbetsplatsförlagt lärande i 20 dagar).
 Vad vi som folkhögskola tillför denna kurs, är hur etiska dilemman, bemötande och andra
 förhållningssätt kan te sig som utmande, i vardagen som väktare. I anledning härav trycker vi på att
 detta är viktigt att känna till. Detta för att bättre kunna möta den här typen av situationer på ett så bra
 och professinellt sätt som möjligt, om och när, man ställs inför liknande utmaningar.

 Våra distanskurser har varit följande;

 Kurser med internationell inriktning, där  "Afrika - Samhälle, kultur och litteratur" , vilken är en
 självständig del av vårt folkbildningsprojekt kring Nilen. Nu går kursens fortsatta inriktning med fokus
 på de skeende som skapade det moderna Egypten. Det var en tidsresa med en kort introduktion av
 Egyptens förste reformator, Muhammed Ali, och brittisk kolonialpolitik i området. Sedan den första och
 verkligen omvälvande förändringen i arabvärlden med de fria officerarnas revolt, Nasserismen och de
 första stegen mot ett auktoritärt militärstyre. Denna Afrikakurs läser man på distans.

 "En rättvis och hållbar värld - Agera för klimatet: Klimatprat och Handlingskraft"
 För deltagaren som vill agera för klimatet men vet inte var de ska börja. Få verktyg att kunna prata om
 klimatförändringar med andra. För den som inspireras av att resa och lär sig av att möta människor. Vi
 utgår från vår deltagares drivkraft och diskuterar vad som kan göras tillsammans för klimatet där de
 bor och verkar. Kursen reser till Sápmi för att utforska vilken roll skogsbruk, vindkraft, och gruvdrift
 spelar i klimatomställningen. Under resan möter vi representanter för urfolket samerna och
 miljöorganisationer för att lära oss om förändringsarbete i praktiken och hur man kan organisera sig
 lokalt för klimaträttvisa och lokala ekosystem.
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 "Odling och självhushållning, grundkurs och fördjupningskurs - distans" .
 Kursen följer hela odlingssäsongen, från när de första fröna sås, tills det är dags att skörda och ta
 tillvara, och allt där emellan. I fördjupningskursen går man på djupet i bl a serieodling/odla året om, och
 självhushållning och självförsörjning, samt den mångfald man kan uppnå i sin odling.

 Kursen  "Entreprenör ekoturism"  vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig
 hållbarhetsprofil. Med en fast utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen
 (https://www.globalamalen.se/) och GSTCs (https://www.gstcouncil.org/) hållbarhetskriterier för
 besöksnäringen, får deltagarna lära sig att utveckla och bedriva en verksamhet som tar ansvar såväl
 socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.
 I alla kursmoment träffar deltagarna yrkesverksamma experter och turismentreprenörer som
 föreläsare, alla med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden. 
 Kursen är utformad för de som vill starta en ny, eller utveckla en befintlig verksamhet. 
 Det kan både vara ett eget företag eller en verksamhet inom en större organisation. 
 Utbildningen är en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess med fokus på att ge deltagaren verktyg,
 kunskaper och insikter som behövs för att kunna genomföra sin affärsidé på ett hållbart sätt.

 Skrivarkursen på distans,  "Var kreativ i ditt skrivande" , finns för deltagarna som fyller sina datorer
 med olika texter, och som kanske nyss har börjat skriva. Eller så längtar man bara efter någon att
 samtala med, om skrivandets inneboende kraft. Denna kursen ger deltagarna en stor möjlighet att
 möta andra deltagare som också skriver, och därigenom möjligheten utveckla sitt kreativa skrivande, i
 en nära dialog med andra läsande, och skrivande medmänniskor.

 "Manuskursen"  är en ettårig utbildning där deltagarna kommer att arbeta tillsammans med andra
 deltagare och lärare för att utveckla sitt skrivande. Den riktar sig till de som redan gått en skrivarlinje
 eller några av de akademiska kurserna i kreativt skrivande och är intresserad av att tillbringa ett helt år
 med att skriva ett manus och lära sig mer om sitt skrivande.

 Kursen  "Höj din hälsa"  riktar sig till de som vet att sunda vanor skulle hjälpa men tycker det är svårt
 att komma igång på egen hand och klara hålla hälsosamma vanor. Deltagarna kan vara i en ny
 livssituation såsom föräldraskap, pension, ha separerat, sjukskrivning eller arbetslöshet. Deltagaren
 kan ha någon ohälsa, ha tappat goda vanor som man haft förut eller bara vill investera i sin hälsa och
 framtid.

 Musikkursen  "Musikkomposition och produktion" , riktar sig till dig som har grundläggande
 kunskaper i musik- och harmonilära, samt kan läsa noter. Fördjupade studier av kompositionstekniker
 samt utvecklande av individuella kompositionsstrategier. Utbildning inom produktion, inspelningsteknik
 och mix samt stilstudier av nutida och historiska kompositörer, arrangörer och musikproducenter. 

 Kortare kurser som  "Musik genom livet"  riktar sig till alla musikintresserade som är 55 år fyllda.
 Kursen är till för dig som vill träffa och spela musik tillsammans med andra, berika din vardag med att
 lära dig nya saker och utveckla din förmåga att spela ett instrument eller att sjunga.  "Rockkören" 
 riktar sig till den som tycker om att sjunga 50-, 60-, och 70-talslåtar i kör, bara för att det är kul. Kursen
 kompas av livemusik och texter delas. Rockkören har ibland framträdanden runtom i närområdet, och
 sprider sin glädje genom musiken.

 "Spelmanslaget på Österlen"
 Spelmanslaget på Österlen är ett forum för deltagare som vill träffas och spela folkmusik tillsammans
 med andra. Gruppen är öppen för alla instrument och nivån är blandad, det viktigaste är ett nyfiket öra
 och en vilja till samspel. Utlärning av låtar sker mestadels på gehör, men det tillhandahålls noter också.
 På kursen spelar vi, mer eller mindre, gamla låtar från Österlen med omnejd. Eftersom fokus
 fortfarande ligger mycket på att bygga upp en gemensam repertoar så kommer det fortsatt bli,
 låtutlärning vid varje tillfälle.
  

 Skolan har också en stor verksamhet inom studiemotiverande studier, etableringsuppdraget, svenska
 från dag ett samt svenska som andra språk, SFI.

