
   
Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Onsdagen den 18 maj 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2022/3 3 - 9 
4 Beslut visionsmedel 2022 - Håkan Svensson LRF 

kommungruppsordförande och Niklas Olsson 
Företagarna som näringslivsföreträdare 

2022/38 10 - 60 

5 Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Tomelilla kommunförvaltning 2021 

2022/75 61 - 67 

6 Samverkansavtal och reglemente för Sydöstra 
Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 
2023-2026 

2022/24 68 - 83 

7 Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-
2026 

2022/21 84 - 99 

8 Reglemente för valberedningsnämnden 
mandatperioden 2022-2026 

2022/23 100 - 
114 

9 Reglemente för krisledningsnämnden 
mandatperioden 2023-2026 

2022/22 115 - 
132 

10 Reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda 2023-2026 

2022/73 133 - 
169 

11 Reglemente gällande omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda 

2022/46 170 - 
210 

12 Svar på remiss angående Länsstyrelsen Skånes 
materialförsörjningsplan 

2022/61 211 - 
271 

13 Ansökan om investeringsbidrag - Andrarums 
frivilliga räddningsvärn 

2022/72 272 - 
278 

14 Detaljplan för Frigg 2 2020/168 279 - 
301 

15 Svar på medborgarinitiativ - Skräpplockning i och 
omkring tätorten, industriområden och infarter. 

2022/28 302 - 
304 

1



   
Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
16 Motion - Tillfälliga farthinder 2022/52 305 
17 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun 2022/53 306 
18 Motion - Räddningstjänst i beredskap 2022/54 307 - 

308 
19 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 

inom SOL och LSS första kvartalet 2022 
2022/74 309 - 

311 
20 Anmälningsärenden den 6 april 2022 2022/4 312 - 

313 
 
 
 
 
 
 
 
Per-Martin Svensson (M) Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0417-182 93 Thomas Lindberg 
E-post: kommun@tomelilla.se 

2



 

  1 (1) 

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 5 maj 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden ksau den 18 
maj 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas 
Månsson kl. 08.30 

2. Styrelseordförande Mia Gröndahl, sekreterare Gert Lagerstedt och 
kassör Bodil Persson kl. 9.00 
- Christinas Wänner 

3. Kvalitetschef Daniel Nilsen kl. 10.00 
- Finsamprojekt 

4. HR-chef Johan Lexfors och HR-strateg Liselott Skoglund 
- Löneöversyn 
- Kompetensförsörjningsplan (ev beslut) 

5. Tf. kommundirektör Johan Holmqvist 
6. Näringslivschef Henrik Lundblad 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 5 maj 2022. 
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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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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. 

9



Ansökningar till visionsmedel VT
2022

Sökande Titel Kort sammanfattning av projekt Sökt belopp Koppling till vision Uppfyller krav för att gå vidare till bedömning? Koppling till Visionen Genomförbarhet Kommentar från beredningsgruppen
Charlotte Ivarsson Lundberg Åsgård Modern stenkvarnsanläggning till kultursädeslag

I den gamla stallen planerar vi att bygga upp en
modern sten kvarns anläggning till kultursädeslag.
Vi har under 20 år odlat ekologisk Dinkel vete och
har på senare år utökat odlingen med Emmervete
och Enkorn.

100 000,00 kr Vi har en ekologisk
produktion, där vi odlar
kulturspannmål så som
Dinkel, Emmer, Enkorn
och förädlar direkt till
konsument, bageri,
restaurang. Vi vill
utveckla detta genom att
producera hela ledet
hemma på gården för att
uppnå mesta möjliga
näring i produkten och
en hållbar tillväxt.

Ja Ja Underlag för kostnader finns

Föreningen Österlen Hjärtlung 2 picknickbord till boulebanan försöka att aktivera flera att komma ut och spela
boule

9 600,00 kr många i målgruppen
behöver pausa och vila sig

Ja Svag Ja Försköningsbidrag istället?

Onslunda Byalag Vägbelysning Lärarvägen Onslunda Lärarvägen från Onslundavägen fram till
korsningen Solvägen är smal och trafikerad av
såväl ortsbor som elevtransporter till och från
skolan. Dessutom av ett stort antal
promenerande människor såväl med som utan
hund. Vägen är smal och helt utan belysning.

97 500,00 kr Ja Svag Oklart

Tiosken i Skåne-Tranås Maten är närmare dig än du tror. Vi vill sätta upp ett enkelt och mindre växthus
där vi kan ha odlarkvällar, prata om vad som
är lättodlat, hur och var maten kommer ifrån.
Förutom träffarna vill vi ha en enkel odling i
växthuset så man kan se odlings-processen,
hur maten växer.

45 000,00 kr  Vi vill vara
ambassadörer och visa
på den matkultur och
mångfald det finns i
Tomelilla - och du står
mitt i den.

Ja Ja Ja

Kulturföreningen Christinas Wänner Kvinnofestivalen på Österlen

Kvinnofestivalen skapar en mötesplats för
kvinnliga aktörer inom företagande och kultur
där de kan visa upp sin verksamhet och
kreativitet, och där jämställdheten stärks
genom samtal, föredrag, debatt och kulturella
aktiviteter som alla är välkomna till.

100 000,00 kr Kvinnofestivalen bidrar
till att stärka
kreativiteten och
entreprenörsandan i
kommunen, lyfter fram
jämställdhetsperspektive
t, lockar till sig fler
besökare - och nya
bofasta som blir
attraherade av att
Tomelilla kommun
satsar på kreativitet,
entreprenörsanda och
jämställdhet.

Ja Svag Ingen budget bifogad men ett komplett program

Tomelilla IF Äventyrsgolf Väla, Tomelilla IF Den befintliga bangolfanläggningen som
föreningen äger vill vi ersätta med en
familjevänlig bana för Äventyrsgolf.

100 000,00 kr Ja Svag Behöver ytterligare finansiering för att projektet skall
vara genomförbart. Diskussion kring annan stöttning för

arvsfondsansökan
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Smedstorps IF, Lars Andersson,
ordförande

Belysning motionsslingan Smedstorp

Motionsslingan i Smedstorp är flitigt utnyttjad
under den ljusa tiden av året. Genom att få
belysning av slingan skulle den kunna
utnyttjas ännu mer. Till nytta för alla i från
intilliggande byar som utnyttjar slingan.
Smedstorp men även för personer

25000 till
1000000

Ja Svag Beviljats ytterligare externa medel. Tagit in externa
ansökningar.

Offerter är inhämtade från två
leverantörer för att uppföra
anläggningen med en totalkostnad
om 851.250 kr. 2 st beviljade stöd
finns i dagsläget från RF-SISU med
400.000 kr samt Sparbanken Skåne
med 25.000. Smedstorps IF har
garanterat resterande belopp för full
finansiering för att kunna påbörja
arbetet.

Hälldala Ranch Ansökan om visionsmedel, Swedish Western
Week En westernvecka som omfattar olika grenar inom

westernridning, bilutställning med amerikanska
bilar. Harley-Davidson motorcykelträff, Olika band
som spelar 50-talsmusik och countrymusik.
Linedance uppvisning. Olika sorters Amerikansk
mat. Utställning med veterantraktorer och
mopeder.

100 000,00 kr Ja Svag Påvisat program

Onslunda Kulturförening Maggans byaugn

Vi i Onslunda Kulturförening vill bygga en s.k.
byaugn i vår samlingslokal ”Maggan”. Ugnen,
en platsbyggd vedeldad stenugn, ska
användas för bröd- och pizzabak vid
fritidsaktiviteter för ungdomar, samt vid
offentliga arrangemang med fokus på mat
och musik.

100 000,00 kr

En byaugn
förkroppsligar på flera
sätt visionen. Vi skapar
och bakar lokalt,
tillsammans, och en
byaugn kan ge än mer
uppmärksamhet till lokal
hållbar konsumtion och
bygdens fantastiska
råvaror. Att mötas kring
lokalt bakat bröd är ett
skapande av matkultur.

Ja Ja Ja Bifogat ritningar och kostnader Förutsätter bygglov?

Skogsbäckens Stugby AB:s
Naturområde för smakupplevelser, sinnesro
och umgänge.

Matkultur i form av olika lokala råvaror och
kreativitet genom nyttjande av vår vackra
natur på gården.

100 000,00 kr Då Tomelillas vision är
att odla en matkultur och
kreativitet bidrar våra
mål till just detta.

Ja Ja Ja. Bifogat budget
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 14 Mar 2022 07:35:36 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se
Attachments:                   Affisch_A4.pdf

Zendesk ID: 835664

Från: Info
Datum: 2022-03-13 kl. 03.13
Projektnamn Swedish Western Week

Kort sammanfattning av 
projektidén

En westernvecka som omfattar olika grenar inom 
westernridning, bilutställning med amerikanska bilar. 
Harley-Davidson motorcykelträff, Olika band som spelar 
50-talsmusik och countrymusik. Linedance uppvisning. 
Olika sorters Amerikansk mat. Utställning med 
veterantraktorer och mopeder. Olika utställare med 
western och lantbruksinriktning.

Vilken är din målgrupp? Alla
Vilka mål vill du uppnå? Vi vill sprida den amerikanska kulturen.

På vilka sätt bidrar målen 
till Tomelillas vision?

Ett nytt kulturellt inslag till Tomelilla Kommun under 
turistsäsongen. Och stort inslag för amerikansk häst och 
matkultur.

Hur planerar du att gå 
tillväga?

30/6-3/7 Reining Show NRHA/Hälldala Klasser 
(Internationell tävling)
4/7 Fira Amerikanska Nationaldagen med bilutställning 
Amerikanska bilar, Harley-Davidson meeting. Band 50-
talsmusik. Amerikansk mat.
5/7 Westernryttarna i Skåne endagarstävling lokal 
tävling med olika westernklasser.
6/7-7/7 AQHA/APHA westerntävling med internationella 
performanceklasser.
8/7 Country Dag med Linedance uppvisning, 
Countryband, Veterantraktor och moped utställning
9/7-11/7 Internationell Cutting och Ranchklasser 
arrangör NCHA of Scandinavia.
Genomgående i hela Eventet är Amerikansk matkultur. 
Utställare kommer att finnas under hela Eventet.

Hur kommer du att 
marknadsföra projektet?

Genom annonsering i Dagspress och sociala Media. 
Samt genom Tomelilla Kommuns informationsflöde.

Projektets startdatum 2022-01-01
Projektets slutdatum 2022-10-01
Bifoga eventuella filer. Affisch_A4.pdf
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Sökandes namn Hälldala Ranch / Mats Larsson
Välj status Företag
Personnummer eller 
organisationsnummer 6201064059

Ange vilket kön du tillhör Man
Adress N:kverrestad 410, 273 96 Tomelilla
Telefonnummer 0708-450150
E-postadress inger@halldalaranch.se

Sociala medier eller 
webbplats

www.halldalaranch.se
https://www.facebook.com/halldalaranch
https://www.facebook.com/groups/499296430167417
www.wris.se
https://www.facebook.com/westernryttarna.se
https://nchacutting.se
https://www.facebook.com/groups/365561459387

Anknytning till Tomelilla

Bor och verkar i Tomelilla Kommun. WRIS har 
medlemmar i Skåne och Tomelilla Kommun. NCHA of 
Scandinavia har medlemmar i hela landet och har kört 
tävlingar hos oss på Hälldala Ranch.

Medsökandes namn Westernryttarna i Skåne WRIS
Medsökandes status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer 8420010954

Ange kön Annat alternativ
Adress N:Kverrestad 410, 273 96 Tomelilla
Telefonnummer 0708-450150
E-postadress inger@halldalaranch.se

Anknytning till Tomelilla

Medlemmar och arrangerat tävlingar på Hälldala Ranch
Eftersom det inte fungerar att lägga upp nästa förening 
NCHA of Scandinavia med orgnr. 802432-0668 skriver 
jag det här. Medlemmar i hela Landet och har 
arrangerat tävlingar på Hälldala Ranch.

Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Adress - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnchacutting.se%2F&data=04%7C01%7Cks-zen%40tomelilla.se%7Ced5ac8897e404fa685d508da058d3c74%7Cccdf5f7a254f42918e9e800039805fd4%7C1%7C0%7C637828401468017881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZK5UV%2FM0g7fDSaNwDbpr5R%2BN8NgUbK4EfNrYmposbJE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F365561459387&data=04%7C01%7Cks-zen%40tomelilla.se%7Ced5ac8897e404fa685d508da058d3c74%7Cccdf5f7a254f42918e9e800039805fd4%7C1%7C0%7C637828401468017881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=08Ksx84Cd8GaI7FbwrihJC0sufMR%2FJZjoJPu6dO4Jpg%3D&reserved=0


Ange kön - 
Adress - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas?

Till att driva projektet med olika investeringar såsom 
Band som spelar, Dansbana för Linedance uppvisning, 
serveringstält, extra el, orkestervagnar, avspärrningar, 
toaletter o duschar, marknadsföring

Summan du ansöker om 100 000 kronor
Söker du medel från fler 
ställen? Nej

Nyckelaktör Hälldala Ranch
Nyckelaktörens status Företag

Roll och kompetens Ägare av anläggningen. Tävlingsarrangör för 
internationella tävlingar.

Betydelse för projektets 
framgång

Färdig anläggning som är byggd för stora tävlingsevent. 
Har under några år arrangerat internationella tävlingar 
inom olika inriktningar inom westernsporten. Tyvärr har 
då Covid pandemin satt djupa sår i vår nybyggda 
tävlingsanläggning, vilket vi vill ändra på nu när ryttarna 
äntligen kan komma ut igen. Arbetar med många 
internationella kontakter. Vårt mål är att få vår fina 
tävlingsanläggning att sticka ut genom att vi nu 
arrangerar Swedish Western Week med massa 
kringarrangemang som ska locka inte bara 
hästintresserade utan en bredare publik. 

Medgivande 1

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
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Hälldala Ranch • N:Kverrestad 410 • 273 96 Tomelilla • 070-627 57 51

 ESTERN 

WEEKW
29/6-11/7

2022

Westerntävlingar • Car & Bike Show 
• Veterantraktorer & Mopeder • 
Rockabillyband • Countrymusik • 
Linedance • Elektrisk tjur • Utställare 
• Matservering 
Mer info på: www.halldalaranch.se
Foto: Lars Håkan Hansson, Inger Larsson, HDCS, WRIS, Sussie Norrman
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 28 Mar 2022 07:43:27 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se

Zendesk ID: 836055

Från: Info
Datum: 2022-03-27 kl. 07.31
Projektnamn Belysning motionsslingan Smedstorp

Kort sammanfattning av projektidén

Motionsslingan i Smedstorp är flitigt 
utnyttjad under den ljusa tiden av året. 
Genom att få belysning av slingan skulle 
den kunna utnyttjas ännu mer. Till nytta för 
alla i Smedstorp men även för personer
från intilliggande byar som utnyttjar slingan.
Att få belysning till motionsslingan skulle 
ytterligare förstärka den positiva utveckling 
som redan
pågår i Smedstorp och i Tomelilla kommun.

Vilken är din målgrupp? 

Alla grupper av människor. Motionärer i alla 
åldrar från barn o ungdomar till pensionärer. 
Motionsslingan är handikappvänlig så 
funktionshindrade av olika slag är också 
målgruppen.

Vilka mål vill du uppnå?

Målet är att göra motionsslingan tillgänglig 
även under den mörka årstiden för alla 
typer av människor enligt ovan. 
Motionsslingan ligger i anslutning till 3 
mountainbike-slingor som används flitigt av 
barn o unga så vi hoppas detta ökar 
tillgängligheten för
dessa slingor.

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas 
vision?

Med en ökad tillgänglighet av 
motionsslingan ökar vi attraktionskraften för 
att bo, verka och besöka Tomelilla 
Kommun. ”Tomelilla på Österlen - en 
kreativ och hållbar bit av Skåne”

Hur planerar du att gå tillväga?

Projektet innebär att befintlig motionsslinga 
kompletteras med belysning runt hela 
stigens sträckning.
47 st stolpar kommer att grävas ner 
(reviderat antal i mars 2022) och 
elförsörjning dras fram.
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Godkännande/nyttjanderätt från markägare 
är inhämtade. 
Offerter är inhämtade från två leverantörer 
för att uppföra anläggningen med en 
totalkostnad om 851.250 kr.
2 st beviljade stöd finns i dagsläget från RF-
SISU med 400.000 kr samt Sparbanken 
Skåne med 25.000. Smedstorps IF har 
garanterat resterande belopp för full 
finansiering för att kunna påbörja arbetet. 
Vi har startat förberedande arbete med 
uppförandet 2022-03-21 med utmarkering 
av stolpar. Kommande veckor kommer 
nedläggning av kabel och resning av 
stolpfundament att ske.
Vi ansöker ansöker om detta medel för att 
minska föreningens egna finansiering i 
detta projekt.

Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Under uppförandet kommer vi att 
marknadsföra projektet på byns hemsida 
smedstorp.se I projekteringen har löpande 
kontakt hållits med Samhällsbyggnad, 
Håkan Berggren, kring tekniska frågor. 
Kontakt har även inletts med Tomelilla 
kommuns kommunikationsavdelning, Erika 
Andersson, för att dokumentera och följa 
detta projekt.

Projektets startdatum 2022-03-21
Projektets slutdatum 2022-10-31
Bifoga eventuella filer. - 
Sökandes namn Smedstorps IF, Lars Andersson, ordförande
Välj status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer 838800-2019

Ange vilket kön du tillhör Man
Adress Motionsvägen 2
Telefonnummer 0709604927
E-postadress sif@smedstorp.se

Sociala medier eller webbplats
smedstorp.se; kommande reportage
Facebook; Smedstorps IF kommande 
reportage

Anknytning till Tomelilla Smedstorps IF är en förening i Tomelilla 
kommun

Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
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Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas?
Delbetalning av fakturor i projektet. 
Innehåller material och arbetskostnader till 
våra 2 leverantörer.

Summan du ansöker om 25.000 - 100.000. Vi är nöjda med det stöd 
vi kan erhålla.