 Deltagare i kursen  "SMF"  har tillgång till vägledning individuellt och i grupp genom skolans studie- och
 yrkesvägledare. Om deltagarna, när kursen är slut, känner att detta med studier kan passa dem kan
 de söka till folkhögskolans Allmänna kurs.
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 "Etableringskursen"  är en utbildning för dig som är nyanländ till Sverige och som omfattas av
 etableringsuppdraget. Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursinnehållet är
 kompetenskartläggning, svenska som andra språk, arbetsmarknadskunskap, arbetsförberedande och
 samhällsorienterande insatser, yrkesorientering, friskvårdsaktiviteter/hälsa, estetisk verksamhet,
 studiebesök, samt studie och yrkesvägledning. Kursens utformning och innehåll baseras till stor del på
 deltagarnas behov.

 Vi erbjuder också studier för dem som befinner sig i asylprocessen,  "svenska från dag ett" . Denna
 kurs syftar bland annat till att ge deltagaren inblick och förståelse för hur Sverige fungerar, och är
 uppbyggt kring bland annat demokrati, välfärd, jämställdhet och allas lika värde. Kunskap om detta ger
 en snabbare etablering in i samhället. Deltagarna studerar också svenska språket,
 arbetsmarknadsfrågor och hälsa. Undervisningens nivå, anpassas och integreras med skolans
 etableringskurs.

 "SFI - svenska för invandrare" , där skolan individanpassar undervisningen, efter deltagarnas
 studieförmåga. Vi strävar efter att grupperna ska vara relativt små så att alla får möjlighet att tala
 svenska och få den hjälp som krävs. Olika metoder i undervisningen är att man, exempelvis, varje
 vecka tränar på olika sätt att höra, tala, läsa och skriva. Skolan tror på att ha trevligt på "jobbet".
 Deltagarna lyssnar på varandra och hjälper varandra och samarbetar ibland med övriga kurser på
 skolan.

 Kursutbudet avspeglar de syften och verksamhetsområden som står angivna i
 folkbildningspropositionen.

 Det statsbidragsfinansierade verksamhetsbidraget har under året (föregående årssiffror inom
 parantes) omfattat 10 449 (10 272) deltagarveckor (dtv).

 Österlens folkhögskola har genomfört och redovisat till Folkbildningsrådet:

 -      4 465 (4 421) deltagarveckor på allmänna kurser - motsvarande 42,7% (43,0%) av v.bidraget.

 -      5 089 (5 025) deltagarveckor på särskilda kurser - motsvarande 48,7% (48,9%) av v.bidraget.

 -      98 (166) deltagarveckor på korta kurser/öppen folkbildning/kulturprogram - motsvarande 0,9%
 (1,6%) av v.bidraget.

 -      607 (540) deltagarveckor på kurser med yrkesinriktning - motsvarande 5,8% (5,3%) av v.bidraget.

 -      190 (120) deltagarveckor på kursen svenska från dag ett - motsvarande 1,8% (1,2%) av
 v.bidraget.

 v.bidraget = verksamhetsbidraget.

 Totalt har; vårterminen 411 (490) deltagare (dt) och höstterminen 438 (446) deltagare varit inskrivna
 inom ovanstående verksamhet.
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Kursverksamheten under 2021
Kursverksamhet Vårterminen 2021 Höstterminen 2021
enligt ovan som
bedrivits under året

Kursnamn/ Antal Antal Antal Antal
beskrivning deltagare deltagarveckor deltagare deltagarveckor

Allmänna kurser
Allmän kurs 85 1866 68 1205
Allmän kurs, vård &
omsorg 16 352 13 234
Allmän kurs, GAS &
BAS 22 484 18 324
Särskilda kurser
Manuskurs, distans 10 200 6 120

Skrivarkurs, distans 37 740 30 600
En rättvis & hållbar
värld, klimat- & miljö-
rättvisa, deltid, 50%
distans 19 190 6 51
Akutsjukvård, deltid,
50% distans 13 117

Musik genom livet 22 62 18 51

Musikkomposition 12 264 6 108
Musikproduktion, deltid,
50% distans 6 66 9 81

Spelmanslaget på Österlen,
deltid 50% 15 21 13 19
Höj din hälsa, deltid,
50% distans 39 273

Odling & självhushållning,
deltid, 50% distans 27 243 28 224

Entreprenör Ekoturism,
deltid, 50% distans 31 372 40 320

En rättvis & hållbar
värld, klimatprat &
handlingskraft, deltid,
50% distans 12 102

Afrika, samhälle/kultur/
litteratur, deltid
50% distans 33 330 24 238
Konstskolan,
UNIKUM 9 198 12 216
Säkerhetsutbildning,
yrkesinriktad 19 280 14 210

Svenska från dag 1 5 75 7 115

Kulturprogram 4
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Kursverksamhet Vårterminen 2021 Höstterminen 2021
enligt ovan som
bedrivits under året

Kursnamn/ Antal Antal Antal Antal
beskrivning deltagare deltagare deltagare deltagare

Korta kurser 43 12 62 82

Summa 411 5755 438 4694

Mer om kursverksamheten 2021

 Skolan har avsatt extra resurser och redovisat 3 377 (3 346) deltagarveckor på förstärkningsbidraget,
 vilket dels lämnas med språkligt stöd för invandrare med svårigheter i svenska språket och dels som
 ett extra förstärkningsbidrag för faktiska och redovisade pedagogiska merkostnader på kurser för
 deltagare med funktionsvariationer. Totalt motsvarar det ca 32,6% (33,1%) av deltagarveckorna i
 långkursverksamheten.

 För deltagare på allmänna kurser GAS och BAS, anpassade för personer med
 autismspektrumtillstånd/funktionsvariationer, samt deltagare på den estetiska kursen Unikum, vilka har
 behov av stöd i undervisning, fritid och boende, har skolan avsatt extra resurser samt ansökt och
 beviljats bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Slutredovisning av kostnader för
 stödpersoner har skett för vår- och höstterminen till SPSM.

 Under året har skolan drivit studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) med succesivt intag för totalt
 42 (88) deltagare under 13 veckor samt etableringskurs med succesivt intag för 10 (62) deltagare
 under 26 veckor, enligt ett samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet centralt.
 Lokalt har skolan samarbetat med Arbetsförmedlingen i sydöstra Skåne.