Söker du medel från fler ställen? RF-SISU 400.000kr (beviljat) Sparbanken 
Skåne 25.000 (beviljat)

Nyckelaktör Mathias Kressig
Nyckelaktörens status Förening
Roll och kompetens Föreningsmänniska

Betydelse för projektets framgång

Med flerårigt engagemang för 
motionsslingans underhåll och nu med 
utveckling med belysning har Mathias 
arbete lett till att denna belysning kommer 
uppföras.

Medgivande 1

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Wed, 30 Mar 2022 13:12:01 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se

Zendesk ID: 836169

Från: Info
Datum: 2022-03-30 kl. 03.03
Projektnamn Äventyrsgolf Väla, Tomelilla IF

Kort sammanfattning av projektidén

Tomelilla IF är i dag en stor aktör i 
Välaområdet. Föreningen vill tillsammans 
med andra utveckla området till:
• en populär camping som bas för 
turistbesök på Österlen 
• ett attraktivt fritids och rekreationsområde 
för Tomelillaborna.
Den befintliga bangolfanläggningen som 
föreningen äger vill vi ersätta med en 
familjevänlig bana för Äventyrsgolf. 
Se vidare bif. dokument: Medel ur 
Visionsfonden och Föreningsinitiativ - för att 
stärka Tomelilla Kommuns varumärke och 
vision. Bildbilagorna skickas inte digitalt 
utan inlämnas separat.

Vilken är din målgrupp? 

En målgrupp är campinggäster. Banan ökar 
attraktionskraften för campingen.
En annan målgrupp är badgäster på 
friluftsbadet. Ledarledda golfaktiviteter blir 
ett komplement till badandet.
Alla Tomelillabor som får en ny 
fritidsaktivitet. Attraherar barn, familjer, 
vuxna och seniorer. Banan görs tillgänglig 
för rullstolsbundna.
Projektet genomförs i samverkan med 
Seniororganisationerna, HjärtLung och 
Korpen. Dessa organisationer spelar 
regelbundet boule i området och ser 
Äventyrsgolfen som en kompletterande 
aktivitet. 

Vilka mål vill du uppnå?
Fler gäster på campingen och friluftsbadet
En ny aktivitet som bidrar till att det är bra 
och trevligt att bo och leva i Tomelilla 
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På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas 
vision?

Faller väl in under: Odlar kreativitet och ger 
näring och hållbar tillväxt.
Väla ett attraktivt fritids och 
aktivitetsområde.
Populär camping som bas för turistbesök 
på Österlen

Hur planerar du att gå tillväga?

Vi har ett samarbetsavtal med 
Seniororganisationerna, HjärtLung och 
Korpen. Bifogas.
Tomelilla IF projekterar, finansierar och 
bygger anläggningen samt svarar för 
framtida drift och skötsel. En gemensam 
projektgrupp.
Vi har fått bidrag från Inga o Per Anders 
Stiftelse och Sparbanksstiftelsen Färs o 
Frosta. Vi har sökt bidrag från Arvsfonden. 
Se vidare i bilagan om finansiering och 
kalkyl.
Eftersom flera organisationer samverkar om 
projektet hoppas vi på ett visionsbidrag på 
100 000 kr.

Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Genom hemsida och bokningssystem för 
campingen.
Genom aktiviteter i anslutning till badet.
Genom lokal media och sociala medier.

Projektets startdatum 2022-10-01
Projektets slutdatum 2023-04-30
Bifoga eventuella filer. - 
Sökandes namn Tomelilla IF
Välj status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer 8388002209

Ange vilket kön du tillhör Man
Adress Box 45 27321 Tomelilla
Telefonnummer +46703250552
E-postadress gullvor.anders@gmail.com
Sociala medier eller webbplats www.tomelillaif.se
Anknytning till Tomelilla Förening i Tomelilla
Medsökandes namn SPF seniorerna Klubb 67 Tomelilla, 
Medsökandes status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
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Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn PRO Tomelilla 
Medsökandes status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn HjärtLung, Österlen
Medsökandes status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas? Finansiera anläggandet av banan. Se kalkyl 
i bilaga

Summan du ansöker om 100 000 kr
Söker du medel från fler ställen? Ja. Se bilagan
Nyckelaktör Lennart Bergström och Anders Nilsson
Nyckelaktörens status Privatperson
Roll och kompetens Projektledning, Upphandling 

Betydelse för projektets framgång Stor erfarenhet av projektledning, 
upphandling och entreprenadverksamhet

Medgivande 1
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Thu, 07 Apr 2022 10:01:07 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se

Zendesk ID: 836391

Från: Info
Datum: 2022-04-07 kl. 09.27
Projektnamn Vägbelysning Lärarvägen Onslunda

Kort sammanfattning av projektidén

Lärarvägen från Onslundavägen fram till 
korsningen Solvägen är smal och 
trafikerad av såväl ortsbor som 
elevtransporter till och från skolan. 
Dessutom av ett stort antal promenerande 
människor såväl med som utan hund. 
Vägen är smal och helt utan belysning.
Grovkalkyl
300 m kabel 30 000:-
6 st Fundament, stolpar och armaturer 30 
000:-
Grävning 12 000:-
Elarbete 6 000:-
Moms 19 500:-
Summa 97500:-

Vilken är din målgrupp? Alla som på något sätt bor eller vistas vid 
eller på vägen

Vilka mål vill du uppnå? Ökad trafiksäkerhet för samtliga samt 
dessutom en ökad trivsel.

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas 
vision?

Ökad säkerhet tillgänglighet samt trivsel 
för de som bor och vistas vid vägen.

Hur planerar du att gå tillväga?
Efter ett positivt besked om medel bilda en 
projektgrupp som kontaktar entreprenörer 
för genomförandet.

Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Marknadsföring genom ortspress och via 
bylagets hemsida samt via sociala media

Projektets startdatum 2022 06 01
Projektets slutdatum 2022 10 31
Bifoga eventuella filer. - 
Sökandes namn Onslunda Byalag
Välj status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer 8024172085
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Ange vilket kön du tillhör Annat alternativ

Adress c/o Håkan Svensson, Stationsvägen 15, 
273 95 Onslunda

Telefonnummer +46738009246
E-postadress byalaget@onslunda.nu
Sociala medier eller webbplats - 
Anknytning till Tomelilla Boende i Onslunda
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas?
Vägbelysning på Lärarvägen mellan 
Onslundavägen fram till korsningen 
Solvägen

Summan du ansöker om 97500:-
Söker du medel från fler ställen? Nej
Nyckelaktör Byalaget
Nyckelaktörens status Förening

Roll och kompetens Byalagets samlade kompetens att driva 
och förverkliga Onslundas utveckling 

Betydelse för projektets framgång
Byalaget har bland sina medlemmar 
kompetens och övrigt kunnande för att 
driva projektet.

Medgivande 1
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 08 Apr 2022 09:45:34 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se

Zendesk ID: 836441

Från: Info
Datum: 2022-04-08 kl. 11.24
Projektnamn picknickbord till boulbanan

Kort sammanfattning av projektidén försöka att aktivera flera att komma ut och 
spela boule

Vilken är din målgrupp? äldre och personer med funktionsproblem
Vilka mål vill du uppnå? att få flera att aktivera sig
På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas 
vision?

många i målgruppen behöver pausa och 
vila sig

Hur planerar du att gå tillväga? införskaffa 2 picknickbord Robust
Hur kommer du att marknadsföra 
projektet? genom information

Projektets startdatum 20220501
Projektets slutdatum 20230430
Bifoga eventuella filer. - 
Sökandes namn föreningen österlen hjärtlung
Välj status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer 838800-4403

Ange vilket kön du tillhör Man
Adress Tomegatan 9
Telefonnummer 073
E-postadress info@osterlen.hjart.lung.se
Sociala medier eller webbplats - 
Anknytning till Tomelilla verksamma i tomelilla
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
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Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Hur ska medlen användas? inköp av 2 picknickbord
Summan du ansöker om 9600
Söker du medel från fler ställen? nej
Nyckelaktör - 
Nyckelaktörens status Privatperson
Roll och kompetens - 
Betydelse för projektets framgång - 
Medgivande 1
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 08 Apr 2022 11:04:44 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se
Attachments:                   KVINNOFESTIVALEN_PAA_OESTERLEN_Program_uppdaterat_8.4_2022.pdf

Zendesk ID: 836445

Från: Info
Datum: 2022-04-08 kl. 12.28
Projektnamn Kvinnofestivalen på Österlen

Kort 
sammanfattning 
av projektidén

Kvinnofestivalen skapar en mötesplats för kvinnliga aktörer inom 
företagande och kultur där de kan visa upp sin verksamhet och 
kreativitet, och där jämställdheten stärks genom samtal, föredrag, 
debatt och kulturella aktiviteter som alla är välkomna till.

Vilken är din 
målgrupp? 

Kvinnor och män i alla åldrar som är intresserade av kultur och 
företagssamhet, och som vill delta i ett samtal över könsgränserna.

Vilka mål vill du 
uppnå?

1. Skapa en ny mötesplats, ett "Almedalen för kvinnor" i Tomelilla 
kommun. ". Lyfta kvinnors kreativitet och företagssamhet. 3. 
Möjliggöra ett levande samtal mellan kvinnor och män, i alla åldrar.

På vilka sätt bidrar 
målen till 
Tomelillas vision?

Kvinnofestivalen bidrar till att stärka kreativiteten och 
entreprenörsandan i kommunen, lyfter fram 
jämställdhetsperspektivet, lockar till sig fler besökare - och nya 
bofasta som blir attraherade av att Tomelilla kommun satsar på 
kreativitet, entreprenörsanda och jämställdhet.

Hur planerar du att 
gå tillväga?

Kvinnofestivalen är ett samverkansprojekt mellan kulturföreningen 
Christinas Wänner och nätverket Qlara, för företagsamma kvinnor. 
Ett av arrangemangen under festivalen sker i samarbete med 
Svenska kyrkan. Programmet har arbetats fram sedan hösten 2021 
och är nu färdigt, se bilaga. Kvinnofestivalen äger rum 21-14 juli 
2022, och är planerat att bli ett årligt arrangemang. 

Hur kommer du att 
marknadsföra 
projektet?

Kvinnofestivalen marknadsförs via pressen, sociala plattformar, 
genom affischer och programblad.

Projektets 
startdatum 20220101

Projektets 
slutdatum 20221231

Bifoga eventuella 
filer.

KVINNOFESTIVALEN_PAA_OESTERLEN_Program_uppdaterat_8.
4_2022.pdf

Sökandes namn Kulturföreningen Christinas Wänner
Välj status Förening
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Personnummer 
eller 
organisationsnum
mer

802506-4943

Ange vilket kön du 
tillhör Vill inte uppge

Adress c/o Bodil Persson Rynge Skolväg 75 271 94 Ystad
Telefonnummer 0734-203690
E-postadress info@christinehofslott.se
Sociala medier 
eller webbplats www.christinehofslott.se

Anknytning till 
Tomelilla Besöksmålet Christinehof slott ligger i Tomelilla kommun.

Medsökandes 
namn - 

Medsökandes 
status - 

Personnummer 
eller 
organisationsnum
mer

- 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till 
Tomelilla - 

Medsökandes 
namn - 

Medsökandes 
status - 

Personnummer 
eller 
organisationsnum
mer

- 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till 
Tomelilla - 

Medsökandes 
namn - 

Medsökandes 
status - 

Personnummer 
eller - 
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organisationsnum
mer
Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till 
Tomelilla - 

Hur ska medlen 
användas?

Bidraget kommer att användas till arvoden för medverkande, 
utrustning (bl.a tält och teknik), marknadsföring.

Summan du 
ansöker om 100 000 kr

Söker du medel 
från fler ställen?

Sparbanken Syds stiftelse, har fått 60 000 kr. Har sökt från regionen, 
men det blev avslag.

Nyckelaktör Kulturföreningen Christinas Wänners arbetsgrupp i samarbete med 
representanter för nätverket Qlara.

Nyckelaktörens 
status Förening

Roll och 
kompetens Arrangör

Betydelse för 
projektets 
framgång

Kulturföreningen Christinas Wänner har med stor framgång drivit 
besökmålet Christinehof under sex år, sedan starten 2017.

Medgivande 1
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KVINNOFESTIVALEN PÅ ÖSTERLEN 

Plats: Christinehof slott 

Datum: 21-24 juli 2022 
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Kvinnofestivalen går av stapeln för allra första gången 21-24 juli 
2022. Vår ambition är att kvinnofestivalen ska ge glädje, kunskap, 
nya upplevelser, energi och idéer för både kvinnor och män. I fyra 
dagar fylls Christinehof slott och park med samtal, debatter, 
föreläsningar, utställningar, filmvisningar, poesi, teater och musik. 

Med festivalen vill kulturföreningen Christinas Wänner erbjuda 
kvinnliga aktörer inom kultur och företagande, företrädesvis från 
sydöstra Skåne, en gemensam mötesplats där man kan lyfta fram 
sin särskilda kompetens, bli synliga och visa upp sitt kunnande. 

Kvinnofestivalen arrangeras av kulturföreningen Christinas 
Wänner i nära samarbete med nätverket Qlara och lokala kvinnliga 
aktörer inom företagande, kultur och föreningar. Aktörerna 
inbjuds att delta som utställare med egna stånd i parken där man 
kan presentera sin verksamhet, eller/och som medverkande i 
festivalens programdel. Alla dagar visas film av kvinnliga 
regissörer i slottets filmrum. Speakers' Corner på slottsgården är 
öppen under hela festivalen. Festivalens samtal, föreläsningar och 
debatter streamas live. Festivalen kommer även att dokumenteras i 
en videoupptagning. 

 

Preliminärt festivalprogram, hållpunkter: 

Torsdag 21 juli: 

Dagens tema: Höj din röst! 

Samtal och föredrag av och med kvinnor inom ekonomi, politik 
och intresseorganisationer. Speakers' Corner invigs på 
slottsgården. 

Debattkväll inför höstens val: Vad vill partierna göra för 
kvinnorna? Hur vill man stärka kvinnans ställning i samhället? 

 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Föredrag:   

Kan "kvinnligt 
tänkande" rädda 

Lotta Hedström, fd 
språkrör för MP och 
mångårig 
riksdagsledamot. 
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världen?  

Om politik, 
andlighet och 
ekofeminism. 

 

12-13 Speaker’s corner  
13-14 Föredrag: 

Money, money! Hur 
tar du hand om dina 
pengar, kvinna? 

Ekonomijournalisten 
Birgitta Piper. 

14-15 Föredrag:  

Jag är inte död. Jag 
är bara gammal.  

Om äldreomsorgen i 
Sverige. 

Journalisten, filmaren 
och författaren Ylva 
Floreman  

15-16 Samtal: 

Engagerad för livet. 

Om att aldrig sluta 
höja rösten.  

Journalisten och 
filmaren Neta 
Norrmo samtalar 
med Gudrun 
Schyman om ett 
långt liv i politikens 
strålkastarljus. 

16-17   
17-18   
18-20 Valdebatt:  

Vad vill partierna 
göra för kvinnorna? 

Representanter från 
riksdagspartiernas 
kvinnoförbund/lokala 
organisationer deltar i 
debatten. 

Moderator:  
11-16  Filmvisning  
 

 

 

 

Fredag 22 juli: 
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Dagens tema: Hur mår du, kvinna? 

Samtal och debatt om kropp och själ, hälsa, utseende & jakten på 
evig ungdom; får man vara rynkig och 40+ i Sverige? 

 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Grekisk dans för 

kvinnor (utomhus) 
Ingrid Brink med 
danstrupp 

12-13 Speaker’s corner  
13-14 Föredrag:  

Den orientaliska 
dansens själ och 
historia.  

När dans, 
sensualism och 
sexualitet var ett 
med kropp och själ.  

Dansare och författare 
Rozita Auer. 

14-15 Samtal om livet Ewa Fröling 
intervjuas  

15-16,30 Debatt: 

Får man vara rynkig 
och 40+ i Sverige? 
Om ålderism och 
utseendefixering. 

 

Medverkande: 

Författare Ylva 
Floreman, 
Journalist Cecilia 
Uddén, författare 
och teologie doktor 
Ann Heberlein, 
dansare Rozita 
Auer. Skådespelare 
Ewa Fröling. 

Moderator: Journalist 
Neta Norrmo 

11-16 Filmvisning  
 

 

Lördag 23 juli: 
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Dagens tema: Orden som befriar. 

Samtal och framträdanden om orden som helar och befriar, humor 
och poesi. 

Utställningen “Hon säjer” invigs i parken. Utställningen består av 
citat av kvinnor som är upptryckta på flaggor. 

Stora kafferepet.  
Stora Kafferepet är en hyllning till kaffet, kakorna och kvinnors 
trevliga umgänge. Alla tar med sig sin favoritkaka till det 
gemensamma kakbordet som avnjuts medan konferenciern Peder 
Lamm håller i repet från första till sista koppen. Peder underhåller 
med godbitar ur kaffets och kafferepens historia, välkomnar gäster, 
och däremellan blir det Hattparad, högtidlig utdelning av 
Christinapriset. 
 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Föredrag: 

När	livet	sviktar 

Ibland	räcker	det	inte	
med	två	ben.	Går	ett	
sönder	faller	vi	pladask.	
Därför	behöver	vi	tre	
ben	för	att	stå	stadigt,	
genom	kriser	och	
svackor.		
Utifrån	sin	bok	”Mellan	
köksfönstret	och	
evigheten”	talar	Karin	
Thunberg,	journalist	och	
författare,	om	
trygghetspunkterna	
kärlek,	vänskap	och	
arbete. 

Journalist Karin 
Thunberg 

12-13 Speaker’s corner  
13-14 Föredrag:  

Om att skriva i kris, 
och använda sig av 
orden som 
terapeutisk läkning 
när livet ställs på sin 

Författare och poet 
Clara Bolmsjö 
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spets. 

 
14.30-16.30 Stora Kafferepet 

med utdelning av 
Christinapriset. 

Stora Kafferepet är en 
hyllning till kaffet, 
kakorna och kvinnors 
trevliga umgänge. Alla 
tar med sig sin 
favoritkaka till det 
gemensamma 
kakbordet som avnjuts 
medan konferenciern 
Peder Lamm håller i 
repet från första till 
sista koppen. Peder 
underhåller med 
godbitar ur kaffets och 
kafferepens historia, 
däremellan blir det 
Hattparad, högtidlig 
utdelning av 
Christinapriset – och 
ett framträdande av en 
av Sveriges mest 
folkkära komiker blir 
Kafferepets absoluta 
höjdpunkt.  
 