 Uppdragsutbildning har genomförts enligt följande:

 -     Svenska för invandrare (SFI) 4 413 (4 485) deltagarveckor.

 Carl Jönssons Understödsstiftelse har bidragit på ett fantastiskt sätt till Österlens folkhögskolas
 verksamhet under flera år. Under 2021 bidrog stiftelsen med 941 tkr. Tack vare detta generösa bidrag
 har flera deltagare fått stöd med inackordering, studieresor och fritidsaktiviteter. Dessutom har
 deltagarna fått stöd av kurator och studie- och yrkesvägledare.

 Kursverksamheten har varit förlagd till 100 % (100%) på folkhögskolan i Tomelilla.

 Rekryteringen till höstens långkurser med ca 735 ansökningar till 341 platser, är ett minskat söktryck
 jämfört med föregående år (920 ansökningar till 390 platser).

 Österlens folkhögskola har under år 2021 haft 1,94 (1,85) helårslärartjänster per 1000 deltagarveckor,
 rapporterad statsbidragsverksamhet, exklusive förstärkta lärarinsatser som finansieras med
 förstärkningsbidrag respektive språkligt stöd.

 Den genomförda verksamheten har fallit väl ut, inom ramen, för de riktlinjer som anges i de upprättade
 måldokumenten för Österlens folkhögskola. Måldokument och verksamhetsplan 2019 - 2021, bilaga 1.

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: A72EAD01-F6EC-40C3-AD3F-99BEEE02C304. Page 8 of 27.

213



Föreningen Österlens Folkhögskola  8(25)

838800-9360

Arbete under pandemin

 För att säkerställa en så trygg arbetsmiljö som möjligt för vår personal och våra deltagare samt för att
 säkerställa rättssäkerheten för deltagarna, har skolan under pandemin:

 -      Begränsat antalet personer och ställt ut rengöringsredskap i varje lektionssal.
  
 -      Sett över städrutiner.

 -      Gått över till semidistans, för att minska antalet personer - samtidigt på plats. Periodvis har skolan
 bedrivit sin verksamhet helt på distans.

 -      Personal har haft tillgång till enskilda arbetsrum på skolan.

 -     Arbete hemma har erbjudits de personalgrupper som har kunnat detta.

 -      En checklista vid hemarbete har tagits fram för att säkerställa arbetsmiljön hemma.

 -      En checklista för information till deltagare har tagits fram och gåtts igenom med samtliga deltagare
 (i vissa undervisningsgrupper har tolk använts).

 -      Plexiglas finns i matsal och kansli.

 -      Markeringar i golv finns för att säkerställa avstånd vid kö.

 -      Handspritstationer vid alla ingångar till skolbyggnaderna.

 -      Informationslappar finns i korridorer, vid ingångar och i lektionssalar.

 -      Frågor kring arbetsmiljön har prioriterats vid medarbetarsamtalen.

 -      Fortbildning kring digitala lärplattformar och redskap har genomförts.

 -      Skolans kurator har erbjudit stöd till deltagarna vid oro.

 -      En struktur, kring genomgång av deltagarnas prestationer, har tagits fram till arbetslagen.

 -      Handlingsplaner har regelbundet reviderats kring både skol- och internatverksamheten.

 -      Möten med skyddsombuden, varannan vecka, har planenligt genomförts.

 -      Arbetsmiljö är en stående punkt på alla arbetslagsträffar.

 Verksamhetsutveckling

 Utveckling av vår kursverksamhet och aktiviteter, viktiga händelser

 -      Vi har arbetat fram en ny aktivitetsplan för året. Vi har följt den process som skolan har för detta.
 Den innebär genomgång med personal, sammanställning och framtagning av ett förslag. Styrelsen
 beslutar om aktivitetsplanen på sista mötet för året, och därefter arbetar vi med genomförandet
 kontinuerligt under året, med två uppföljningar/avstämningar varje verksamhetsår.
 -      Arbetet med att utveckla skolan till ett lokalt utbildnings- och utvecklingscenter har pågått utifrån
 vår mål- och aktivitetsplan. Likaså har vårt arbete med marknadsföring och kompetensutveckling
 fortsatt.
 -      Hemsidan ska vara levande med aktuella händelser från vår verksamhet och ytterligare utveckla
 användandet av sociala medier. En ambition att varje månad ha artiklar om skolans verksamhet i
 medierna. Vi har varit i både tidning, digitala medier och radio flertalet gånger under året.
 -      Under våren 2021 gjordes ett digitalt öppet hus där många av skolans kurser, och områden, var
 reprsenterade. Det gjordes korta berättelser som gjordes i videoklipp, samt en virtuell rundvandring på
 skolan.
 -      Fortsätta att arbeta aktivt med rekrytering av kursdeltagare och konceptutveckling i samarbete
 med kommuner, myndigheter, företag och andra aktörer. Vi har under 2021 genomfört projekt kring
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 coachning mot arbete, inom näringslivet, för personer i etableringsfasen, detta i ett samarbete med
 Tomelilla kommun. Vi har också sökt §37 medel, pengar som varit avdelade för Tomelilla kommuns
 projekt - "Mötesplatsen", detta för att kunna fortsätta med projektet, "Coachning mot arbetsmarknaden,
 under 2022. 
 -      Kompetenshöjande insatser för personalen har genomförts. Vi har under sommaren och hösten
 haft workshops i digitala undervisningsplattformar och redskap.
 -      Ledningsgruppen har under hösten 2021 genomgått ett kompetenshöjande utvecklingsarbete, med
 en organisationskonsult, som har varit mycket utvecklande för ledningens framtida arbete.
 -      Vi har sökt bidrag från RUN - Region Skåne och blivit beviljade medel för att vidareutveckla en
 förberedande kurs mot skolans Säkerhetsutbildning. Denna skulle ha startat, under december månad,
 men blev tyvärr inställd på grund av för få sökanden.
 -      Vi har sökt bidrag från RUN - Region Skåne och blivit beviljade medel för att vidareutveckla
 yrkesutbildningen inom Allmän kurs, Vård och omsorg, vilket kommer att ske under 2022.
    

Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegration

 Utifrån skolans policy för jämställdhetsarbete/jämställdhetsintegration, har vi fortsatt att arbeta med
 denna. 
 Under slutet på VT 2021 så arbetade Allmän kurs med att ta reda på hur man i olika länder arbetar
 med det Globala målet - jämställdhet. Deltagarna arbetade i mindre grupper och varje grupp fick ett
 delmål att utforska. Resultatet redovisades och diskuterades i en tvärfunktionell grupp via Meet, under
 ca 10 minuter per område, med hjälp av Google Presentation. Grupperna producerade dessutom en
 sammanfattande text, c a 2 sidor, som ingick i ett tryckt häfte med klassens samlade arbete, kring de
 globala målen om jämställdhet. En positiv respons, från deltagarna, mottogs, vilka för övrigt själva, var
 nöjda med utfallet. Vid en utvärdering av arbetet, gjordes den bedömningen att deltagarnas såväl
 kunskaper som övriga färdigheter, hade utvecklats mycket väl.

 Utifrån de angivna förutsättningarna har verksamhetsområden vidareutvecklats under året

 -     SFI har fortsatt ha en kurs på distans trots att projektet SFI för föräldralediga avslutades augusti
 2021. Man har också tittat på olika lösningar för att kunna matcha samhällets behov. Bland annat
 efterfrågas det att kunna kombinera SFI studier med arbete.
 -     Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) har genomförts under 2021. 
 Samarbetet med arbetsförmedlingen i SÖSK kring denna kurs har fortsatt varit god, dock har
 förändringar inom arbetsförmedlingen gjort att den har kraftigt minskat under 2021.
 -     Under 2021 har Etableringskurser på folkhögskola för nyanlända som omfattas av
 etableringsuppdraget fortsatt att genomföras med erbjudande att de också kan studera SFI i direkt
 anslutning till etableringskursen. Många deltagare har valt detta alternativ. Även de som läser SMF
 kurs har möjlighet att kombinera dessa studier med SFI.
 2020 beviljades Tomelilla kommunpengar från Länsstyrelsen i ett projekt, coachning mot arbete inom
 näringslivet. Österlens folkhögskola har under året anställt en person som har arbetat med detta
 projekt i nära samarbete med kommunen. Projektet har stärkt vårt samarbete med Tomelilla kommun
 och arbetsförmedlingen ytterligare. Regelbundna uppföljningar varannan vecka har gjort att såväl,
 kommun som AF och skolan har kunnat följa deltagarnas utveckling på ett särskilt givande sätt.
 -     Allmän kurs har under våren 2021 haft ett arbete med kvalitetsutveckling, detta för att fortsätta vara
 en attraktiv utbildning och för att erbjuda den struktur som deltagarna efterfrågar och behöver. Dock
 har vi på grund av den fortsatta utvecklingen av Covid-19 under hösten fått återgå till semidistans
 arbete, vi kommer att fortsätta vidareutveckla det under 2022.
 -     Vårt specialpedagogiska stöd har utvecklats under året. Ytterligare en person har fått arbeta med
 specialpedagogiska metoder. 
 -     Den internationella distanskursen har fortsatt att rekrytera bra och har fått bra utvärderingar. Skolan
 har haft en kurs på både våren och hösten. Med anledning av pandemin har vi dock inte kunnat
 genomföra någon studieresa. 
 -     Vår konstskola Unikum har haft konstutställning på Tomelilla konsthall under hösten. Detta
 fungerade över förväntan och gett både tidningsartiklar och fina recensioner. 
 -     Skrivarkursen har haft fortsatt stort söktryck och vi har under 2021 fortsatt med olika inriktningar på
 denna, vilket har gett fin respons från deltagarna.
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 -     Under hösten 2020 fick skolan möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag från Region Skåne för att
 utveckla kurser riktade mot arbete. Skolan tilldelades medel för att utveckla säkerhetsutbildning.
 Skolan planerade att hösten 2021 kunna erbjuda deltagare som inte är behöriga att söka till
 säkerhetsutbildningen, att studera svenska 1 för att sedan fortsätta på säkerhetsutbildningen. Dock
 fick vi pga för lågt söktryck ställ in denna kursen. 
 -     Sommarkurserna blev utifrån situationen med Covid-19 inställda för sommaren 2021
 -     Klimatkursen - En rättvis och hållbar värld - Agera för klimatet: Klimatprat och Handlingskraft
 startade vi under hösten 2021 även om det gav en del utmaningar runt Covid-19 så lyckades vi parerar
 in studiebesöket till Sápmi under 12 dagar i november.
 -     Rockkören och Spelmanslaget lyckades vi hålla igång på "halv" fart med mindre grupper och halvt
 på distans. Det gav deltagarna ett sammanhang och kontinuitet även om det inte var vad vi önskar det
 ska vara.
 -     Skolans kurator har från sommaren 2020 till hösten 2021 gått en utbildning för sig och hunden Eila
 till socialtjänstehund och som efter färdig utbildning och ansökan till Länsstyrelsen nu arbetar på
 skolan en dag i veckan. Vilket ger bra respons och resultat i arbetet med vår målgrupp på skolan.
 -     Som en del i vårt arbete med att vara en resurs i regionen har ett samarbete med Vård och
 Omsorgscollege fortsatt för att kunna erbjuda en så attraktiv vård och omsorgsutbildning som möjligt.
 -     Under hela våren 2021 skickade gruppen för Elevhälsa ut mail varje vecka för att ge tips och råd
 kring hur man kan hantera tillvaron med pandemi och distansstudier. Gruppen gav tips på allt från
 hemma spa, roliga historier, sömn och stress. Tanken var att peppa deltagare när skolan var på
 distans.
 -     Under V 40 pågick Skåneveckan för psykisk hälsa runt om i Skåne. Elevhälsogruppen brukar
 uppmärksamma olika arrangemang, i år genomfördes Run for mental health. Alla deltagare var
 inbjudan att springa eller gå. Det fanns tre runder att välja på beroende på ork. I anslutning till loppet
 fanns en tipsrunda men frågor kopplade till psykisk hälsa. Skolan bjöd alla som medverkade på korv
 med bröd. 
 -     Den 30/11 hade skolan en öppen föreläsning om Varg i Sverige. Föreläsare Per Widén berättade
 och deltagare på skolan gjorde en mycket uppskattad affisch. 
 -     I april och maj var skolan representerade i ett samverkansprojekt mellan folkbildning Skåne och
 region Skåne som hette Generationsmöten för gemenskap. Vi träffades i digitala tvärgrupper och
 arbetade med idéer kring hur olika generationer kan mötas i samhället. Planer finns på en
 vänskapsbänk där nya möten kan uppstå. 
 -     Skolan har stötta deltagare på olika sätt. Förutom allt studiestöd har vi skapat glädje i vardagen
 med frukostkaffe och musik, gått runt i klasserna, bjudit på frukt, godis samt haft internatkväll med
 julpyssel och skolans traditionella pepparkaksbygge.
 -     Under året utökades SYV tjänsten från 80 till 100% fr om augusti-21. Detta skedde pga flera
 faktorer. Ett utökat övergripande ansvar med fler administrativa arbetsuppgifter av antagning till Allmän
 kurs m.m. Skolan har också utökat med utbildning inom vård och säkerhet där SYV har en central roll i
 att informera och vägleda inför jobbsök och ev. fortsatta studier. Ett ökat vägledningsbehov. Den
 föränderliga arbetsmarknaden och utbudet av utbildningar i dagens samhälle sätter stora krav på att
 kunna ta in och sålla information för att kunna ta ett välgrundat beslut. Många av deltagare på skolan
 har språksvårigheter medan många andra innefattas av NPF problematik. Detta innebär ofta en
 fördröjd vägledningsprocess med att lotsa individer genom studierna och vidare i livet.