Christinapriset delas 
för sjätte gången ut till 
en kvinna som med 
kreativet, 
entreprenörsanda och 
arbetsglädje stärkt och 
lyft kulturen och/eller 
företagandet i sydöstra 
Skåne.  
 
 

Konferencier, 
antikexperten och 
underhållaren Peder 
Lamm.  

Special guest: 
Marianne Mörck. 

Skådespelare Bodil 
Mårtensson delar ut 
Christinapriset. 

11-16 Filmvisning  
 

Söndag 24 juli: 

Dagens tema: Her story. 
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Samtal och föreläsningar kring kvinnors historia, nu och förr. 

Konsertkväll till musik av Christina Piper i Andrarums kyrka: 
Musik i en barock kvinnas liv. Sång, musik och recitation. 

Medverkande: Mezzosopran Katija Dragojevic, 
ackompanjatör/gittarist Johan Söllscher, skådespelare Bodil 
Mårtensson. 

 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Föredrag: De 

glömda soldaterna. 
Om kvinnor i 
krigstjänst under 
andra världskriget. 

Journalist och 
författare Anna 
Larsdotter 

12-13 Speaker’s corner:   
13-14 Föredrag: 

Fyra fräcka 
fruntimmer 

Författare Barbro 
Blomberg 

Författare Maria 
Elena Bergman 

14-15 Föredrag:  

Fyra fräcka 
fruntimmer 

Författare Marianne 
Gunve 

Författare Helen 
Halldorsdottir 

15-16  Författare Boel 
Westerberg 

18-19 

20-21 

Musik i en barock 
kvinnas liv. Konsert 
till Christina Pipers 
ära.  

Mezzosopran Katija 
Dragojevic, 
ackompanjatör/gittarist 
Johan Söllscher, 
skådespelare Bodil 
Mårtensson. 

I parken, 13-16 Måla med Maj Konstnär Maj Ström 
11-16 Filmvisning  
 

Bakgrundsinformation: 

Sedan kulturföreningen Christinas Wänner tog över 
besöksverksamheten på Christinehof 2017 har föreningen 
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arrangerat olika enstaka event under fruntimmersveckan, som till 
exempel föreläsningar, och då oftast relaterade till slottets 
utställningar, men även bjudit in till debatter kring ett aktuellt 
ämne, som METOO. Christinehofs byggfru, Christina Piper, 1673-
1752, har namnsdag sista dagen i fruntimmersveckan, den 24 juli. 
Till minne av att Christina Piper var Nordens främsta företagare 
under första hälften av 1700-talet har föreningen instiftat 
Christinapriset. Priset delas ut den 24 juli till en kvinna som lyfter 
fram och stärker kultur och företagande i sydöstra Skåne. Genom 
att kulturföreningen Christinas Wänner nu satsar på en fyra dagar 
lång kvinnofestival och bjuder in kulturarbetare, företagare, 
politiker, aktivister och frivilligarbetare att medverka i festivalen, 
tar föreningen ett stort och viktigt steg framåt mot att skapa en 
festival med kvinnors kreativitet och kunnande i fokus som är 
tänkt att bli ett återkommande arrangemang. 

Med reservation för ändringar i programmet. 

Christinehof 29 mars 2022, 

Mia Gröndahl 

Ordförande/Chairwoman  

Kulturföreningen Christinas Wänner 

www.christinehofslott.se 
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 11 Apr 2022 07:54:46 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se
Attachments:                   bakstuga_ritning_kostnader.pdf

Zendesk ID: 836462

Från: Info
Datum: 2022-04-09 kl. 03.02
Projektnamn Maggans byaugn

Kort sammanfattning av projektidén

Vi i Onslunda Kulturförening vill bygga en s.k. 
byaugn i vår samlingslokal ”Maggan”. Ugnen, 
en platsbyggd vedeldad stenugn, ska 
användas för bröd- och pizzabak vid 
fritidsaktiviteter för ungdomar, samt vid 
offentliga arrangemang med fokus på mat 
och musik. Vi vill även tända ugnen 
regelbundet en helgmorgon i veckan under 
höst/vinter/vår för att baka och leverera 
prenumerationsbröd till bybor, eller låta bybor 
komma med egna degar, grädda och stanna 
på en kopp kaffe. Vi tror att ugnen, med sin 
tilldragande värme och bröddoft, kan ge en 
extra dimension till Maggan som mötesplats, 
och ett ställe att ”bryta bröd” med andra 
Onslundabor.

Vilken är din målgrupp? 

Målgrupp är framför allt boende i Onslunda 
med omnejd. Vi vill specifikt också ge 
ungdomar möjlighet att använda ugnen, och 
att baka bröd eller pizzor i samband med 
fritidsaktiviteter i Maggan. Även tillresta kan 
få möjlighet att ta del av vår byaugn vid 
kulturtillställningar där bröd eller liknande 
serveras.

Vilka mål vill du uppnå?

Vi vill med vår ugn dels ge en ytterligare 
dimension till vår mötesplats Maggan. Att 
samlas kring värmen av en stenugn för att 
baka bröd, ta en kaffe och samtala tror vi kan 
sammanföra byns människor på ett nytt och 
intressant sätt. Dels vill vi också slå ett slag 
för mathantverk, lokala råvaror (vi kommer att 
använda mjöl från intilliggande lantbruk) och 
konkret visa hur lokalsamhället kan bli en del 
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i sin egen livsmedelsförsörjning. En viktig 
extra poäng är att ugnen också kommer att 
bidra till uppvärmningen av samlingslokalen, 
och minska energiförbrukningen för denna de 
dagar ugnen används. 

På vilka sätt bidrar målen till 
Tomelillas vision?

En byaugn förkroppsligar på flera sätt 
visionen. Vi skapar och bakar lokalt, 
tillsammans, och en byaugn kan ge än mer 
uppmärksamhet till lokal hållbar konsumtion 
och bygdens fantastiska råvaror. Att mötas 
kring lokalt bakat bröd är ett skapande av 
matkultur.

Hur planerar du att gå tillväga?

Bygglovsritningar har tagits fram för 
bakstugan, murstocken har inspekterats och 
en professionell ugnsbyggare har besökt 
lokalen och kommer att bli den som utför 
byggnationen av ugnen, övrig byggnation står 
föreningen för. Elen hanteras av en elfirma i 
bygden. En morgonpigg och bakglad 
pensionär i byn står redo att ansvara för 
bakmorgnar. Om projektet godkänns skickas 
bygglovsansökan in.

Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Projektet kommer att marknadsföras på 
föreningens/Maggans hemsida, samt på 
sociala medier för Onslunda och Österlen. Vi 
kommer även att skicka ut 
pressmeddelanden till lokala tidningar.

Projektets startdatum 2022-06-01
Projektets slutdatum 2023-05-31
Bifoga eventuella filer. bakstuga_ritning_kostnader.pdf
Sökandes namn Onslunda Kulturförening
Välj status Förening
Personnummer eller 
organisationsnummer 802538-5256

Ange vilket kön du tillhör Vill inte uppge
Adress Lantmannavägen 52 27395 Onslunda
Telefonnummer 0708188180
E-postadress rosenbladvilda@gmail.com
Sociala medier eller webbplats - 
Anknytning till Tomelilla Vi är en förening med säte i Onslunda.
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
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Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas?

Medlen ska användas till att konstruera en 
platsbyggd stenugn och koppla in den på 
befintlig murstoc. De ska också användas för 
att köpa in och montera ett begagnat 
tättslutande dörrparti innanför en äldre 
träport, och att göra dörröppningen något 
högre (2m, nödvändigt för att det ska vara 
utrymningsväg), samt för att dra om äldre el 
och sätta lite mer belysning i lokalen.

Summan du ansöker om 100.000
Söker du medel från fler ställen? Nej, inte till byaugn/bakstuga. 
Nyckelaktör Onslunda Kulturförening
Nyckelaktörens status Förening

Roll och kompetens Förening som samlar bybor engagerade i 
utveckling av kultur och kreativitet i byn.

Betydelse för projektets framgång

Bland föreningsmedlemmarna finns stor 
kompetens kring att driva projekt, arbeta med 
mat, caféverksamhet osv. Genom att en 
förening står bakom projektet är det flera som 
driver på och bär ansvaret tillsammans. Vid 
behov kan mer information kring 
medlemmarnas kompetens skickas in.

Medgivande 1
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Uppskattade kostnader byaugn/bakstuga (inkl moms): 

Konstruktion av platsbyggd stenugn/massugn 

(inkluderar även sådant som mineritbeklädnad 

av bjälklag, inkoppling på befintlig murstock, ny 

rökgång/rörisättning)  

 

70.000 

Omdragning el/belysning  15.000 

Glasparti (+ montering) med dörr innanför äldre 
träport, nedsänkning av ingång för att erhålla 
2m höjd/utrymning  

15.000 

TOTALT  100.000 
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 11 Apr 2022 07:55:11 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se

Zendesk ID: 836468

Från: Info
Datum: 2022-04-10 kl. 10.41

Projektnamn Naturområde för smakupplevelser, 
sinnesro och umgänge.

Kort sammanfattning av projektidén

Vi flyttade nyligen till Ullstorp och driver 
sedan cirka ett år tillbaka en 
stuguthyrning på vår gård. Vår avsikt är 
att utveckla området för såväl boende 
gäster som lokalinnevånare med fokus 
på umgänge ackompanjerat av smaker 
från Tomelilla och övriga Österlen. Vi är i 
full gång med att skapa en myllrande 
innergård för umgänge, spel och förtäring 
och önskar komplettera denna med en 
liten äpple odling, i sann Österlensk 
anda, såväl som med små rum ute i 
naturen. Besökarna ska kunna köpa 
frukost-, fika- och matkorgar laddade 
med lokala råvaror för egentillagning vid 
arrangerade grillplatser utmed vår 
naturslinga. Tanken är att området ska 
kunna nyttjas året runt och förutom 
trädeck, grillar och sittplatser behöver 
även vind- och regnskydd skapas. 

Vilken är din målgrupp? 

Målgruppen innefattar alla åldrar då vi 
tror på en gård med umgängesplatser 
över generationsgränser. Våra 
övernattande gäster är såväl nationella 
som internationella och bidrar därmed till 
en bred spridning av Tomelilla kommuns 
attraktionsvärde. Vid utvalda tillfällen 
kommer även dagsgäster och 
lokalbefolkning erbjudas möjlighet att 
besöka oss.

Vilka mål vill du uppnå?
Vår ambition är att skapa en plats där 
såväl turister som lokalbefolkning ska 
trivas och uppleva smaker från vår gård 
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såväl som från Tomelilla och övriga 
Österlen. Äppelodlingen i "miniformat" 
ska över tid generera produkter till 
matkorgarna men direkt skapa en 
"Österlensk känsla". Vi tror att denna 
känsla bäst uppnås via samverkan med 
Tomelilla kommun såväl som med andra 
lokala aktörer. Våra gäster har uttryckt att 
man övernattar här för att göra utflykter 
på övriga Österlen medan lokalbefolkning 
vi träffat uttrycker en förvåning när vi 
hävdar att Tomelilla är en del av 
Österlen. Vi vill med våra visioner vara 
en del av Tomelilla kommuns utveckling 
mot en vision att odla matkultur och 
kreativitet och att skapa ett Tomelilla på 
Österlen som vi såväl som våra boende 
gäster och övrig lokalbefolkning ska 
trivas i.

På vilka sätt bidrar målen till Tomelillas 
vision?

Då Tomelillas vision är att odla en 
matkultur och kreativitet bidrar våra mål 
till just detta. 
Matkultur i form av olika lokala råvaror 
och kreativitet genom nyttjande av vår 
vackra natur på gården. Sammantaget 
skapar detta en ökad attraktionskraft för 
Tomelilla kommun.

Hur planerar du att gå tillväga?

Vi har under senaste halvåret fått 
rådgivning av Rune Stenholm Jacobsen, 
finansierat av länsstyrelsen, i hur vi på 
bästa möjliga sätt ska ta hand om natur-, 
biologisk mångfald och vattenmiljöer på 
vår anläggning. Med nya kunskaper har 
vi för avsikt att långsiktigt utveckla vår 
miljö där denna ansökan utgör ett första 
steg. För att nå så långt som möjligt med 
våra finansiella resurser kommer vi att 
huvudsakligen utföra arbetet själv. Vi 
kommer att köpa in material till de olika 
naturrummen och inreda dem löpande 
under närmaste året såväl som äppelträd 
för nyplantering. Vidare kommer vi att 
besöka potentiella samarbetspartners för 
att skapa matkorgar inspirerade av såväl 
egna produkter som från lokala aktörer. 
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Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Vi har för avsikt att marknadsföra 
projektet via sociala medier, bjuda in 
lokaltidningar, vara delaktiga vid event 
såsom ex. "Hela Österlen lyser" och att 
direkt via våra bokningskalnaler sprida 
information om projektet. I de sociala 
medierna kommer vi, om så önskas, 
lägga med kommunens logga och 
beskriva att projektet är delfinansierat av 
Tomelilla kommun. Vi sätter även gärna 
upp en skylt vid gårdens entré som 
tydliggör att projektet är delfinansierat av 
Tomelilla kommun, om sådana finns 
tillgängliga. Vi är mycket angelägna om 
att marknadsföra såväl som att vara 
ambassadörer för Tomelilla som en plats 
värd att besöka på vackra Österlen.

Projektets startdatum 2022-06-01
Projektets slutdatum 2023-05-31
Bifoga eventuella filer. - 

Sökandes namn
Henrik Edmén för Henrik och Jessica 
Edmén (enkelt bolag för Skogsbäckens 
Stugby AB:s nyttjande)

Välj status Företag
Personnummer eller organisationsnummer9340116004
Ange vilket kön du tillhör Man
Adress Ullstorp 1241, 27394 Tomelilla
Telefonnummer 0735-050176
E-postadress henrik@edmen.se

Sociala medier eller webbplats

Stugbyn marknadsförs i nuläget på 
Booking.com samt vår facebooksida för 
Skogsbäckens stugby AB. Projektet är i 
startskedet och marknadsförs inte ännu.

Anknytning till Tomelilla

Vi bor såväl som driver en gård (våra 
enskilda firmor sammanslagna till ett 
enkelt bolag) och ett aktiebolag i 
kommunen.

Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller organisationsnummer- 
Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
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Medsökandes status - 
Personnummer eller organisationsnummer- 
Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller organisationsnummer- 
Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas?

- Virke till möbler, vind- och regnskydd 
=30 000 kr.
- Plintar = 3 000 kr.
- Virke i lärk till trädeck vid de olika 
"rummen" och bäcken = 25 000 kr.
- Material till uppbyggnad av tre 
grillplatser = 15 000 kr.
- Sten, grus, sand och murbruk = 5 000 
kr.
- Fruktträd (50 styck á c:a 800 kr/st) = 40 
000 kr
- Biodling som skapar förutsättningar för 
bättre pollinering av fruktträd/bärbuskar 
och biologisk mångfald = 10 000 kr. 
Totalt = 128 000 kr.

Summan du ansöker om 100 000 kr

Söker du medel från fler ställen?
Nej, inte i dagsläget men en ambition att 
söka medel från länsstyrelsen för fortsatt 
utveckling av våra vattenmiljöer finns.

Nyckelaktör Henrik Edmén för Henrik och Jessica 
Edmén

Nyckelaktörens status Företag
Roll och kompetens Ägare och projektledare.

Betydelse för projektets framgång

Vi driver ett litet företag med höga 
ambitioner om utveckling och kommer 
därför att värna om att sökta medel 
räcker till så stor del av projektet som 
möjligt. Vi kommer utöver ansökta medel 
att tillsätta egna resurser för att 
säkerställa att projektet når uppsatt 
vision.

Medgivande 1
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 11 Apr 2022 07:55:31 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se

Zendesk ID: 836476

Från: Info
Datum: 2022-04-10 kl. 09.44
Projektnamn Maten är närmare dig än du tror.

Kort sammanfattning av projektidén

Tiosken är ett modernt gatukök i Skåne-
Tranås. Det är ett nytänk kring vad ett 
gatukök är och vad som kan serveras i ett 
snabbmatställe. Idag har vi kött från 
Tranåslund och Appeltorp, 3 km från Skåne-
Tranås. Vi bakar eget bröd, gör egna 
veggieburgare, mixar egen majonnäs med 
ägg från Farmors lycka. Hållbart och nära är 
våra ledord. Vi vill peka på att maten är 
nämre än du tror, den finns bara runt hörnet. I 
trädgården som hör till odlas sallad och 
kryddor som vi använder i maten. Nu är det 
dags att ta nästa steg.
Vi vill sätta upp ett enkelt och mindre växthus 
där vi kan ha odlarkvällar, prata om vad som 
är lättodlat, hur och var maten kommer ifrån. 
Förutom träffarna vill vi ha en enkel odling i 
växthuset så man kan se odlings-processen, 
hur maten växer.
Vi vill att våra besökare ska förstå hur lätt det 
kan vara att ta fram egna grönsaker. Med 
slogan som ”Alla kan odla” vill vi visa på de 
enkla och roliga att odla - om än i liten skala.

Vilken är din målgrupp? 

Primära gruppen är de som inte har en egen 
täppa, och inte odlat något själva. Har du 
bara ett fönster kan du till exempel odla 
ärtskott som du kan göra egen pesto på - 
utan dyra ingredienser. Eftersom projektet 
sträcker sig över sommaren är den tillfällige 
turisten en sekundär målgrupp. 

Vilka mål vill du uppnå?
Att besökaren ska känna att ”jag kan själv”– 
denna tomat/gurka/sallad har jag odlat själv 
och nu äter jag den. Att besökaren ska förstå 
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var maten kommer ifrån, att den är nämre än 
du tror. 

På vilka sätt bidrar målen till 
Tomelillas vision?