Policy- & studeranderättsliga frågor
 Studeranderättslig standard 2021 - 2021, Österlens folkhögskola och deltagarinflytande

 Uppdaterad Studeranderättlig standard för läsåret 2021 - 2022 har arbetats fram.
 Under vårterminen 2021 gick skolan över till att använda den gemensamma Folkhögskolenkäten.
 Dock blev det utifrån att det förelåg tekniska utmaningar, och andra smärre problem, med att i
 Schoolsoft se till att det var rätt uppgifter inlagda i systemet. Det var statistiskt sett, inte säkerställt,
 vilket förde med sig att skolan valde att inte bearbeta materialet i någon större utsträckning.

 Kvalitetsarbete

 Skolan tillämpar ett processorienterat arbetssätt med kontinuerliga förbättringar. Fokus 2021 har legat
 på arbetsmiljö med fokus på nya uppkomna arbetssituationer som distansarbete som tidigare inte
 förekommit i samma utsträckning samt arbetsbelastning. Detta har ingått såväl i det löpande arbetet
 som avsatt tid för att tillsammans följa upp och utvärdera utifrån fastställda måldokument,
 aktivitetsplaner och hur vi arbetar vidare utifrån hur skolan ska utvecklas i framtiden. Vi har som
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 nämnts ovan haft flera utvecklingsarbeten igång parallellt, på allmän kurs, inom AST-verksamheten
 och på SFI. Även om arbetet har varit mer varierat då förutsättningarna under pågående pandemi har
 lett till att många arbetar hemma och på distans.

 Verksamhet

 Kvalitetsarbetets utveckling:
 Deltagarenkäter har utförts efter kursstart samt inför terminens slut. Återkoppling till deltagarna har
 skett. Samtlig personal har fått utvärdera sitt arbete via utvärderingsfrågor/analys och
 medarbetarsamtal under året. Dessutom vad var och en kan vidareutveckla inom utbildningen
 respektive i sitt eget arbete för att föra skolan vidare. Dessa reflektioner har också ledningsgruppen
 använt för att stämma av var och vad vi behöver arbeta vidare med och vilken
 kompetensutbildning/fortbildning vi behöver för hela skolan och i olika arbetsgrupper. Verksamheten
 har haft en större utmaning under året då det har varit en sjukfrånvaro inom AST verksamhetens
 ledning, vilket lett till att några av fritidspedagogerna har fått ett större ansvar för att verksamheten ska
 flyta under tiden rekrytering pågått. Dessa har under hösten avrapporterat löpande mot rektor för att
 säkerställa att allt fungerar.

 Kvalitetsarbetets resultat och effekt

 Ett resultat av systematiskt processarbete är att kursdokumentation, analys och avstämning
 förbättrats. Samsyn och utveckling på de olika utbildningarna förbättras när vi arbetar processinriktat.
 Vi har arbetat med årshjul för våra verksamheter kopplat till hela skolans verksamhet.
 Samsyn kring arbetssätt och innehåll på de olika utbildningarna/verksamheterna gör också att
 deltagarna får en trygg och samstämmig bild av skolan. Detta underlättar då vi har många deltagare
 som går vidare i andra studier på skolan, till exempel från SFI till allmän kurs.
 Vidare har resultatet och effekterna av processarbetet, under 2021, framför allt lett till en uppdatering
 av studeranderättslig standard, rutiner och checklistor. 
 Processen har hjälpt till med att arbeta fram effektivare metoder, för framtagande av underlag för
 vidarerapport till uppdragsgivare, effektivare resursanvändning, samt en förbättrad arbetsmiljö. 

 Det arbete som har rört digitaliseringen, har gett fina resultat, när det gäller effektivisering samt en
 större tydlighet. Det har också skapats en trygghet, och mindre felmarginaler, då det är en tydligare
 koppling mellan källa och system.

 Administration

 Ledningsgruppen arbetar med en pågående utveckling och revidering av rutiner och stödprocesser i
 samarbete med de olika verksamheterna. Ett utvecklingsarbete för Ledningsgruppen har påbörjats
 med hjälp av en utvecklingskonsult som under 3 dagar under hösten har utbildningstillfällen. Vidare har
 det skett ett stort arbete inom administrationen att digitalisera delar av verksamheten. Vi har gått över
 till att hantera fakturor digitalt vilket skapat en enorm skillnad. Det har införts digitala färdskrivare i de
 fordon som skolan äger för att rätt uppgifter kommer in i systemet automatiskt. Måldokument och
 aktivitetsplan har utvärderats två gånger per år tillsammans med personal för att följa upp och
 utvärdera vårt arbete utifrån våra styrdokument. I dessa utvärderingar har samtlig personal deltagit.
 Under hösten har all personal varit delaktig i att ta fram underlag till aktivitetsplan för 2022.
 Måldokumentet daterat 2019 har genomlysts och fått en smärre uppdatering till 2022. Ett arbete med
 personalen har genomfört för att få in bild över vilka visioner som finns på skolan för att
 ledningsgruppen utifrån detta har utarbetat ett nytt förslag på verksamheten för perioden 2022 - 2024.