Tiosken har redan gjort medvetna val och 
tänkt nytt gällande gatuköksmat. Vi har gjort 
våra val baserat på vad som är hållbart för 
miljön, djuren och leverantörer. Vi vill vara 
ambassadörer och visa på den matkultur och 
mångfald det finns i Tomelilla - och du står 
mitt i den.

Hur planerar du att gå tillväga?

Ett naturlig plats för detta är ett växthus. 
Skapa nyfikenhet genom att börja odla, 
inbjuda till träffar där man kan få sätta igång 
sin egen odling, ha lokala 
handledare/odlare/uppfödare som berättar om 
sin vardag. Bjuda in till kostnadsfria träffar 
”Börja odla” där besökaren går hem med sin 
egen kruka med frö/planta. 
Ha matkvällar där du gör din egen majonnäs, 
plockar tomater och sallad från växthuset. En 
av våra leverantörer, till exempel Tranåslund, 
bjuder på sin kunskap om vad som är bra 
djurhållning samtidigt som de sköter grillen.

Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Framförallt olika grupper på Facebook, 
samarbetspartners/leverantörers egna 
hemsidor och sociala medier, mun-till-mun, 
annons i Österlenmagasinet och Ystad 
allehanda. 

Projektets startdatum 2022-05-30
Projektets slutdatum 2022-09-30
Bifoga eventuella filer. - 
Sökandes namn Tiosken i Skåne-Tranås
Välj status Företag
Personnummer eller 
organisationsnummer 559128-8112

Ange vilket kön du tillhör Kvinna
Adress Skåne Tranås 928, 27392 Skåne-Tranås
Telefonnummer 0704-818085
E-postadress anneli@tiosken.se
Sociala medier eller webbplats www.tiosken.se
Anknytning till Tomelilla Har företag och bor i Tomelilla.
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
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Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas? Köpa och ställa upp ett mindre växthus.
Materialkostnad för odling.

Summan du ansöker om 45 000
Söker du medel från fler ställen? Nej
Nyckelaktör Anneli Dennersten, Tiosken
Nyckelaktörens status Företag
Roll och kompetens Ägare till Tiosken, glad odlare och matlagare

Betydelse för projektets framgång

Anneli är van projektledare, har erfarenhet av 
att hobbyodla för eget bruk, har varit egen 
företagare i trettio år, har bra kontakt och 
samarbete med lokala leverantörer och 
hobbyodlare i Tomelilla

Medgivande 1
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 11 Apr 2022 07:55:52 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Ansökan om visionsmedel / info@tomelilla.se
Attachments:                   Scan1169__2__Offert_Kvarn_7.pdf

Zendesk ID: 836477

Från: Info
Datum: 2022-04-10 kl. 11.58

Projektnamn Modern stenkvarnsanläggning till 
kultursädeslag

Kort sammanfattning av projektidén

I den gamla stallen planerar vi att bygga upp 
en modern sten kvarns anläggning till 
kultursädeslag. Vi har under 20 år odlat 
ekologisk Dinkel vete och har på senare år 
utökat odlingen med Emmervete och Enkorn.
Vi har under alla dessa år haft ett samarbete 
med Wästgötarna som har sin kvarn i Stora 
Levene utanför Skara. Vi har skickat spannmål 
till Stora Levene, där de hjälpt oss att skala och 
mala detta. 
Vi har länge drömt om att bygga upp en egen 
kvarnanläggning, där vi kan skala och mala 
vårt Dinkel mm
Detta har blivit än viktigare, då transport med 
varor vare sig är klimatsmart eller ekonomiskt 
försvarbart
Vi har kontakt med ett företag i Österrike som 
tillverkar stenkvarnar i trä och övrig utrustning 
till detta.
Det gamla stallet håller vi på att saneras, för att 
bygga upp en liten anläggning som består av 
Silosar, Skalmaskin, Stenkvarn, 
Packeteringsband och förvaring.
Det skall finnas ett visningsfönster till 
anläggningen för besökare i Gårdsbutiken.

Vilken är din målgrupp? Från 0-100 år

Vilka mål vill du uppnå?

En modern sten kvarnanläggning där all 
produktion sker på gården, utan onödiga 
transporter.
En sten kvarns anläggning, som bibehåller 
mesta möjliga näringsämne i spannmålet.
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En produktion, där kunderna får se hela 
produktions processen från Jord till Bord.

På vilka sätt bidrar målen till 
Tomelillas vision?

Vi har en ekologisk produktion, där vi odlar 
kulturspannmål så som Dinkel, Emmer, Enkorn 
och förädlar direkt till konsument, bageri, 
restaurang. Vi vill utveckla detta genom att 
producera hela ledet hemma på gården för att 
uppnå mesta möjliga näring i produkten och en 
hållbar tillväxt.

Hur planerar du att gå tillväga?

Den gamla stallen håller på att saneras. Golvet 
skall sänkas för att uppnå rätt höjd. 
Innerväggar skall muras upp och putsas. Målas 
med en färg som går lätt att städa. Tak skall 
kläs med gips. Alla ytor skall vara lättstädade. 
Bra belysning, Begagnade dörrar från ett 
gammalt slakteri finns redan på plats. Fönster 
för att besökare skall kunna titta in i 
produktionen finns redan på plats. Silos 
anläggning är redan inköpt. Ett mörkt svalt 
förråd för att förvara färdigt mjöl behövs. 
Arbetet kommer vi att göra själv. En 
dammsugare, typ en sådan som finns i 
slöjdsalar behövs för att suga upp mjöl. 
En skalmaskin finns redan.
Jag behöver köpa en modern sten kvarn i trä 
med inbyggd sikt från Österrike som kostar ca 
100000kr.

Hur kommer du att marknadsföra 
projektet?

Projektet kommer att marknadsföras till alla 
kunder i Gårdsbutiken, Genom föreningen 
Genväg Österlen, där jag är Ordförande, 
Genom Matrundan Österlen, Genom Skördetid 
Österlen, Genom sociala medier.

Projektets startdatum 20220410
Projektets slutdatum 20230410
Bifoga eventuella filer. Scan1169__2__Offert_Kvarn_7.pdf
Sökandes namn Charlotte Ivarsson Lundberg Åsgård
Välj status Företag
Personnummer eller 
organisationsnummer 681006-3583

Ange vilket kön du tillhör Kvinna
Adress Åsgård 27395 Onslunda
Telefonnummer 0762332620
E-postadress as.gard@telia.com
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Sociala medier eller webbplats
www.asgard-holkestorp.com
FB: Åsgårds Gårdsbutik
Instagram: Charlotte Ivarsson Lundberg

Anknytning till Tomelilla

Har bot och i Tomelilla kommun i hela mitt liv.
Har gått på följande skolor: Tryde skola, 
Byavångsskolan, Kastanjeskolan.
Driver Åsgårds Gårdsbutik i Onslunda.
Ordförande i Genväg Österlen
Ordförande i Tomelilla Ungdomsorkester
Ledamot i Onslunda Byalag

Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 
Medsökandes namn - 
Medsökandes status - 
Personnummer eller 
organisationsnummer - 

Ange kön - 
Telefonnummer - 
E-postadress - 
Anknytning till Tomelilla - 

Hur ska medlen användas? Till att köpa in en Stenkvarn med inbyggd sikt 
från Österrike se bif fil

Summan du ansöker om 100000
Söker du medel från fler ställen? Nej
Nyckelaktör Konsumenter i Tomelilla Kommun med fler
Nyckelaktörens status Privatperson
Roll och kompetens Konsument
Betydelse för projektets framgång Kvalité ger nöjd konsument
Medgivande 1
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Thomas Lindberg  
Titel: Kommunsekreterare 
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se 
Telefon: 0417-180 00   
 

Diarienummer: KS 2022/75 
 
Datum 11 maj 2022 

 

Tjänsteskrivelse – uppföljning av SAM 
2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
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. 
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2 (2) 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-05-11. 

SAM 2021 förvaltningsövergripande handlingsplan 2022, handlingsid: Ks 2022.1319. 

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

 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

HR-strateg Liselotte Skoglund 
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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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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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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18253 
Mobil: 070-9958253 
 

Diarienummer: KS 2022/24 
 
Datum 27 april 2022 

 

Tjänsteskrivelse samverkansavtal om 
gemensam överförmyndarorganisation 
och nämnd samt reglemente för Sydöstra 
Skånes överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2023-2026 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 april 2022. 
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd 
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026 

 

Kommunledningskontoret  
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Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
Ystads kommun 
Sjöbo kommun 
Simrishamns kommun 
KFS/Johanna Kandell 
Kanslichef Johan Linander 
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Samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarverksamheten 

 

1. Parter 

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

 

2. Bakgrund 

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

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

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

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

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

 

3. Uppgifter för den gemensamma handläggarorganisationen 

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

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

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

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

riktlinjer från överförmyndarnämnden. 

 

4. Organisation och anställningsmyndighet 

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

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

 

5. Service i samarbetskommunerna 

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

 

6. Aktförvaring och arkiv 

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

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

 

7. Budget 

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

 

8. Underlag för kostnadsfördelning 

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

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

 

9. Kostnadsfördelning 

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

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

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

Kvarstår antalet ärenden 2023 så blir fördelningen mellan kommunerna följande:  

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

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

 

10.  Ersättning 

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

 

11.  Ekonomisk redovisning 

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

 

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

 

13.  Utvärdering/omförhandling 

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

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

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

 

14. Roterande ordförandeskap i nämnden 

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

  

15. Insyn 

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

 

16.  Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas på annan. 

 

17.  Tvist 

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

 

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

 

19.  Avtalstid och uppsägning 

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

 

20.  Samarbetets upphörande 

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

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

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

 

21.  Kontaktpersoner 

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

 

22.  Avtalets giltighet 

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

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

För Ystads kommun   För Sjöbo kommun 

 

…………………………….  …………………………….. 

 

 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

För Simrishamns kommun  För Tomelilla kommun 

 

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

Nr C 22:xx 
  

 
 

Kf §xx/2022 Dnr KS 2022/24 
 

REGLEMENTE FÖR SYDÖSTRA SKÅNES 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Tomelilla dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Ystad dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Sjöbo dag månad 2022, Kf § xx. 
Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn dag månad 2022, Kf § xx. 
 
Gäller från 1 januari 2023. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige i Tomelilla. 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och övriga 
författningar gäller bestämmelser i detta reglemente samt avtal mellan Tomelilla, Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner rörande verksamheten.  
 
Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner har kommit överens om att fr o m 
2023-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd för 
samverkan angående överförmyndarverksamheten. 
 
Tomelilla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Tomelilla 
kommuns organisation. Nämnden följer Tomelilla kommuns reglementen, riktlinjer och 
rutiner, dock inte vad avser frågan om arvoden som regleras av respektive kommun. 
 
Gäller från den 1 januari 2023. 
 
Verksamhet 
 
1 § Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd utgör enligt kommunallagen 3 kap 9 § styrelse 
för verksamheten och har ansvar för överförmyndarverksamheten. 
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
2 § Nämnden ska till kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. 
Nämnden ska vidare lämna de underlag till kommunernas årsredovisningar som 
efterfrågas av de samverkande kommunerna. 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som Tomelilla kommunfullmäktige bestämt. 
 
3 § Nämnden fattar beslut i Tomelilla kommun och ingår avtal för Tomelilla kommuns 
räkning. Tomelilla kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 
utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.  
 
Tomelilla kommun har regressrätt mot Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommun i 
anledning av eventuella rättsliga krav som har riktats mot Tomelilla kommun enligt första 
stycket. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden på kommunens vägnar 
träffa överenskommelse om betalning och fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
avtal. 
 
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid 
förvaltningsbesvär. 
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4 § Nämnden ansvarar för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som 
behövs. 
 
5 § Nämnden ska till länsstyrelsen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att 
länsstyrelsen ska kunna föra statistik över överförmyndarnämndernas verksamhet. 
 
Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse 
 
6 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden i Tomelilla kommun 
överta hela eller delar av nämndens verksamhetsområde. 
 
Sammansättning och mandattid 
 
7 § Överförmyndarnämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande. Varje kommun utser en ledamot och en 
ersättare till nämnden. Vilken kommun som ska utse ordförande respektive vice 
ordförande följer av samverkansavtalet mellan kommunerna. 
 
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Då val av överförmyndarnämnd förrättats, ska det genast anmälas till länsstyrelsen. 
 
Ledamot och ersättare i nämnden får inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Lagfaren 
tjänsteperson vid tingsrätt får inte vara ledamot eller ersättare i nämnden om inte 
regeringen för särskilt fall meddelat tillstånd därtill. 
 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden 
 
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare som inte tjänstgör i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få 
sin mening antecknad till protokollet. 
 
Växeltjänstgöring 
 
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 
10 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. 
 
Ersättare för ordförande 
 
11 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot eller tjänstgörande 
ersättare att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten eller tjänstgörande 
ersättaren tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot av nämnden att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Närvarorätt för kommunalråd 
 
12 § Kommunstyrelsens ordförande från Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns 
kommuner får närvara och delta i överläggningar, men inte delta i besluten, vid 
sammanträden i nämnden. 
 
Undantag från första stycket gäller vid behandling av ärenden som innebär 
myndighetsutövning mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Kommunstyrelsens ordförande har även rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
Sammanträden 
 
13 § Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen. 
 
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Nämndens 
sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice 
ordförande, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
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14 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt 
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
15 § Om det framkommer skiljaktiga meningar i nämnden i ett ärende enligt 
föräldrabalken, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i 
tvistemål. 
 
För varje beslut av nämnden i ett ärende enligt föräldrabalken ska det finnas en handling 
av vilken framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt 
beslutets dag och dess innehåll. 
 
Handläggning 
 
16 § Från kommunernas övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts 
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller 
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin 
mening antecknad till protokollet. 
 
Delegation 
 
17 § Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till 
tjänstgöring eller en tjänsteperson vid överförmyndarnämndens kansli med den 
kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. 
Nämnden ska i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.  
 
En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något 
annat sätt än av nämnden samfällt. Detsamma gäller beslut enligt FB 11 kap. 20 § att 
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entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal 
om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite. 
 
Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, tillstånd, 
förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller 
beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, ska ärendet hänskjutas till nämnden. 
 
Justering av protokoll 
 
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuns 
digitala anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen för det sist anslagna protokollet. 
Nämndens kansli har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på 
respektive kommuns anslagstavla. 
 
Reservation 
 
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet. 
Ledamoten ansvarar för att reservationen kommer nämndens kansli till handa. 
 
Delgivning 
 
20 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste vice ordföranden eller 
tjänsteperson som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Personuppgifter 
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22 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Revision 
 
23 § Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna 
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska 
prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 
 
Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om ansökan till förvaltningsrätten om entledigande från 
uppdraget. 
 
Distansdeltagande 
 
24 § Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. 
__________  
 
 

83



 
   

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

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

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

Reglemente för valnämnden 
mandatperioden 2023–2026 
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

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

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

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

Övriga uppgifter 

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

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

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

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

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

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

Sammanträden 

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

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

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

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

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

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

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

Nr C 22:13 
  

 
 

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

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

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

Reglemente för 
valberedningsnämnden 

mandatperioden 2022-2026   

108



 
 

 

 

2 (7) 

 

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 § Kultur- och fritidsnämnden 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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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 

117



 
 

 

 

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

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

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

Reglemente för 
krisledningsnämnden 

mandatperioden 2023-2026   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

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

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Reglementet reglerar kommunens organisation och befogenheter vid 
extraordinära händelser i fredstid i enlighet med Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen (2017:725) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter för Krisledningsnämnden 
 
1 § Krisledningsnämnden fullgör uppgifter vid extraordinära händelser.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen.    
 
2 § Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta förslag till 
plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska 
lämnas till fullmäktige för fastställelse. 
 
3 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 
 
Under en extraordinär händelse står den kommunala 
förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande. 
 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd.   
 
4 § Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
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5 § Krisledningsnämnden får anvisa medel för finansiering av de kostnader 
som bedöms erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter 
under en extraordinär händelse. 
 
Samtliga kostnader till följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. 
Snarast efter det att den extraordinära händelsen upphört, ska 
krisledningsnämnden avge redovisning till kommunfullmäktige, som beslutar 
om kostnadernas fördelning. 
 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

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

Arbetsformer för krisledningsnämnden 

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

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

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

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

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

Sammanträdena 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övriga närvarande Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)   

Justerade paragrafer § 20

Justeringens plats Digital justering       maj 2022
och tid 

Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Jörgen Prahl (M)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Arvodesreglemente utkast 3, handlingsid: Ks 2022.1278.

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

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

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

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

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

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

Expediering
Kommunfullmäktige
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Jörgen Prahl

Sekreterare: Johan Linander

Justerare: Tina Bergström-Darrell
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Jörgen Prahl
Date: 2022-05-09 19:27:23
BankID refno:  413ce5d7-1ca9-4d5d-9653-91283feffa8a

Signed by: JOHAN LINANDER
Date: 2022-05-09 21:23:49
BankID refno:  257bd2bc-cf04-471b-98f8-09b1b333212a

Signed by: Eva Tina Bergström Darrell
Date: 2022-05-09 18:14:51
BankID refno:  85be409b-1ec9-45ef-a402-c398c4538e98

137



 
 

 

 

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   

138



 
 

 

 

2 (15) 

 

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

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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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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 
  

153



2 
 

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 (§ 

154



3 
 

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). 

166



15 
 

 
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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Organisations- och arvodesberedningen 

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

kl. 15.00-16.50 
 
Beslutande  
 

 

 
 

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

Övriga närvarande  Johan Linander, kanslichef och beredningens sekreterare  
   

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön. 

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

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

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

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

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

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

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

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

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

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

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

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

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

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

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

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

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

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

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

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

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

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

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

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

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

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

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

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

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

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

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

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

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

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

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

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

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

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

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

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

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

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

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

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

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

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

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

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

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

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

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

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

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

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

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

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

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

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

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

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

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

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

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

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

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

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

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

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

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

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

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

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

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

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

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

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

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

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

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

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

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

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

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

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

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

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

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

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

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

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

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

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

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

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

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 

182



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  

191



                                                                                                      2018-09-14 

6 

 

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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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 14:8  
 

Kf § 6/2019 Dnr Ks 2014/220

REGLEMENTE GÄLLANDE OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH 
PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

Antagen av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, Kf § 6/2019.

§ 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.
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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 
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.
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Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års 
ålder 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 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.

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.
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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.

§ 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

201



A 14:8 – Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 5 (13)

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.

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.
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§ 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

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
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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.

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.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas 
lika mellan förmånsberättigade barn.
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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.

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.
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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 ikraft 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.
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
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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 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.
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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.
__________

208



A 14:8 – Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 12 (13)

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

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, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från nedanstående 
normer.
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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 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.

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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Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/61 
 
Datum 4 maj 2022 

 

Tjänsteskrivelse remissyttrande 
materialförsörjningsplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag och vill särskilt betona följande: 

• Tomelilla kommun önskar ett tydligare fokus på vikten av att bevara 
jordbruksmark och utveckla besöksnäring och en levande landsbygd för att 
säkra en likvärdig behandling vid planering och lokalisering av täkter och 
mottagningsanläggningar.  

• Tomelilla kommun ställer sig positiv till materialförsörjningsplanens 
utgångspunkt i ökat återbruk, minskad miljö- och klimatpåverkan av 
transporter och bred regional samverkan. 

• Tomelilla kommun ställer sig positiv till att identifiering av viktiga täktlägen 
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i 
den kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och 
utbildning inom cirkulär masshantering etableras. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Skåne bad den 19 april 2022 om synpunkter på remiss angående 
Länsstyrelsens materialförsörjningsplan.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Syftet med 
planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för framtida 
infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. Planen ska med Skånes 
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regionala förutsättningar som grund belysa vilka möjligheter och utmaningar det 
finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån detta sätta upp mål för hur en 
hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska därmed tjäna som underlag för 
branschen, kommunernas planering samt beaktas vid Länsstyrelsens hantering av 
frågor som rör fysisk planering och handläggning av områdesskydd. 

Landsbygden och dess areella näringar försörjer både stad och land med råvaror, 
öppna landskap och en levande besöksnäring i samklang med naturen. För Tomelilla 
är jordbrukslandskapet en viktig del av näringslivet och identiteten. 
Befolkningsprognosen i Tomelilla säger att invånarna kommer att öka med cirka 700 
personer fram till 2025, men kommunen planerar för 1000 personer fram till 2025. 
Tomelilla har även fått en ökad attraktivitet under de senaste åren då många 
arbetsplatser blivit alltmer flexibla, vilket innebär att Tomelilla idag kan erbjuda en 
urban livsstil nära naturen till helt nya typer av inflyttare. Tomelilla kommun ser 
därför att det är av stor vikt att materialförsörjningsplanen beaktar bevarandet av 
jordbruksmark, besöksnäring och en levande landsbygd för att säkra en likvärdig 
behandling vid planering och lokalisering av täkter och mottagningsanläggningar. Vi 
vill även lyfta att detta är viktigt att beakta i prognoser för ballastförsörjning i 
Sydöstra Skåne.  

Tomelilla kommun ställer sig i övrigt mycket positiv till materialförsörjningsplanens 
fokus på återanvändning av berg- och schaktmassor för att minska uttaget av material 
och undvika behovet att öppna nya täkter i framtiden. Vi ser även en stor 
miljömässig och ekonomisk vinning i effektivare och alternativa transporter. 
Tomelilla har redan idag ett starkt regionalt samarbete med närliggande kommuner i 
Sydöstra Skåne i infrastrukturfrågor och ser därmed en fördel med att regional 
samverkan stärks ytterligare genom gemensam planering och lokalisering av täkter 
och mottagningsanläggningar.  

Slutligen ställer sig Tomelilla kommun positiv till att identifiering av viktiga täktlägen 
samt mottagningsytor för schaktmassor för återvinning uppmärksammas i den 
kommunala fysiska planeringen samt att stöd för rådgivning och utbildning inom 
cirkulär masshantering etableras då detta möjliggör för oss att skapa en långsiktighet i 
planeringen. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av en ökad återvinning av bergs och schaktmassor 
beror till hög grad på avstånden för transporterna mellan dess ursprungliga 
användningsområde till nya användningsområdet. Då planens utgångspunkt även är 
att öka det regionala samarbetet i masshantering samt att effektivisera transporterna 
bedöms materialförsörjningsplanens ekonomiska konsekvenser bero på hur väl detta 
arbete faller ut.  
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Barnperspektivet 
Materialförsörjningsplanen bidrar till en ökad miljö- och resurshushållning vilket 
kommer ha en positiv påverkan på barns framtida livsmiljö.  

Miljöperspektivet 
Materialförsörjningsplanen riktar ett tydligt fokus på ökad återbruksgrad i 
materialhanteringen, effektiviserade transporter och elektrifiering av arbetsmaskiner 
vilket bedöms ha en positiv påverkan på klimat och miljö. 

Uppföljning 
De miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av implementeringen av 
materialförsörjningsplanen bör följas upp och utvärderas, förslagsvis inom ramen för 
översiktsplaneringen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 9 maj 2022. 

Länsstyrelsen Skåne, 2022. Materialförsörjningsplan Skåne – 2022. Remissversion. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Länsstyrelsen Skåne 

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 
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MISSIV externremiss.docx 

Remiss angående  

Länsstyrelsens materialförsörjningsplan 

 

För alla vägar, järnvägar, anläggningar och byggnader som byggs i samhället behövs 

berg-, jord- och grusmaterial. Samlingsbeteckningen för detta byggmaterial är 

ballast. Ballastmaterial är volymmässigt den mest använda råvaran i vårt samhälle 

och därmed av stort allmänt intresse. I Skåne län som är en expansiv region är det en 

stor utmaning att möta ökad efterfrågan av ballast och samtidigt hushålla med 

naturresurser för kommande generationers behov samt att tillgodose andra intressen 

som sammanfaller geografiskt med bergresurserna. Det finns dessutom ett mycket 

aktuellt behov att utveckla materialförsörjningen för att uppnå klimat- och miljömål.  

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Syftet med 

planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för framtida 

infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. Planen ska med Skånes 

regionala förutsättningar som grund belysa vilka möjligheter och utmaningar det 

finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån detta sätta upp mål för hur en 

hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska därmed tjäna som underlag för 

branschen, kommunernas planering samt beaktas vid Länsstyrelsens hantering av 

frågor som rör fysisk planering och handläggning av områdesskydd. 
 
Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på materialförsörjningsplanen. 
Synpunkter skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av  
dnr 13012-2022 och kontaktperson Anders Bertholdsson. Synpunkter ska vara 
inkomna senast den 30 juni 2022. 
 
Kontaktperson 
Anders Bertholdsson 
010 -224 1270 
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Förord 

Rapporten Materialförsörjningsplan Skåne 2021 har tagits fram i 

bred samverkan mellan olika sakområden inom Länsstyrelsen 

Skåne – miljöprövning, miljötillsyn, naturskydd, naturprövning, 

vattenskydd, samhällsplanering, kulturmiljö, bostadsförsörjning, 

cirkulär ekonomi och miljömålsarbetet. 

Underlagsmaterial i form av statistik och kartor har 

sammanställts av miljöhandläggare Moa Vitestam med hjälp av 

GIS-samordnare Jeanette Persson och länsstyrelsens 

täkthandläggare Anders Bertholdsson, Kajsa Cinthio och Lilian 

Thurfjell inom Miljöprövningsenheten. Ecoloop AB har redigerat 

och reviderat rapporten och bistått i tolkningen. 

Läsanvisning  

Den regionala materialförsörjningsplanen är indelad i två delar.  

Del 1 utgör den strategiska delen av planen och riktas i första 

hand till beslutsfattare och andra aktörer som ansvarar för planens 

genomförande. Här beskrivs planens övergripande mål och 

delmål.  

Del 2 redovisar de underlag och analyser som ligger till grund 

för de mål och delmål som formulerats i planens första del. Denna 

del kan ses som en fördjupad beskrivning av hur 

materialförsörjningen ser ut och väntas utvecklas i länet.  
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Del 1 – Detta är materialförsörjningsplanen! 

Materialförsörjningsplanen utgör en sammanställning och ett underlag för prövning, 

tillsyn och fysisk planering kopplat till materialförsörjning i Skåne län. I rapporten 

redovisas behovet och tillgången på ballast av rätt kvalitet i fyra delområden – Skåne 

sydväst, nordväst, sydöst och nordöst.  

Tillgången till ballast för byggnation är ojämnt fördelad i Skåne 

Alla vägar och järnvägar, anläggningar och byggnader som byggs i samhället 

konstrueras av berg-, jord- och grusmaterial (Figur 1). Samlingsbeteckningen för 

detta byggmaterial är ballast. Samhällets försörjning med ballastmaterial är 

volymmässigt den mest använda råvaran i vårt samhälle och därmed av allmänt 

intresse (SGU, 2021). Historisk har samhället använt grusmaterial från åsar och 

isälvsavlagringar, så kallad naturgrus, för byggnation. Gruset har använts för såväl 

betong och asfalt som till enklare ändamål som grundläggning och fyllning. Men 

eftersom åsar och isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för 

rening av vatten så har Sverige minskat sin användning av naturgrus och mer och 

mer övergått till att använda bergkross som konstruktionsmaterial. 

 
Figur 1. Exempel användningsområden för ballast. Illustration: Norges geologiska undersökning. 

I Skåne levereras i dagsläget cirka 11 miljoner ton ballast från täkt per år (SGU, 

2021). De geologiska förutsättningarna för att framställa ballastmaterial i Skåne län 

ser olika ut i de olika delarna av regionen eftersom de berggrundsgeologiska 

förutsättningarna varierar stort. Tillgången till ballast för byggnation är därmed 

ojämnt fördelad i Skåne och det finns brist på ballast där befolkningstillväxten är som 

störst, det vill säga i sydvästra och nordvästra Skåne. Bristen kommer 

sannolikt att öka i framtiden. Sydvästra Skåne är beroende av få och stora täkter, och 

det finns många motstående intressen till exempel naturvärden. Vissa strategiska 

täktlägen i sydvästra Skåne behöver därmed skyddas från andra anspråk. I 

nordöstra Skåne finns ett gott utbud av berg av god kvalitet. SGU:s detaljerade 
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karteringar med provtagningar täcker dock inte hela nordöstra hörnet och det finns 

lokala variationer i kvaliteten. I sydöstra Skåne finns det med dagens täkter ett 

överskott för det lokala behovet, men det är tveksamt om ballasten räcker för att 

även försörja de andra delregionerna.  

Även om nordöstra Skånes täkter skulle kunna avlasta täkterna i sydvästra och 

nordvästra Skåne skulle detta kräva många tunga lastbilstransporter igenom 

regionen, från det nordvästra eller centrala delarna av Skåne ner till de västra 

delarna av regionen där byggbehovet är som störst. Långa transporter av 

ballastmaterial har en negativ påverkan på miljön samt påverkar priset på 

ballastmaterialet. Vid längre transportsträckor >50 km blir transportkostnaden i 

samma storleksordning som kostnaden för själva produktionen (SGU, 2021). 

Transport med fartyg eller tåg kan vara en möjlighet att utreda vidare. 

Uppgraderade berg- och schaktmassor som uppstår i bygg och 

anläggningsprojekt i regionen kan med dagens standardteknik enligt beräkningar 

täcka drygt 20 % av ballastbehovet (Ecoloop, 2020). Detta gäller tillämpningar med 

lägre kvalitetskrav, till exempel fyllning och förstärkningslager i Skånes västliga 

tillväxtområden. Beroende på berg- och schaktmassornas egenskaper skulle 

metoder, som nu används i pilotskala, kunna medverka till att nå ännu högre nivåer 

av återanvändning. Det är dock viktigt att material som används är kvalitetssäkrat för 

den aktuella användningen. Genom att öka återvinningen går det att spara resursen 

täktmaterial till de mest högkvalitativa tillämpningarna såsom betong, asfalt, 

makadam och bärlager. För att minska koldioxidutsläppen från ballast och 

schaktmassehantering krävs en kombination av ökad återvinning av massor i 

kombination med elektrifiering arbetsmaskiner och transporter samt att i högre grad 

använda effektivare och alternativa transportsätt, såsom fartyg och tåg. 

För att nå målen behövs alltså en kombination av föreslagna åtgärder och 

strategier.  

De främsta utmaningarna 

Den främsta utmaningen i Skåne län är att möta ökad efterfrågan av ballast i en 

expansiv region och samtidigt hushålla med naturresurser för kommande 

generationers behov och tillgodose andra intressen som sammanfaller geografiskt 

med bergresurserna. Materialförsörjningen behöver även utvecklas för att uppnå 

klimat och miljömål.  

Materialförsörjningen fungerar idag inte optimalt eftersom: 

• Tillgången till ballast för byggnation är ojämnt fördelad i Skåne och 

bristen är stor där befolkningstillväxten är som störst 

• Tillgången till högkvalitativ ballast för järn- och vägbyggnation är en stor 

utmaning  

• Andelen återvunna material utgör bara en bråkdel av de material som 

säljs eller kommer till användning i Skåne eller angränsande län  
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• Resurshushållning förutsätter en utvecklad samverkan mellan en rad 

olika aktörer, allt från myndigheter - kommuner – planerare – arkitekter 

– produktutvecklare – beställare – upphandlare - leverantörer – utförare 

- täkter - avfallsbolag – transportörer – entreprenörer.  

Syfte och mål med materialförsörjningsplanen  

Syftet med materialförsörjningsplanen är att säkerställa en långsiktig tillgång till 

ballastmaterial för framtida infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i 

Skåne. Planen ska med Skånes regionala förutsättningar som grund belysa vilka 

möjligheter och utmaningar det finns för en hållbar ballastförsörjning och utifrån 

detta sätta upp mål för hur en hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Planen ska 

därmed tjäna som underlag för branschen, kommunernas planering samt beaktas vid 

Länsstyrelsens hantering av frågor som rör fysisk planering och handläggning av 

områdesskydd. 

Långsiktiga effektmål 

Länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de 17 

globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål har varit en grund och utgångspunkt 

i de tre prioriteringar som fastställts i verksamhetsplanen för Länsstyrelsen Skåne: 

ett tryggt och delaktigt Skåne, hållbar mark- och vattenanvändning och robust 

livsmedelsförsörjning (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Genom denna 

materialförsörjningsplan fokuserar vi arbetet kring hur vi vill hushålla med våra 

naturresurser och använda de till det ändamål som de är mest lämpade för.  

 

Tre långsiktiga effektmål har formulerats: 

 
1. En långsiktigt hållbar försörjning av ballastmaterial   

Vad innebär målet: En ballastanvändning som ligger inom ramarna för en 

långsiktigt säkerställd och hållbar försörjning av material ska uppnås till 2030. 

Jungfruligt täktmaterial används inte till lågkvalitativa ändamål utan nyttjas endast 

där det inte kan ersättas av återvunnet material senast 2025. Berg- och 

schaktmassorna som uppstår i byggandet återanvänds eller återvinns så högkvalitativt 

som möjligt och ersätter till delar jungfruliga täktmaterial senast 2027.  

 
2. Hantering och transportering av massor, med minskad miljö- 

och klimatpåverkan 

Vad innebär målet: Masstransporternas fyllnadsgrad ökar och klimatpåverkan 

från hantering (till exempel förädling och användning) samt transportarbete 

minimeras. Hantering och transport av massorna ska genomföras med så lite 
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påverkan på omgivning och miljö som möjligt. De tunga transporternas miljö- och 

klimatpåverkan behöver följas upp och mätas för att nå klimatmålen till 2030.    

 
3. Bred regional samverkan och lika behandling 

Vad innebär målet: Täkter och mottagningsanläggningar för återvunna 

schaktmassor planeras och lokaliseras utifrån ett regionalt perspektiv och med 

mellankommunal samverkan. Länsstyrelsen ska erbjuda kunskapsunderlag och 

vägledning till kommunerna. Regionala samsyn säkrar likvärdig och förutsägbar 

tillsyn inom regionen. 

Delmål 

För att kunna nå de långsiktiga effektmålen har mätbara delmål och åtgärder 

specificerats.  

 
Delmål  Åtgärder Ansvarig enhet  

Utbrutet material ska användas till de 

ändamål de passar bäst till utifrån ett 

resurshushållningsperspektiv.  

  

  

Vid tillståndsprövning bevakas 

frågan om vad det utbrutna 

materialet, utifrån 

materialkvalitet, ska användas 

till.   

 Länsstyrelsen (enhet) 

Materialförsörjningsplanen ska beaktas 

vid fysisk planering och 

infrastrukturplanering samt handläggning 

av områdesskydd.  

 

 Länsstyrelsen (enhet) 

Återvinningen av berg- och schaktmassor 

som genereras i byggprocessen ska öka.  

Ta fram en metod att följa upp 

och mäta mängden återvunnet 

berg och schaktmassor. 

Länsstyrelsen (enhet) 

Synliggöra flödena av ballast och 

schaktmassor. 

Hitta ett gemensamt digitalt 

verktyg för att kunna mäta 

flödena av massor i regionen. 

Länsstyrelsen (enhet) 

Uppmärksamma behovet att identifiera 

viktiga täktlägen samt mottagningsytor 

för schaktmassor för återvinning i den 

kommunala fysiska planeringen. 

1) LST uppmärksammar 

kommunerna på frågan i 

kommunernas 

översiktsplanering samt 

regionplaneringen. 

2) Etablera en grupp för 

samverkan om frågan (LST, 

kommuner, TRV samt andra 

betydande aktörer) 

Länsstyrelsen (enhet) 

Ett regionalt stöd för rådgivning och 

utbildning inom cirkulär masshantering 

har etablerats.  

 

1) Utbildning om cirkulär 

masshantering erbjuds 

kommunerna. 

2) Länsstyrelsens 

omvärldsbevakning bidrar till 

att stödja och ge rådgivning. 

3) Upphandlingsstöd för 

cirkulär masshantering tas 

fram. 

Länsstyrelsen (enhet) 

Ge regionalt stöd och rådgivning i tillsyn.  1) Ta fram vägledning för 

tillsyn och anmälningsärenden 

med målsättningen att 

Länsstyrelsen (enhet) 
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hanteringen i tillsyn och 

anmälningsärenden ska vara 

transparent och likvärdig i alla 

kommuner i länet. 