 Regelbundna ledningsgruppsmöten genomförs utifrån omvärld, planering och uppföljning. Information i
 form av t.ex. veckomail från rektor, dokumentation efter personalmöten och täta möten med
 skyddsombuden har fortsatt.
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Ordförande har ordet

 Upplysning enligt årsredovisningslagen 5 kap §18B
 Gruppen styrelse och rektor består av fyra kvinnor och fem män

 Året 2021 började som 2020 slutade - pandemin fortsatte sätta spår i samhället och förstås också hos
 oss. Skolledning och övrig personal fick anpassa sig efter de rekommendationer och övriga föreskrifter
 som kom från olika myndigheter. Styrelsen uttryckte tacksamhet över, ett fantastiskt genomfört arbete,
 denna utdragna pandemi till trots!
 På styrelsenivå blev det digitala möten, eller i alla fall möjlighet för ledamöterna att delta på distans,
 vilket fungerade väl, trots avsaknaden av de personliga mötena.

 På personalfronten får vi veta att vår administrativa chef Jan Pedersen har, efter 29 år på skolan,
 bestämt sig för att till sommaren gå i pension.
 Mer överraskande var beskedet alldeles innan midsommar från rektor Linda Nilsson, att hon ville sluta
 sin tjänst. Linda ville gärna sluta redan i september. Beskedet hon fick var, att det kunde ordnas under
 förutsättning att vi får fram en tillfällig lösning på ersättare.  
 Vid höstens första styrelsemöte fick vi en presentation av olika verksamheter. Sofia Byberg
 informerade om uppdragsutbildningarna, SFI, etablering och SMF. Internatansvarig, Kerstin Blohmé,
 informerade om internatverksamheten. Den nye administrativa chefen, Thorleif Jönsson, presenterade
 sig och berättade om hur han ser på de nuvarande rutinerna samt det nuvarande arbetssättet inom
 administration och ekonomi. Tillförordnande rektorn, Jonas Borgström, presenterade sig och styrelsen
 passar också på att avtacka avgående rektorn, Linda Nilsson.

 Hösten styrelsearbete domineras utöver det löpande av en stadgeöversyn där vice ordförande Kristin
 Svensson tillsammans med ledamöterna Hans Skäremo och Per Skoog ska ta fram ett förslag som
 ska läggas fram för årsstämman 2022. 
 Även rektorsrekryteringen hade en framträdande roll i höstens styrelsearbete.
 Vi lyckades också trots pandemin och restriktioner dela ut Österlens Folkhögskolas Folkbildningspris.
 Priset som delas ut vartannat år gick 2021 till skådespelaren, låtskrivaren, musikern, poeten,
 radioprataren mm Emil Jensen. Emil var speciellt glad och nöjd över att vi lyckades få till utdelningen
 trots pandemin. Det blev en liten intern högtid för deltagare och skolans personal.

 Tack alla för 2021!

 Hanseric Jonsgården, styrelsens ordförande, i Föreningen Österlens Folkhögskola.  
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Resultat och ställning

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019 2018 2017

Antal medlemmar 2 2 2 2 2

Medelantal anställda 59,2 60,2 64 60,7 55

Resultat (tkr)

Verksamhetens intäkter 46 547 46 737 49 311 53 633 47 471

Verksamhetens kostnader -45 787 -42 862 -50 430 -45 310 -42 914

Verksamhetens resultat 760 3 875 -1 119 8 323 4 557

Finansnetto - 2 -2 3 -210

Årets resultat 760 3 877 -1 121 8 326 4 347

Ekonomisk ställning

Balansomslutning (tkr) 50 651 48 926 47 120 48 386 37 797

Eget kapital (tkr) 43 974 43 214 39 337 40 458 32 131

Soliditet (%) 87 88 83 84 85

Värdesäkring av eget kapital (%) 2 9,9 -2,8 25,9 15,6

Kassalikviditet (tkr) 510 560 375 376 322

 Definitioner:
 Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
 Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
 tillgångar i balansräkningen).
 Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget
 kapital.
 Kassalikviditet - Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder.
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Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kr
Balanserat resultat 43 214 441
Årets resultat 759 928

Summa 43 974 369

 Styrelsen föreslår att vinstmedlen, kronor 43 974 369, disponeras enligt följande:

 Balanseras i ny räkning             43 974 369  kr

 Föreningens resultat och ställning, i övrigt, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning och
 kassaflödesanalys med noter.

Förändringar i eget kapital

Inträdes- Underhålls- Balanserat Årets Totalt
avgift fond resultat resultat

fastighet

Belopp vid årets 400 000 8 500 000 30 436 778 3 877 663 43 214 441
ingång

Resultatdisp. enl. 3 800 000 77 663 - 3 877 663 0
årsstämman

Årets resultat 759 928 759 928

Belopp vid årets 400 000 12 300 000 30 514 441 759 928 43 974 369
utgång
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 3 44 461 254 44 546 865
Övriga verksamhetsintäkter 3 2 086 123 2 190 261

Summa verksamhetens intäkter 46 547 377 46 737 126

Verksamhetens kostnader
Kostnader för material och vissa köpta tjänster -1 057 008 -1 095 681
Övriga externa kostnader 4 -8 206 081 -7 642 122
Personalkostnader 2,4 -35 482 540 -32 956 025
Avskrivningar och nedskrivningar 5,6 -1 041 807 -1 167 963

Summa verksamhetens kostnader -45 787 436 -42 861 791

Verksamhetsresultat 759 941 3 875 335

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter -13 2 327

Resultat efter finansiella poster 759 928 3 877 662

Resultat före skatt 759 928 3 877 662

Årets resultat 759 928 3 877 662
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 15 522 271 16 347 005
Maskiner och inventarier 6 406 467 566 289
Pågående nyanläggningar 7 687 500 -

Summa anläggningstillgångar 16 616 238 16 913 294

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 537 825 1 845 335
Övriga fordringar 34 318 25 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 400 989 675 398

Summa kortfristiga fordringar 2 973 132 2 546 388

Kortfristiga placeringar 1 000 000 1 000 000

Kassa och bank 30 061 677 28 466 356

Summa omsättningstillgångar 34 034 809 32 012 744

SUMMA TILLGÅNGAR 50 651 047 48 926 038
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital

Balanserat kapital 43 214 441 39 336 778
Årets resultat 759 928 3 877 662

Summa eget kapital 43 974 369 43 214 440

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 812 213 1 014 532
Övriga skulder 1 124 130 857 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 4 740 335 3 839 199