2) Erbjuda utbildning  

Ballast och schaktmassor ska hanteras på 

ett hållbart sätt i täkt och på 

mottagningsanläggningar 

Främja övergång till 

elektrifierade arbetsmaskiner. 

Länsstyrelsen (enhet) 

I tillståndsprocesser ska krav ställas på ett 

resurseffektivt materialuttag och effektiva 

transportlösningar.  

1) Följs upp i tillsynen av 

ansökta anläggningar. 

2) Utbildning om effektiva 

transportlösningar ska 

erbjudas, till exempel 

elektrifierade lastbilar. 

Länsstyrelsen (enhet) 

Transporter av ballast från Nordöstra 

Skåne till Sydvästra Skåne ska ske på ett 

hållbart vis. 

1) Följ upp koldioxidutsläppen 

av tunga fordon 

2) Ta fram förslag på 

alternativa transportvägar med 

tåg och båt. 

Länsstyrelsen (enhet) 

 

Ansvar och roller  

Materialförsörjningsplanen vänder sig till ett antal aktörer med delat ansvar för 

materialhushållningen. För att bidra till en hållbar ballastförsörjning och ett hållbart 

samhälle måste alla aktörer arbeta aktivt med materialförsörjningsfrågan inom ramen 

för sina respektive roller där:  

• Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för de regionala miljömålen inom 

ramen för en hållbar utveckling i Skåne, har ansvar för tillståndsprövningen 

och tillsyn av täkter, samt har ansvar att granska kommunernas 

översiktsplaner och detaljplaner och verka för att materialförsörjningsfrågan 

och behovet av mellankommunal samverkan beaktas. 

• Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen, översikt och 

detaljplanering, för tillsyn av täkter vid överlåten tillsyn, samt ansvar för 

tillsyn av övrig materialhantering. Kommunerna har även har ansvar som 

remissinstans i prövningsärenden samt har ansvar att uppnå de svenska 

miljökvalitetsmålen. 

• Täktbranschen har ansvar för att bedriva en miljömässigt hållbar verksamhet 

inom ramen för meddelade tillstånd samt att bidra till en hållbar 

ballastförsörjning. 

• Ballastanvändare i form av väghållare, byggherrar (både privata och 

offentliga) har ansvar att använda ballast på ett hållbart sätt genom att bland 

annat efterfråga alternativa material och tekniker i stället för naturgrus och 

jungfruligt material. Trafikverket är en aktör som hanterar stora mängder 

massor och vars tekniska krav och arbetssätt ofta påverkar branschen i sin 

helhet. Trafikverket kan därmed sägas ha ett särskilt ansvar för att bidra till 

en hållbar ballasthantering.  
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Genomförande och uppföljning  

Den regionala materialförsörjningsplanen behöver hållas aktuell. Länsstyrelsen 

Skåne län ansvarar för att följa upp mål, delmål och åtgärder vart fjärde år i samband 

med fördjupad utvärdering av miljömålen. 

Masshanteringsplanens innehåll behöver svara upp mot rådande förutsättningar 

och aktuellt kunskapsläge och den måste vara aktuell för att kunna fungera som 

vägledning. Inför att kommunerna ska ta fram sin planeringsstrategi ska länsstyrelsen 

ta fram ett underlag för detta i slutet av varje mandatperiod enligt 3 kap 26§ plan- 

och bygglagen (PBL). I samband med det bör Materialförsörjningsplanen 

uppdateras. Exempelvis behöver behovsanalyser, trender och prognoser omprövas. 

Om planen bedöms inaktuell i vissa avseenden kan den ändras i dessa delar. Vid 

behov kan planen revideras i sin helhet.  
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Del 2 – Om förutsättningarna i Skåne. 

En expansiv region 

Behovet av ballast speglar och följer aktiviteten inom bygg- och 

anläggningsbranschen samt förändring i befolkningsmängden. Skåne län är och 

förväntas vara en expansiv region. Ungefärlig befolkningsökning är enligt olika 

prognoser cirka 9 % från 2020–2030 eller till cirka 1,5 miljoner i absoluta tal (SCB, 

2020) (Region Skåne, 2020). Fördelningen av befolkningsökningen är inte jämn 

över länet. De västra delarna ökar mer än de östra vilket analyseras djupare längre 

fram i denna rapport.   

  
Tabell 1. Prognos befolkningsökning i Skåne. Källor: År 2020 och 2029 (Region Skåne, 2020) År 2040 (SCB, 2021). Prognoser 

för 2029 och 2040 är avrundat av hänsyn till de stora osäkerheterna på så långa tidsperspektiv. 

 2020 2029 2040 

Befolkning Skåne 1 391 000 1 500 000 1 600 000 

 

Befolkningskoncentrationer finns framför allt i de västra delarna, i Malmö/Lund- 

och Helsingborgsområdet, men det finns många små samhällen spridda i landskapet. 

Många av dem är tätorter, det vill säga har sammanhängande bebyggelse med minst 

200 invånare.   

 
 Figur 2. Bebyggelse och tätorter i Skåne. Bebyggelsen är spridd även om koncentrationen av tätorter framförallt finns längs med 

kusten och dess västra delar. Tätorter utgörs av ett område med minst 200 invånare dr avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.  
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Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med 

ökad välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på transportsystemet – både 

vad gäller personresor och godstransporter (Trafikverket, 2018). Detta kräver 

utveckling av transportsystemet för att kunna ge människor och gods en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. En utbyggnad och 

förvaltning av transportinfrastrukturen kräver ballastmaterial.  

 
Figur 3. Infrastrukturen i Skåne med vägar, järnvägar och flygfält. 

Transportinfrastrukturen i Skåne utgörs bland annat av vägar, järnvägar, 

flygplatser samt hamnar. Vägsystemet i Skåne består av ett finmaskigt och tätt 

vägnät. Europavägar, riksvägar och länsvägar tillhör det statliga vägnätet och utgörs 

av de större vägarna som binder samman städer och orter. Inom städer och 

samhällen finns väg- och gatunät som ägs och underhålls främst av kommunerna. 

Förutom nämnda vägar finns det mindre vägar som är enskilda och drivs av 

vägsamfälligheter eller i privat regi.  

Järnvägarna i Skåne består av några av Sveriges viktigaste stambanor tillsammans 

med mellanstora och mindre regionala banor. De stora nationellt viktiga banorna 

utgörs av Södra stambanan och Västkustbanan. Banor som i ett nationellt perspektiv 

kan framstå som mindre viktiga är ur Skånes perspektiv ofta nödvändiga och viktiga 

för arbets- och studiependling samt godshantering, till exempel Ystad- och 

Österlenbanan, Skånebanan och Lommabanan.  

I Skåne finns flygplatserna Malmö Airport, Kristianstad Österlen Airport och 

Ängelholm– Helsingborg Airport.   
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Sjöfarten har stor betydelse i länet och hamnarna i Helsingborg, Malmö, 

Trelleborg, Ystad och Åhus är viktiga för transporterna till och från Sverige. 

Hamnarna fungerar som en länk mellan sjötransporter och landtransporter. 

Hamnstrukturen påverkas av faktorer som upplandets samhällsstruktur, det 

geografiska läget, typ av hamntrafik, utvecklingen mot större och dyrare fartyg samt 

förutseende planering. 

Hela transportsystemet utvecklas och underhålls kontinuerligt. I den nationella 

transportinfrastrukturplanen finns finansiering av drift och underhåll på samtliga 

vägar och järnvägar samt nyinvesteringar i järnvägar och nationella (Europa) vägar. I 

dessa planer anges namngivna objekt om projektet uppnår en viss kostnadsnivå. 

Samtliga pågående investeringsprojekt i Skåne finns redovisade på Trafikverkets 

hemsida. 

Förväntade ballastbehov  

Den ökade befolkningsmängden och det ökade trycket på transportsystemet gör att 

det i regionen finns behov av investeringar i bostäder och infrastruktur. Det här 

indikerar ett högt och ökande behov av ballast i regionen de närmaste 20 åren. Det 

är dock svårt att modellera framtida ballastbehov och det finns ingen etablerad 

metod för att göra det. SGU gör prognoser på ballastbehov utifrån samband mellan 

bygg- och anläggningssektorn och statistik över ballastleveranser enligt 

miljörapportering (SGU, 2021). I prognoserna tas även hänsyn till förändringar i 

befolkningsmängd. Ecoloop tillsammans med Luleå Tekniska Universitet har 

utvecklat en metod, för att prognosticera ballastbehovet utifrån planerad byggande 

(Magnusson, et. al 2019). Denna metod bygger på en modellering av olika 

planeringsverktyg som hanteras i Optimass, ett verktyg som tagits fram för att 

hantera dessa beräkningar. Både metoderna har olika styrkor och svagheter men 

används de tillsammans kan relativt bra framtidsprognoser göras.  

Ballastprognoser utifrån statistik enligt miljörapportering och 

befolkningsstatistik 

Den årliga användningen av ballastmaterial från regionens täkter i Skåne har under 

den senaste 10-årsperioden fluktuerat kraftigt och har haft ett medelvärde på 7,4 ton 

per invånare (SGU, 2021). Det är lägre än medelvärdet under samma period för 

Sverige totalt, som är 8,8 ton per invånare och år. Det följer mönstret att mer 

tätbefolkade regioner har en lägre ballastanvändning per person och år.  

Sedan 2014 har produktionen av ballast i Skåne län ökat kraftigt. I Skåne 

levererades det 2020 totalt drygt 11,8 miljoner ton ballast vilket är en ökning med 

0,7 miljoner ton sedan 2019 (SGU, 2021). SGU gör bedömningen att 

förbrukningen 2030 kommer ligga på 11,8 - 12,5 miljoner ton vilket innebär cirka 

7,9 – 8,3 ton per person och år, i snitt drygt 8 ton per person, det vill säga i nivå 

med förbrukningen 2019. Leveransmängden kommer bli i genomsnitt mellan 10,5 – 
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12 miljoner ton/år mellan 2020 - 2035, vilket innebär en mängd om cirka 150–180 

miljoner ton totalt (SGU, 2021). Figur 4 visar SGU:s framskrivning av behovet av 

ballast (SGU, 2021). Framskrivningen visar behovet av ballast vid hög respektive låg 

aktivitet inom bygg- och anläggningsområdet och bygger på kommunernas 

befolkning samt hur de har angivit planerat bostadsbyggande och brist på bostäder 

enligt Boverkets bostadsenkät.  

 

 
Figur 4.  Produktion av ballast i Skåne län och prognos över behovet av ballast i Skåne län fram till 2035. Källa (SGU, 2021) 

Skattat ballastbehov presenteras baserat på ett genomsnittligt behov enligt SGU:s 

prognos kombinerat med befolkningsutvecklingen i länet. Schablonsiffran 8 ton 

ballast per person och år har använts. 

 
Tabell 2. Prognos för ballastbehovet i Skåne som helhet. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av cirka 8 ton per person och 

år samt länsstyrelsens befolkningsprognos (Region Skåne, 2020). 

 2020 2029 2040  

Befolkning 1 391 000 1 500 000 1 600 000 

Behov av ballast (ton 

per år) 

11 000 000 12 000 000 13 000 000 

 

Behovet fördelas inte jämnt över länet. Det är störst i de sydvästra och 

nordvästra delarna samt kring Kristianstad och Ystad (Figur 5).  
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Figur 5. Ballastbehovet i Skåne. 

Ballastbehov utifrån planeringsunderlag 

Genom att modellera ballastbehovet med hjälp Optimass, baserat på 

planeringsunderlag såsom översiktsplaner, detaljplaner samt infrastrukturplaner har 

behovet av ballast i Skåne beräknats till cirka 7 miljoner ton i medeltal per år under 

perioden 2020–2030 (Ecoloop, 2020). I den siffran är inte asfalt och 

betongtillverkning inkluderad. En komplettering av Optimass beräkningar för asfalt 

och betong visar på ett ytterligare behov på ca 4 miljoner ton ballast år 2020. 

Behovet för asfalt och betong förväntas öka till knappt 6 miljoner ton år 2050. Det 

totala ballastbehovet i Skåne är därmed nästan 11 miljoner ton i nuläget för att öka 

upp till nästan 13 miljoner ton år 2050 vilket är helt i överensstämmelse med SGUs 

prognos för samma tidsintervall (Figur 4). 

I prognosen enligt Optimass återges utöver en volym även en kvalitetsindelning 

av ballastbehovet, indelat i fem olika klasser som baseras kvalitetskrav (Figur 6). 

Kvalitetsindelningen av ballastbehovet visar att en stor andel av den ballasten som 

behövs inte har höga kvalitetskrav.  
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Figur 6 Kvalitetsindelning av prognosticerat ballastbehov beräknat för Skåne med Optimassmodellen. Asfalt och betongballast är 

inte inkluderat i figuren. Källa: (Ecoloop, 2020). 

I analysen av det framtida behovet av ballast har ingen hänsyn tagits till etablering 

av exempelvis en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, byggande av 

Öresundsmetro och endast till viss del byggande av höghastighetsjärnväg. Sådana 

projekt kommer öka ballastbehovet ytterligare i de västra delarna. Omvänt kan 

analysen i delar överskatta behoven i kommuner med stor och tät befolkning 

eftersom det i dessa kommuner kan vara en lägre byggtakt på grund av minskad 

tillgång på byggbar mark. 

Skånes geologiska förutsättningar  

De berggrundsgeologiska förutsättningarna varierar stort inom Skåne län (Figur 7). 

Berggrunden är tolkad av SGU och kan grovt delas in i tre huvuddelar: den yngre 

sedimentära berggrunden, Tornquistzonen och den äldre kristallina berggrunden 

(SGU, 2021). Tornquistzonen är ett cirka 100 km brett strukturgeologiskt stråk 

tvärs genom Skåne län från nordväst till sydöst, med sedimentära bergarter kantat av 

förkastningszoner och urbergshorstar (i Skåne även kallat åsar). Söder om 

Tornquistzonen finns mäktiga lager av sedimentära bergarter. Norr om 

Tornquistzonen domineras berggrunden istället av kristallint urberg. Undantag är 

Kristianstadsslättens sedimentära berggrund och den sedimentära berggrunden vid 

Ängelholm.  

I den kristallina berggrunden finns ytterligare ett strukturgeologiskt stråk, den så 

kallade Protoginzonen. Det kristallina urberget har sin huvudsakliga utbredning i 

norra delen av länet, men finns även inom Tornquistzonen i urbergshorstarna 

Romeleåsen och Söderåsen, samt på Kullen. Det kristallina urberget i Skåne 

domineras av mer eller mindre omvandlade bergarter, vanligen med granitisk 

sammansättning, kallade ortognejs och gnejsiga granitoider. 

Inom och norr om Tornquistzonen finns en stor mängd diabasgångar, upp till 50 

m breda. Den sedimentära berggrunden i Skåne finns i strukturella sänkor och 

bassänger. Kristianstadsslätten (Kristianstadbassängen) domineras av kalk- och 

sandsten, och i Ängelholmsområdet (Ängelholmstråget) domineras berggrunden i 
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huvudsak av lersten och slamsten. Inom Tornquistzonen präglas berggrunden av 

leriga och skiffriga sedimentära bergarter, men inom de centrala och nordvästliga 

delarna finns även grovkornig (arkosisk) sandsten, och i de södra delarna kalk- och 

sandsten. Sydvästra Skåne söder om Tornquistzonen domineras av mäktiga lager av 

kalk- och sandsten. 

 

 

Figur 7 Förenklad översikt över berggrunden i Skåne (SGU, 2018) 

Mycket av Skånes byggande sker i nära anslutning till städerna Malmö och Lund. 

Jorddjupet är stort vilket ger små mängder entreprenadberg som dessutom är av 

mycket skiftande kvalitet. Den skiftande kvaliteten beror främst på att den 

närliggande Romeleåsens urbergshorst utgörs av hållfasta magmatiska och 

metamorfa bergarter, medan områdena runt Romeleåsen utgörs av yngre 

sedimentära bergarter med betydligt sämre materialegenskaper avseende 

hållfastheten. Bland bergarter med sämre ballastegenskaper kan nämnas alunskiffer 

som utöver att den spricker upp längs med glimmerplanen och vittrar lätt, dessutom 
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har en extremt dålig hållfasthet. Slutligen innehåller den även förhöjda halter av 

uran. I anslutning till alunskiffern finns däremot den mycket hårda, kambriska 

sandstenen som på grund av sin hårdhet används som asfaltsten och dessutom delvis 

kan ersätta naturgruset för betongframställning. Alla sandstenar i Skåne är inte lika 

bra. De sedimentära bergarterna överlagras dessutom av mäktiga jordtäcken, 

vanligen mer än 30 meter djupa, varför schaktarbeten i dessa områden sällan 

genererar bergschakt utan främst olika jordschakter vilka ofta har en begränsad 

användning (SGU, 2021).  
De regionala skillnaderna i bergkvalitet för betong i Skåne län återspeglas i de 

geologiska förutsättningarna där berggrunden i sydvästra Skåne generellt sett inte är 

användbar som ballast och berggrunden i nordöst, i många fall, har goda egenskaper 

för användning som ballast. Bergkvaliteten är kartlagd med provtagning och analyser 

av SGU i fyra områden vid Söderåsen, Nävlingeåsen, Linderödsåsen och Romeleåsen 

(Figur 9, Figur 10, Figur 10). 

 
Figur 8. Bergkvalitetsklassning för användning till betongballast Skåne. Källa: (SGU, 2018) 
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Kartläggningen är avsedd att underlätta övergången i ballastproduktionen från 

naturgrus till krossberg (SGU, 2018). Valet av karteringsområden bygger på en 

sammanvägning av förmodat behov och tidigare kända uppgifter om bergkvalitet där 

urberg och vissa sorters sandsten har antagits ha god kvalitet generellt. Sandstenen i 

Linderödsåsen är dock av väldigt skiftande kvalitet (Göransson, 2021). Kartorna 

beskriver bergkvalitet för betongändamål (Figur 8), för vägändamål (Figur 9) och för 

järnvägsändamål (Figur 10). Kvalitetsklassningen är gjord i en fyrgradig skala där 

klass 1 är högsta kvalitet och klass 4 är lägsta kvalitet. I kartorna visas dessa med 

mörkare färg ju högre kvaliteten är. Kvalitetsparametrar som använts i bedömningen 

är bland annat motståndskraft mot nötning och fragmentering, kornform, flisighet, 

innehåll av sulfidmineral och glimmerhalt. Kvalitetsparametrarna för de tre olika 

användningsområdena är till viss del överlappande, men för betong ställs högre krav 

på mineralogisk-kemiska parametrar såsom sulfidhalt och alkalisilikareaktivitet och 

väg och järnväg ställs högre krav på fysikaliska parametrar såsom motstånd mot 

fragmentering (Los Angeles-tal) och nötning (kulkvarnsvärde). För mer ingående 

beskrivning av kvaliteten och kvalitetsparametrarna hänvisas till SGU:s rapport.  