Summa kortfristiga skulder 6 676 678 5 711 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 651 047 48 926 038
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Kassaflödesanalys

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 759 928 3 877 663
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 1 041 807 1 167 963

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 801 735 5 045 626
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -426 744 287 477
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 965 080 -2 071 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten 538 336 -1 783 839

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 6 -57 251 -162 500
Pågående nyanläggningar 7 -687 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -744 751 -162 500

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde 1 595 320 3 099 287
Likvida medel vid årets början 29 466 357 26 367 070

Likvida medel vid årets slut 31 061 677 29 466 357
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Noter till balans- och resultaträkning

Not 1  ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
 Belopp i kr om inget annat anges

 Redovisnings- och värderingsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
 och koncernredovisning (K3).
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisnig

 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
 den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen.
 Nettoomsättning består i huvudsak av statsbidrag, bidrag från regioner samt fakturerade tjänster för
 inackordering/kursmaterial och SFI-utbildning i skolans folkhögskoleverksamhet.

Anläggningstillgångar

 Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
 I de fall anläggningstillgångar består av olika komponenter där varje del har förväntad nyttjandeperiod
 som skiljer sig väsentligt från övriga delar av tillgången, sker avskrivningar av sådana komponenter var
 för sig utifrån varje komponents bedömda nyttjandeperiod.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
 Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar Per år
Byggnader, komponentuppdelade i grund, stomme, fasad, tak och fönster/dörrar 2,5 - 5 %
Byggnadsinvent., komponentuppd. i fast inredning, maskiner och tekn. anläggn. 5 20 %
Markanläggningar 5 %
Fordon 20 %
IT-utrustning 33 %
Inventarier 20 %
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Not 2  Sjukfrånvaro

2021-01-01      -- 2021-12-31 2020-01-01      -- 2020-12-31
Total sjukfrånv / Lång frånvaro / Total sjukfrånv / Lång frånvaro /
ordin arbetstid total sjukfrånv ordin arbetstid total sjukfrånv

Ålderskategori:
29 år eller yngre 2,85 % 0,00 % 3,66 % 0,00 %
- Kvinnor * * * *
- Män * * * *

Ålderskategori:
30 - 49 år 6,72 % 64,15 % 3,79 % 6,12 %
- Kvinnor 8,78 % 79,29 % 4,38 % 7,99 %
- Män 3,37 % 0,00 % 2,62 % 0,00 %

Ålderskategori:
50 år eller äldre 2,87 % 17,11 % 5,93 % 37,12 %
- Kvinnor 3,64 % 20,26 % 7,69 % 43,82 %
- Män 1,34 % 0,00 % 2,62 % 0,00 %

Totalt:
- Kvinnor 5,09 % 49,18 % 6,55 % 35,56 %
- Män 2,03 % 0,00 % 2,61 % 0,00 %
Alla anställda 4,05 % 40,77 % 5,21 % 29,48%

Not 3  Föreningens intäkter
2021-12-31 2020-12-31

1 Huvudintäkter (i kr)

Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet (FBR) 16 526 100 15 875 196

Förstärkningsbidrag inkl. bidrag för korttidsutbildade och 3 099 500 2 707 701
språkligt stöd, FBR

Studiemotiverande/etableringskurser, svenska från dag ett, 5 165 375 6 791 279
yrkeskurser allmän/särskild kurs, FBR

Särskilt utbildningsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten 5 536 000 5 450 000
(SPSM)

Mobilitetsstöd Regioner, ersättning Region Skåne 2 919 695 2 981 120

Summa huvudintäkter 33 246 670 33 805 296

2 Fakturerade tjänster (i kr)

Inackordering 6 382 974 6 007 540

Uppdrag från kommun samt svenska för invandrare (SFI) 4 448 297 4 218 555

Övriga intäkter 383 313 515 474

Summa fakturerade intäkter 11 214 584 10 741 569
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3 Övriga rörelseintäkter (i kr)

Erhållna projektbidrag 689 159 483 862

Övriga intäkter 1 396 963 1 706 399

Summa övriga rörelseintäkter 2 086 122 2 190 261

Föreningens totala intäkter 46 547 376 46 737 126

Not 4  Föreningens externa kostnader och personalkostnader

2021-12-31 2020-12-31
1 Externa kostnader (i kr)

Övriga externa kostnader 4 789 506 4 372 705

Fastighetskostnader 3 070 753 2 937 543

Leasingavtal: föreningens leasingavgifter kostnadsförs löpande. 86 058 86 244
Under verksamhetsåret har föreningens leasingavgifter uppgått till

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 123 000 120 250
enligt revisionsuppdrag

Styrelsen: arvode och kostnadsersättningar 136 764 125 379

Suuma externa kostnader 8 206 081 7 642 121

2 Kostnader för personal (i kr)

Löner, personal 24 645 816 23 618 389

Kostnadsersättningar, personal 25 592 27 923

Kostnadsersättningar, styrelse 4 195 6 096

Sociala avgifter enligt lag 7 563 251 6 669 616

Sociala avgifter enligt avtal (arbetsmarknads- och pensionsförsäkr.) 1 997 016 1 792 970

Särskild löneskatt för pensionsförsäkring 449 118 410 677

Övriga styrelsekostnader 0 3 262

Övriga personalkostnader 797 552 427 092

Summa kostnader för personal 35 482 540 32 956 025

Föreningens totala, externa kostnader, och personalkostnader 43 688 621 40 598 146
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Medelantalet anställda har varit:
- Kvinnor 39,03 - 66 % 39,7 - 66 %
- Män 20,16 - 34 % 20,5 - 34 %
Totalt 59,19 - 100 % 60,2 - 100 %

3 Särskilt utbildningsstöd (SPSM) (i kr)

Lönekostnad inkl. LKP (2021: 11,57 snitt  årstjänster), 5 049 000 4 955 000
(2020: snitt 10,90 årstjänster)

Övriga kostnader för stödpersoner 429 600 487 000

Handledning 86 400 8 000

Summa kostnader för särskilt utbildningsstöd 5 565 000 5 450 000

5 Finansiella poster

Finansiella intäkter 0 2 327

Finansiella kostnader -13 0

Summa finansiella poster -13 2 327
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Not 5  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Anskaffningsvärden:
- Ingående anskaffningsvärde byggnader 25 905 323 25 905 323
- Omklassificeringar byggnader -2 958 208 -
- Ingående anskaffningsvärde markanläggningar 3 149 032 3 149 032
- Ingående anskaffningsvärde mark 878 000 878 000