 

 
Figur 9. Bergkvalitetsklassning för användning till vägballast Skåne. Källa: (SGU, 2018) 
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Berg med god kvalitet för betongändamål finns framför allt i Söderåsen och 

Nävlingeåsen och till viss del i Romeleåsen. Kringliggande områden med liknande 

bergarter kan också förmodas hålla liknande kvalitet, men är inte kartlagda med 

provtagning och tester. Bedömning av dessa kringliggande mörkblå områden är 

gjord baserad på kunskap om de olika bergarternas generella egenskaper för 

betongändamål.  

En motsvarande sådan generell bedömning är inte gjord för lämpligheten för 

väg- och järnvägsändamål, men som en mycket grov bedömning kommer områden 

med goda egenskaper för betongballast ofta att sammanfalla med goda egenskaper 

för väg- och järnvägsballast. Berg med god kvalitet för väg finns framför allt i 

Söderåsen och Romeleåsen. Dessa innehåller även berg av god kvalitet för järnväg, 

vilket även finns i Linderödsåsen och Nävlingeåsen, men i mindre omfattning.  

 
 

 
Figur 10. Bergkvalitetsklassning för användning till järnvägsballast Skåne. Källa: (SGU, 2018) 
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Jorddjup 

De mest expansiva delarna i Skåne sammanfaller geografiskt ungefär med de 

områden som har de mäktigaste jordlagren. Alltför stora jorddjup gör det ofta 

ekonomiskt olönsamt att komma åt berggrunden även om den har bra egenskaper 

för ballast. Vid jorddjup på mer än fem meter blir det därför ekonomiskt 

problematiskt att starta bergtäktsverksamhet i många delar av Sverige (SGU, 2021). 

De ekonomiska förutsättningarna varierar dock över landet och i Skånes västra delar 

är det dock inte ovanligt att täkttillstånd söks på platser med mer än fem meters 

jorddjup, kanske till och med tio eller tjugo meter. Det innebär att eventuella täkter 

först behöver schakta bort stora mängder jord, ofta av siltig och lerig karaktär som 

är svåra att använda till ballaständamål och därför ofta går till lågkvalitativa ändamål 

såsom bullervallar, allmän utfyllnad eller till efterbehandling av täkten i ett senare 

skede.  

Områden med stora jorddjup sammanfaller i västra Skåne med några av landets 

bästa åkerjordar vilket innebär att ballastintresset på dessa platser kommer i konflikt 

med livsmedelsförsörjningen och beredskapsintresset.      

 

 

 

 

 
Figur 11. Jorddjup Skåne. 
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Skånes nuvarande täkter och tillståndsgivna mängd ballast 

I Skåne finns det 53 täkter med gällande tillstånd (Figur 12).  

 
Figur 12 Aktiva täkter i Skåne 

Den sammanlagda årliga tillståndgivna uttagsmöjligheten är drygt 16 miljoner 

ton, varav nära 13 miljoner ton berg, två miljoner ton naturgrus och en miljon ton 

reststen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2021). Den tillståndsgivna uttagsmöjligheten är 

idag högre än behovet i länet som är cirka 11 miljoner ton. (Tabell 3) 

Tillstånden är dock tidsbegränsade. Om inga nya täkttillstånd medges kommer 

mängden tillståndsgivet ballast minska med närmare 10 miljoner ton fram till 2030 

och därefter fortsätta minska med 3 miljoner ton varje decennium fram till 2050. 

Under samma period kommer behovet att öka från drygt 11 miljoner ton till över 

13 miljoner ton. Under det närmaste decenniet kommer alltså den tillståndsgivna 

mängden bli ungefär hälften (cirka 6 miljoner ton) av det prognosticerade behovet 

(cirka 13 miljoner ton). Vid eventuella förnyade tillstånd kommer denna tolkning 

att behöva revideras. (Tabell 4) 

 
Tabell 3 Antal täkter och tillståndsgiven mängd 2021. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne län, 2021) 

Typ av material Berg Naturgrus/ 

sand/morän 

Reststen Summa 

Tillståndsgiven mängd 185 934 000 29 800 000 15 090 000 230 824 000 
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Tillståndsgivet 

maximalt årligt uttag 

12 821 000 2 295 000 950 000 16 066 000 

Antal anläggningar 23 17 13 53 

 
Tabell 4. Summan av tillståndsgiven mängd material utifrån utgångstid för tillståndet. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne län, 2021) 

Summa av 

Tillståndsgivet maximalt 

årligt uttag 

Berg Naturgrus/ 

sand/ 

morän 

Reststen Totalsumma 

Åren     

Utgår 2021-2029 7 700 000  1 905 000  347 000  9 952 000  

Utgår 2030-2039 2 296 000  320 000  463 000  3 079 000  

Utgår 2040-2050 2 825 000  70 000  140 000  3 035 000  

Totalsumma 12 821 000  2 295 000  950 000  16 066 000  

 

Värdefulla ämnen och material 

Fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller material kan utpekas som 

riksintressen av SGU. Bestämmelserna om riksintressen finns i miljöbalken 3:e 

kapitel 7 § andra stycket. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa ämnen och material. 

 

SGU:s kriterier för förslag till riksintresse är i korthet att:  

• Ämnet eller materialet har betydelse för samhällets behov (bl a särskild 

regional betydelse. 

• Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper och 

• Området med fyndigheten är väl avgränsat, undersökt och dokumenterat.  

De utpekade riksintressena för ballastförsörjningen har av SGU bedömts som 

viktigt för den regionala utvecklingen i Skåne. Inom sådana områden får kommuner 

och statliga myndigheter inte planera för eller lämna tillstånd till verksamheter som 

kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna.  

Riksintressena har på kartan nedan (Figur 13) markerats som avgränsade 

områden eller punkter. För varje riksintresse finns en beskrivning av vad 

riksintresset omfattar och vilka urvalskriterier som tillämpats när det pekats ut.  
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Figur 13. Riksintresse värdefulla ämnen och material.  

I Skåne finns 16 riksintresseområden för ämnen och material varav fyra är av 

intresse för ballaständamål. Dessa är förekomsterna av kvartsit i Skrylle och 

Hardeberga nära Södra Sandby, av gnejs i Önneslöv sydöst om Dalby samt av 

kvartsit vid Lyby sydväst om Hörby. Täkten i Önneslöv har meddelats nytt tillstånd 

meddelades den 31 december 2021 (ej vunnit laga kraft). Täkten i Hardeberga 

meddelades nytt tillstånd den 16 december 2021 (ej vunnit laga kraft). Ingen aktiv 

täkt finns i Lyby. (SGU, 2021). 

Motstående intressen och värdekärnor 

Områden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 

med hänvisning till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Det finns olika 

nyttjandeintressen och bevarandevärden som ständigt måste vägas mot varandra i 

planering och exploatering. I all planläggning ska de allmänna intressena, det vill 

säga samhällets gemensamma intressen, beaktas och tillgodoses i all planläggning. 

När en anläggning ska prövas eller en detaljplan tas fram så prövas de enligt gällande 

lagstiftning och utifrån Plan- och Bygglagen och Miljöbalken. 

Kommunerna ska i sina översiktsplaner redovisa avgränsningen och deras 

bedömning av riksintressen och allmänna intressen. Detta gäller 

materialförsörjningen, vattenförsörjningen såväl som jord- och skogsbruk som 

områden med höga natur- och kulturvärden. Om de allmänna intressena är av 
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riksintresse så får ingen exploatering ske som kan påtagligt skada de värden som 

utgör riksintresset. Vid en prövning, oavsett om det är plan- och bygglagen eller 

miljöbalken, prövas om förslaget på åtgärd är lämplig och möjlig utifrån den mark- 

och vattenanvändning som planeras. Detta gäller även vid prövning av täkttillstånd. 

Länsstyrelsen ska i sina yttrande ta till vara statens intresse, men det är många 

myndigheter som har ett ansvar att peka ut riksintressen och andra områden med 

stora värden och det är inte länsstyrelsens roll att värdera dessa mot varandra, det är 

kommunens roll. Länsstyrelsen ska däremot påpeka om statens intressen inte tas till 

vara och kan överpröva kommunens beslut i vissa ärenden. 

Riksintressen ska skyddas och så långt som möjligt bevaras opåverkade eller som 

strategisk resurs. En sammanläggning av Skånes olika intressen och värden visar att 

det är en mycket begränsade arealer kvar, 26 % av Skånes yta som är tillgänglig och 

har användbar berggrund för betong, väg- och järnvägsändamål (Figur 14). I de 

kartor som presenteras finns ett urval av dessa intressen redovisade och de kan 

samverka eller är motstående intressen. 

  
Figur 14. Samlade värdekärnor är en karta som redovisar tätorter, områden med detaljplaner, grundvattenförekomster, 

kulturreservat, områden med landskapsskydd, nationalparker, riksintressen enligt Natura 2000 utifrån fågeldirektivet och 
habitatdirektivet, naturreservat, riksintressen för friluftsliv, riksintressen för kulturmiljö, riksintresse för naturvård enlig miljöbalken 3 
kap 6§, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 1-2 §§, strandskyddsområden, vattenskyddsområden, järnvägar, 
flygfält och allmänna vägar. Dessa värden kan samverka eller vara motstående intressen. 

Naturvärden 

Många områden har höga naturvärden och all natur har ett grundläggande värde. 

Dessa kan skadas om det sker ingrepp i miljön. Områden som har särskilt höga 
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naturvärden kan ha olika typer av skydd och de regleras genom miljöbalken. I en del 

fall räcker inte bestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel eller andra generella 

regler (till exempel riktlinjer i kommunala översiktsplaner, 

strandskyddsbestämmelser och internationella konventioner undertecknade av 

Sverige) för att tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara av 

riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att skydda området med stöd av 

miljöbalkens kapitel 7, det vill säga att avsätta området som exempelvis 

naturreservat. Ett rikt friluftsliv är också beroende av skyddad och ursprunglig 

natur, inte bara för att områdena finns kvar på lång sikt utan även för att de ofta görs 

tillgängliga genom leder, skyltning, information, naturvägledning med mera.  

Skyddad natur bjuder ofta på natur- och friluftsupplevelser utöver det vanliga – 

här kan alla som vill njuta av rofylld, artrik och vild natur.   

Det finns många olika skyddsformer för natur i Sverige. Den vanligaste är 

naturreservat och de starkaste formerna är nationalpark och Natura 2000. Här finns 

översiktlig information om de olika skyddsformerna. 

 

Riksintresse för naturvård 

Områden av riksintresse för naturvård är unika eller speciella i en region, i landet 

eller sett ur ett internationellt perspektiv. Värdena i mark- och vattenområdena 

samt i den fysiska miljön i övrigt är av en sådan betydelse från allmän synpunkt att de 

är särskilt viktiga att skydda. 

 

Natura 2000  

Natura 2000-områdena ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Dessa 

innehåller vissa naturtyper och arter som är skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. 

Natura 2000-områden kan omfattas av antingen habitatdirektivet (SCI-områden) 

eller fågeldirektivet (SPA-områden) och det finns i dag totalt cirka 4 000 områden i 

Sverige. Områdena sammanfaller delvis. Ett Natura 2000-område kan samtidigt vara 

naturreservat eller omfattas av andra skydd för naturvärdena. 

 Inom ett Natura 2000-område är det i princip omöjligt att få tillstånd för 

täktetablering. Det är viktigt att undersöka om det finns Natura 2000-områden i 

närheten av en planerad täktverksamhet och hur dessa skulle kunna påverkas av 

verksamheten. Om det finns risk att bevarandestatusen för några naturtyper eller 

arter som omfattas av naturadirektiven i ett Natura 2000-område förändras på grund 

av den planerade täkten ska en separat miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Det 

krävs särskilt tillstånd från regeringen för att få bedriva täktverksamhet som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön negativt i ett Natura 2000-området, liksom inom 

det så kallade influensområdet som omger Naturaområdet. Utsträckningen av 

influensområdet varierar beroende av förutsättningarna på plats. Länets Natura 

2000-områden visas i karttjänsten. Natura 2000-direktivens arter omfattas av 

Artskyddsförordningen som ger ett starkt skydd åt vissa arter. Om dessa arters 
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bevarandestatus påverkas av täktverksamheten krävs särskilda tillstånd för att kunna 

starta täktverksamhet. 

När det föreligger förslag till nya Natura 2000-områden som ligger hos 

regeringen för beslut får ej medlemsländerna försämra områdena innan beslut. 

 

 Nationalparker 

Värdefulla mark- och vattenområden som ägs av staten och som i princip är 

oförstörda eller uppfyller andra kriterier för skydd får förklaras som nationalparker. 

Syftet är att bevara områdena så att även framtida generationer ska kunna få uppleva 

dem. Inom nationalparker är det omöjligt att få tillstånd för att etablera en täkt. 

 

Naturreservat  

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt 

snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda 

våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer. 

Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommuner för att bevara biologisk 

mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 

områden för friluftsliv. Naturreservat kan även inrättas för att skydda, återställa eller 

nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Naturreservat är en av grunderna i bevarandearbetet för att även kommande 

generationer ska kunna få uppleva olika naturtyper och en mångfald av arter. Inom 

naturreservat är det i princip omöjligt att få tillstånd för att etablera en täkt. 

Naturvårdsområden är en kvarleva från den tidigare naturvårdslagen och har i 

dag status som ett naturreservat. Åtgärderna för skydd eller vård av naturmiljön är 

dock inte så pass omfattande att området behöver avsättas som naturreservat. 
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Figur 15. Naturvärden (Nationalparker, Riksintresse Natura 2000 fågeldirektivet, Natura 2000 habitatdirektivet, Riksintresse 

för naturvård, Nationalparker och Naturreservat) 

Landskapsbild 

Landskapsbildsskydd syftar till att skydda landskapsbilden mot förändringar till följd 

av till exempel schaktning. För varje område finns särskilda bestämmelser 

Landskapsbildsskydd är ett begrepp från den gamla naturvårdslagen. Det finns inte 

med i den nu gällande miljöbalken, men om ett område har omfattats av 

landskapsbildsskydd en gång i tiden så gäller det fortfarande så länge länsstyrelsen 

inte beslutar om något annat. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet 

riksintresse fanns för att man skulle kunna skydda stora områden utan att behöva 

bilda reservat. Inom dessa bör täktetablering undvikas. Möjligheten att få tillstånd 

beror på hur den planerade verksamheten förhåller sig till förutsättningarna i 

området. 
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Figur 16. Landskapsbildskydd enligt Skånes bestämmelser 2019 

Vattenvärden 

Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste 

naturresurser och ett allmänt intresse. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande 

och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och 

kvantitet negativt. Vattenförekomsten utgör en sårbar del i vattenförsörjningen. 

 

Strandskyddsområden 

Strandskydd kan förordnas utmed hav, sjöar och vattendrag med syftet att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 

och i vatten för djur- och växtlivet. Skyddet omfattar oftast land och vattenområdet 

intill 100 meter från strandlinjen men kan nå så långt som 300 meter från 

strandlinjen om det behövs för att tillgodose något skyddsintresse. Det råder stor 

restriktivitet mot bebyggelse och att etablera verksamheter i strandskyddsområden. 

 

Vattenskyddsområde 

Ungefär två tredjedelar av alla svenska grundvattentäkter, däribland de flesta större 

kommunala grundvattentäkter, har ett vattenskyddsområde (SGU, 2022). Många är 

dock väldigt gamla (ca 80 % har inrättats före miljöbalkens tillkomst) och det finns 

behov av revidering. Vi har i Skåne idag ca 150 vattenskyddsområden.   
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Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i 

ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Skyddet av viktiga 

råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet ska kunna uppnås 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2021) .  

 

Grundvattenförekomster 

Datamängden med Grundvattenförekomster redovisar områden med grundvatten i 

jord eller berg med speciellt goda förutsättningar för grundvattenutvinning. 

Förekomsterna är viktiga för bland annat dricksvattenförsörjning och 

vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen utförs av myndigheter och länsstyrelser 

och syftar till att uppfylla kraven i bl.a. ramdirektivet för vatten (2006/60/EG) och 

grundvattendirektivet (2006/118/EG). 

 

 
Figur 17. Vattenvärden (Vattenskyddsområde, Grundvattenförekomst sand/grus, Grundvattenförekomst sediment, 

Grundvattenförekomst urberg, Strandskyddsområde) 

Kulturvärden 

Många områden som har höga kulturvärden är områden som påverkats av 

människor. Områden som har särskilt höga värden kan ha olika typer av skydd och 

de regleras genom miljöbalken. I en del fall räcker inte bestämmelserna i 

miljöbalkens 3 och 4 kapitel eller andra generella regler (till exempel riktlinjer i 

kommunala översiktsplaner och internationella konventioner undertecknade av 

244



 

 

31 

Sverige) för att tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara av 

riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att skydda området med stöd av 

kulturmiljölagen. Kulturmiljölagen (KML 1989:850) skyddar fornlämningar, 

byggnadsminnen och kyrkor. Det krävs tillstånd för ingrepp i fornlämning och 

ansökan om samråd och tillstånd behöver göras i god tid före projekt som berör 

dessa områden. I Fornsök (www.raa.se) finns alla kända fornlämningar registrerade, 

men även okända fornlämningar skyddas av lagen. Inför projektering av ett område 

kan du gå in i Fornsök och se om kända fornlämningar berörs eller ej.  