Utg. anskaffningsv. på byggnader, markanläggning och mark 26 974 147 29 932 355

Planenliga avskrivningar:
- Ingående avskrivningar byggnader -11 311 588 -10 569 720
- Omklassificeringar byggnader 2 958 208 -
- Ingående avskrivningar markanläggningar -2 273 762 -2 123 236
- Årets avskrivningar på byggnader -674 210 -741 868
- Årets avskrivningar på markanläggningar -150 524 -150 526

Utg. planenl. avskr. på byggnader, markanläggning och mark -11 451 876 -13 585 350

Utg. planenl. värde på byggnader, markanläggning och mark 15 522 271 16 347 005

Not 6  Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier
 2021-12-31 2020-12-31
Anskaffningsvärden:
-Ingående anskaffningsväde 5 854 478 5 848 239
-Årets utrangering - -156 261
-Årets anskaffning 57 251 162 500

Utg. anskaffningsv. på maskiner, tek. anläggn., inventarier 5 911 729 5 854 478

Planenliga avskrivningar:
-Ingående avskrivningar -5 288 189 -5 168 881
-Årets utrangering 156 261
-Årets avskrivningar -217 073 -275 569

Utg. planenl. avskrivn. på maskiner, tek. anläggn., inventarier -5 505 262 -5 288 189

Utg. planenligt värde på maskiner, tek. anläggn. och inventarier 406 467 566 289

Not 7  Pågående nyanläggningar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde pågående nyanläggningar - -
Investering i nytt lås- och passersystem 687 500 -

Utgående värde pågående nyanläggningar 687 500 -

 Pågående nyanläggningar avser installation av nytt lås- och passersystem till FÖFHSK:as olika
 byggnader på Mlmövägen 41, 273 35 i Tomelilla.
 Grundanbudet på denna investering uppgår till 1 164 810:- kronor, inklusive moms. 
 I samband med denna årsredovisnings avgivande, uppgår tilläggsarbetena till c a 100 000:- kronor.
 Projektet beräknas vara färdigställt i april 2022.
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Not 8  Förutb kostn & uppl int samt uppl kostn & förutb int

2021-12-31 2020-12-31
1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 350 986 0

Upplupna intäkter, slutreglering förstärkningsbidrag, 158 100 373 000
Folkbildningsrådet (FBR)

Upplupna intäkter, slutreglering språkligt stöd (FBR) 67 600 95 700

Upplupna intäkter, slutreglering "svenska från dag 1" (FBR) 7 680 7 600

Upplupna intäkter, slutreglering yrkeskurs (FBR) 0 53 540

Upplupna intäkter, etableringskurs (FBR) 206 000 0

Upplupna intäkter, SMF (FBR) 91 800 0

Tillskott avseende kvalitetsfrämjande verksamhetsbidrag (FBR) 424 900 0

Förutbetalda kostnader, övrigt 93 923 145 558

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 400 989 675 398

2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 271 551 441 867

Upplupen semesterskuld 664 497 629 559

Upplupen kompskuld 34 788 32 539

Upplupen ferielöneskuld 160 166 160 821

Upplupna sociala avgifter 976 142 1 031 718

Regionbidrag, skuld för återbetalning 365 040 0

Helt outnyttjat verksamhetsbidrag, för utökade platser, 581 400 0
skuld för återbetalning

Delvis ej utnyttjat verksamhetsbidrag, för yrkeskurser, 75 500 0
faställd skuld för återbetalning

Förutbetald intäkt, förstärkningsbidrag Folkbildningsrådet (FBR) 0 0

Förutbetald intäkt, Etableringskurs (FBR) 0 275 240

Förutbetald intäkt, Studiemotiverande folkhögskolekurs (FBR) 0 67 000

Förutbetald intäkt, Bidrag för korttidsutbildade (FBR) 45 000 12 400

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 566 251 1 188 055

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 740 335 3 839 199
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Underskrifter

 Tomelilla den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

  

Hanseric Jonsgården Kristin  Svensson
Styrelseordförande Styrelsens vice ordförande

Per Skoog Per-Ingvar de la Motte
Ledamot Ledamot

Kristina Lunderup Hans Skäremo
Ledamot Ledamot

Boel Holm Petter Löfstedt
Ledamot Ledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Karolina Widecrantz Torsten  Lindgren
Auktoriserad revisor Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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  2022-04-22 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2021 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2022-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2022-03-07 med bilagor. 
o Bilaga 1: Årsredovisning för 2021 innehållande Förvaltningsberättelse, 

Bokslut samt Statistik. 
Bilagt till bilaga 1 är: 

§ Revisionsberättelse för år 2021 
§ Granskningsrapport för år 2021 

o Bilaga 2: Helårsprognos för 2021 
o Bilaga 3-5: Direktionens interna arbetsmaterial 

 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande  

 
eu 

 
Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 95 Dnr KS 2022/74 

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 
första kvartalet 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. 
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att 
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO 
under perioden. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31 
311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31 
269 dagar. Väntetiden beror på resursbrist 
 
Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under rapporteringsperioden. 
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit 
senarelagt. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 95 forts. 
 
Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.  
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner. 
 
Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. 
 
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 
 
Tidigare redovisning. Tre tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS under 
2021. 

Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06 

Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. 

Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga 
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en 
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 95 forts. 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsnämnden § 32/2022, handlingsid: Ks 2022.1308.  

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden § 32/2022: 

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 78 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden den 4 maj 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll från föreningsstämma 2022-04-05, Biogas Ystad Österlen 

ekonomisk förening. 

2. Direktionsprotokoll 2022-03-07, AV Media Skåne 

3. Information om Single Digital Gateway (SDG) 

4. Styrelsemötesprotokoll 2022-04-21, Österlen VA AB 

5. Sammanträdesprotokoll för direktionen 5 april 2022, Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.1254. 

_________ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 96 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden ksau den 18 maj 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarn. 

Ärendebeskrivning 
1. Skrivelse angående planerad vandringsled i Fyledalen. 

2. Information om kommande expediering av beslut, Hörby kommun önskar 
ingå i gemensam överförmyndarnämnd samt gemensamt handläggarkontor 
med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn kommuner från och med den 1 
januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.1463. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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