I Kulturmiljöprogram för Skåne finns olika miljöerna beskrivna och vilket skydd 

de har. Det framgår av länsstyrelsens hemsida och webb-GIS där varje område går 

att finna. Kulturlandskapet i Skåne har präglats av agrarlandskapet och dess hävd 

under lång tid. Kulturmiljöprogram för Skåne är ett stöd vid planering och regional 

utveckling. Kulturmiljöprogrammet är ett regionalt kunskapsunderlag för 

tjänstepersoner på kommuner, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet. 

Här kan man läsa hur landskapet påverkats genom olika processer och påverkan 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2022). 

 

Riksintressen för kulturmiljövården 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården är unika eller speciella i en region, i 

landet eller sett ur ett internationellt perspektiv. De ska sammantaget representera 

hela landets historia från förhistorisk tid till nutid. De ska visa hur människan 

utnyttjat tillgängliga naturresurser samt illustrera samhällets utveckling, näringsliv, 

sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal. Länsstyrelsen Skåne 

genomför för närvarande en översyn av de 100 riksintressen som finns. För att 

klargöra vad det är som riksintresseskyddet omfattar framställs rapporter över 

miljöerna. Arbetet beräknas vara klart 2025 och rapporterna kommer att finnas på 

vår webb.  

 

Kulturreservat 

Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken 1999. Avsikten var att 

möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap eller en 

helhetsmiljö som komplement till de skydd av enstaka objekt som t ex fornlämning. 

Riksantikvarieämbetet har information om skyddsintrumentet på sin webbplats. I 

Skåne finns två kulturreservat. Dels är det Örnanäs, en gård i skogsbygd i Östra 

Göinge kommun och som skildrar odlings och skogsbrukshistoria under framför allt 

1800- och 1900-talet. Dels är det kulturens Östarp som ett exempel på ett av de 

första friluftsmuseerna i landet. 
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Figur 18. Kulturvärden (kulturreseverat och riksintresse för kulturmiljövården). 

Jordbruk 

Jordbruk och skogsbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken och 

brukningsvärd jordbruksmark ska enbart tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt. Jordbruksmarken i Skåne är 

bland landets bästa, särskilt i de låglänta områdena i sydvästra och nordvästra Skåne 

(Figur 19).  
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Figur 19. Åker- och betesmark i Skåne. 

Förutsättningar för materialförsörjning i Skånes fyra hörn 

Skåne har för denna analys delats in i fyra delområden; de så kallade fyra hörnen. 

(Figur 20). Situationen för materialförsörjningen har analyserats för de fyra 

delområdena. Behovsanalysen har utgått från SGU:s prognos att ballastbehovet per 

person är cirka 8 ton per person och år. Kartor över områden som är lämpliga för 

ballastproduktion utgår från SGUs grundmaterial. SGUs bedömning har utgått från 

att jorddjupet får vara högst fem meter för att täktverksamhet ska vara intressant 

(SGU, 2021). Länsstyrelsen har bedömt att i Skåne kan täkter vara intressanta även 

vid större jorddjup vilket gör att områdena med möjliga täktlägen är större i 

länsstyrelsens analys än hos SGU ( 

Figur 21,  

Figur 22,  

Figur 23,  

Figur 24). 
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Figur 20. Områdesindelning Skånes fyra hörn. 

Nordvästra Skåne 

Behov av ballastmaterial 

En fjärdedel av Skånes befolkning bor i nordvästra Skåne. Befolkningsökningen har 

varit stor de senaste femton åren. Inflyttningen till nordvästra Skåne antas vara stor 

under prognosperioden samtidigt som utflyttningen väntas öka något, dock med ett 

positivt befolkningsnetto (Region Skåne, 2020). 

 
Tabell 5. Prognos för ballastbehovet i nordvästra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per 

person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna 
är avrundade. 

År 2020 2029 2040 

Befolkning 363 000 390 000 425 000 

Behov av ballast (ton/år) 2 900 000 3 100 000 3 400 000 

 

Förutsättningar för ballastförsörjning i nordvästra Skåne 

Berggrunden i nordvästra Skåne består dels av urberg av förmodat god kvalitet, dels 

av sedimentära bergarter av sämre kvalitet. Tillståndsgiven mängd i täkter räcker 
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idag för behovet och till 2029 kommer behov och utbud vara ungefär i balans, 

förutsatt att dagens tillstånd förlängs med samma mängder. Därefter kommer 

behovet överskrida utbudet (Tabell 6). En relativt stor andel, cirka 25 %, av 

ballastproduktionen består av naturgrus/sand/morän. Eftersom det finns mål att 

minska uttaget av naturgrus kan denna produktion förväntas få svårare att få 

förnyade tillstånd, vilket utgör en risk för ballastförsörjningen i nordväst. 
 

Tabell 6 Tillståndsgiven årlig mängd material i nordvästra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i 
Skåne län, 2021) 

Tillståndsgiven mängd Berg Naturgrus/sand/morän Summa 

Båstad   25 000 25 000 

Klippan 1 150 000   1 150 000 

Perstorp 320 000 15 000 335 000 

Åstorp   750 000 750 000 

Ängelholm 900 000   900 000 

Summa 2 370 000 790 000 3 160 000 

 

 
 

Figur 21 Nordvästra Skåne lämpliga eller olämpliga områden för betongballast. 
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Det lämpliga bergmaterial som finns i nordvästra hörnet finns framför allt i 

inlandsdelarna, medan den största befolkningstillväxten sker i de kustnära delarna. I 

de mer kustnära delarna finns även fler konflikter med andra intressen ( 

Figur 21). Bilden anger möjliga områden för betongballast, men som en 

appriximation är dessa områden sannolikt även lämpliga för andra typer av ballast. 

 

Prognos för ballastförsörjning i nordvästra Skåne 

Behovet av ballast i nordvästra Skåne ligger i dagsläget i balans med den lokala 

produktionskapaciteten i befintliga täkter. Det finns en klar risk för brist på ballast i 

nordvästra Skåne om dagens täkter inte får förnyade tillstånd eller om nya täkter 

inte ges tillstånd. Sådan brist kan medföra att material måste hämtas in från andra 

områden vilket kräver ett utökat transportarbete.  

Nordöstra Skåne 

Behov av ballastmaterial 

Nordöstra Skåne, med 15 procent av Skånes befolkning, har haft den svagaste 

relativa befolkningsutvecklingen av regiondelarna sedan slutet av 1980-talet. I slutet 

av 1990-talet hade regiondelen en relativt kraftig befolkningsminskning, bland annat 

på grund av att den inrikes utflyttningen var relativt stor under 1990-talet. 

Utvecklingen vände dock i början av 2000-talet och regiondelen fick en inrikes 

nettoinflyttning. Nettot har blivit negativt de senaste åren. Under den kommande 

tioårsperioden förväntas nordöstra Skånes folkmängd att öka måttligt 

(Region Skåne, 2020). Behovet av ballast kommer därför också vara måttligt.  

 
Tabell 7. Prognos för ballastbehovet i nordöstra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per 

person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna 
är avrundade. 

År 2020  2029  2040 

Befolkning 195 000 202 000 220 000 

Behov av ballast (ton/år) 1 560 000 1 620 000 1 760 000 

 

Förutsättningar för ballastförsörjning i nordöstra Skåne 

Berggrunden i nordöstra Skåne varierar mellan urberg av god kvalitet och 

sedimentära bergarter av sämre kvalitet. Ur ballastförsörjningsperspektiv bedöms 

det finnas gott om berg av god kvalitet. Den tillståndsgivna mängden är cirka tre 

gånger så stor som det lokala behovet (Tabell 8).  
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I det nordöstra hörnet finns det stora områden med potentiellt god bergkvalitet 

och utan identifierade konflikter med andra intressen. Möjliga områden för täkter 

anges i grönt i bilden nedan ( 

Figur 22).  

Figur 22 anger möjliga områden för betongballast, men som en approximation är 

dessa områden sannolikt även lämpliga för andra typer av ballast. 

 
Tabell 8. Tillståndsgiven årlig mängd material i nordöstra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne 

län, 2021) 

Tillståndsgiven 

mängd 

Berg Naturgrus/-

sand/morän 

Reststen Summa 

Bromölla 625 000 100 000   725 000 

Hässleholm 940 000 295 000   1 235 000 

Kristianstad 1 625 000 205 000 230 000 2 060 000 

Osby 500 000   470 000 970 000 

Östra Göinge     250 000 250 000 

Summa 3 690 000 600 000 950 000 5 240 000 

 

 

Prognos för ballastförsörjning i Nordöstra Skåne 

Behovet av ballast i Nordöstra Skåne ligger i dagsläget klart under den lokala 

produktionskapaciteten i befintliga täkter. Förutsättningarna för ballastförsörjning i 

nordöstra Skåne bedöms därför vara god och det finns marginal för utförsel av 

material till andra delar av Skåne förutsett att täkttillstånden förnyas.  
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Figur 22. Nordöstra Skåne lämpliga eller olämpliga områden för betongballast. 

Sydvästra Skåne 

Behov av ballastmaterial 

I sydvästra Skåne bor drygt hälften av Skånes befolkning. Det är sydvästra Skåne som 

har haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna sedan slutet av 1980-

talet. Inflyttningen till området har varit stor de senaste åren, främst från utlandet 

men även från övriga riket. Sydvästra Skåne förväntas även under prognosperioden 

ha den kraftigaste folkökningen i Skåne. Ballastbehovet kommer därför vara stort. 

 
Tabell 9. Prognos för ballastbehovet i sydvästra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per 

person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna 
är avrundade. 

 2020 2029 2040 

Befolkning  734 000 800 000 850 000 

Behov av ballast (ton per år) 5 900 000  6 400 000  6 800 000 

 

Förutsättningar för ballastförsörjning i sydvästra Skåne 

Den ballast som behövs för byggandet i sydvästra Skåne utvinns främst på 

Romeleåsens urbergshorst i nära anslutning till storstadsområdet. De största uttagen 

görs i de två riksintresseområdena för värdefulla ämnen och mineraler vid Skrylle 
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och Dalbytäkterna. Täkter finns även i Höör. Behovet av ballast i Sydvästra Skåne 

ligger redan idag cirka 10 % högre än den lokala tillståndsgivna mängden. (Tabell 

10).  

 
Tabell 10. Tillståndsgiven årlig mängd material i Sydvästra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i 

Skåne län, 2021) 

Tillståndsgiven mängd Berg Naturgrus/sand/morän Summa 

Höör 461 000  -    461 000  

Lund 4 700 000  25 000  4 725 000  

Summa 5 161 000  25 000  5 186 000  

 

 

Figur 23 visar att de områden som har lämpligt ballastmaterial ligger i områden 

med flera andra viktiga intressen, varav tre är riksintressen: naturvård, 

kulturmiljövård och friluftsliv. Även flera regionala och kommunala intressen ligger 

i konflikt med ballastintresset. Detta begränsar kraftigt vilka områden i det sydvästra 

hörnet där det kan vara lämpligt att tillåta nya eller utökade täkter. Täkter som 

beviljas tillstånd kan, med tanke på intressekonflikterna, även förväntas beläggas 

med omfattande skyddsvillkor.  

 
 

Figur 23 Bild. Sydvästra Skåne lämpliga eller olämpliga områden för betongballast.  

Prognos för ballastförsörjning i sydvästra Skåne 

Baserat på tillståndsgiven mängd från täkter, befolkningsökningen samt de konflikter 

som täktintresset har med andra intressen finns det redan en lokal brist på ballast i 
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sydvästra Skåne och den kommer sannolikt att öka. Det finns framför allt två sätt att 

täcka bristen. Ett sätt är att föra in ballast från andra delar av Skåne, andra delar av 

Sverige eller att importera från utlandet. Ett annat sätt är att alternativa källor till 

ballast utnyttjas bättre, framför allt förädlade schaktmassor som uppstår vid de 

exploateringsprojekt som också är de som driver efterfrågan. Eftersom kvaliteten på 

schaktmassorna kan variera kommer troligtvis en kombination bli nödvändig för att 

tillgodose behovet av alla ballastkvaliteter.  

Sydöstra Skåne 

Behov av ballastmaterial 

Befolkningen i sydöstra Skåne (motsvarande 7,5 procent av Skånes folkmängd) 

minskade under slutet av 1990-talet, men därefter har trenden vänt uppåt. Sydöstra 

Skåne har den äldsta befolkningen av regiondelarna och detta är den främsta orsaken 

till den svaga folkökningen. De senaste tio åren har inflyttningen dock varit så stor 

att folkmängden ökat trots den naturliga folkminskningen (Region Skåne, 2020). 

Ökningen är dock blygsam och därmed blir även ballastbehovet relativt lågt.  

 
Tabell 11. Prognos för ballastbehovet i sydöstra Skåne fram till 2029. Prognosen bygger på ett genomsnittligt behov av 8 ton per 

person och år, regionens befolkningsprognos för 2020-2029 (Region Skåne, 2020) samt SCBs prognos för 2040 (SCB, 2021). Siffrorna 
är avrundade. 

År 2020 2029 2040 

Befolkning 99 000 103 000 112 000 

Behov av ballast (ton/år) 792 000 824 000 900 000 

 

Förutsättningar för ballastförsörjning i sydöstra Skåne 

Områdena med god bergkvalitet i detta område är små och finns framför allt i Sjöbo 

i den norra delen (Tabell 12). Tillståndsgiven mängd berg är ungefär dubbelt så hög 

som behovet i det sydöstra hörnet. Övriga täkter i området är för 

naturgrus/sand/morän. Eftersom uttaget av naturgrus ska minska finns det risk för 

att dessa inte får förnyade tillstånd när de nuvarande tillstånden löper ut. 

 
Tabell 12 Tillståndsgiven årlig mängd material i sydöstra Skåne 2021. Alla mängder angivna i ton. Källa: (Länsstyrelsen i Skåne 

län, 2021) 

Tillståndsgiven mängd Berg Naturgrus/sand/morän Summa 

Skurup 400 000  350 000  750 000  

Simrishamn   130 000  130 000  

Sjöbo 1 200 000  200 000  1 400 000  

Ystad   200 000  200 000  

Summa 1 600 000  880 000  2 480 000  
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Figur 24. Sydvästra Skåne lämpliga och olämpliga områden för betongballast. 

Det är framför allt områdena i anslutning till Linderödsåsen som har berg med 

lämplig kvalitet ( 

Figur 24). Bergkvaliteten i Kiviks-trakten behöver sannolikt utredas vidare (SGU 

pers komm.). Det finns relativt stora områden där detta berg inte står i konflikt med 

andra utpekade intressen. 

 

Prognos för ballastförsörjning i Sydöstra Skåne 

Befolkningsökningen i området är blygsam och det finns idag en överkapacitet i de 

befintliga tillstånden. Naturgrus/sand/morän-täkter kan förmodas ha svårt att 

förnya sina tillstånd, men bergkapaciteten i Sjöbo räcker för områdets försörjning i 

dagsläget.  

Hushållning för en långsiktig säkerställd försörjning  

Ballastmaterial från täkt är den viktigaste och mest säkra försörjningen av 

ballastmaterial. Det finns dock alternativa resurser som redan används eller kan 

användas som tillskott till täkterna och på så sätt minska belastningen på täkterna i 

regionen.  Tabell 13 visar SGU:s tolkning av exempel på konsekvenser på miljön 

och ekonomi för de olika resurserna som kan bidra till regionens ballastförsörjning.  

 

 
 Tabell 13 Resurser som kan bidra till ballastförsörjningen i Skåne län. De olika alternativen har olika potential till att bidra och 

har olika konsekvenser för miljö och ekonomi Källa: (SGU, 2021) 
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Entreprenadberg 

Entreprenadberg används ofta som ballast för byggnation direkt på den plats där den 

tas ut, till exempel som fyllnadsmaterial. I de fall entreprenadberget inte kan 

användas på plats fraktas det vidare till närliggande täkter, kross- och 

återvinningsstationer eller temporära upplagsplatser. 

Mycket av byggandet sker i nära anslutning till städerna Malmö och Lund och det 

entreprenadberg man tar fram i det området är av mycket skiftande kvalitet 

beroende på de geologiska förutsättningarna. Som nämnts ovan täcks de i stora delar 

av mäktiga jordlager vilket gör att bergschakt är ovanligt. En stor del är sannolikt 

sedimentärt berg av sämre kvalitet, vilket även beskrivs nedan ( 

Figur 25). 
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Tillståndspliktiga täkter rapporterar sina leveranser till Svenska 

Miljörapporteringsportalen (SMP). Däremot saknas idag en översikt över hur 

mycket entreprenadberg som finns tillgängligt på marknaden (SGU, 2021).  Innan 

2010, då entreprenadberget var obligatoriskt att rapportera, redovisades cirka 10 

miljoner ton från entreprenadberg och skrotsten i landet som helhet. Redovisning av 

entreprenadberg började åter 2015 men på frivillig basis. Eftersom uppgiften är 

frivillig att lämna, är statistiken ofullständig. Redovisad mängd har minskat markant 

från 4 miljoner ton 2018 till 2 miljoner 2020. Siffrorna gäller för riket som helhet. 

Siffror särskilt för Skåne finns inte redovisade av SGU. (SGU, 2021). 

Ecoloop har prognosticerat mängden entreprenadberg i Skåne till cirka 3 

miljoner ton årligen under perioden 2020-2030. (Ecoloop, 2020) 

 

Återvinning 

Återvinningsmaterial i detta sammanhang utgörs av schaktade massor som uppstår 

som överskott i olika bygg och anläggningsprojekt. Enligt en studie av 

massrörelserna i Skåne under perioden 2020-2030 (Ecoloop, 2020) transporteras 

det årligen ut 14 miljoner ton överskottsmassor av skiftande kvalitet från olika 

exploateringsområden i Skåne. Spårbar återvinning eller deponering utgörs av cirka 

20 %. Överskottsmassorna utgörs till största del av kalk- och lermorän (cirka 35 %) 

och sandig-siltig till grusig morän som består av kristallint eller sedimentärt 

material. Sådan morän har här kallats morän klass II (cirka 30 %). Klassningen av 

moränen, klass II, anger att moränen är av sämre kvalitet utifrån ett 

konstruktionsandamål jämfört med morän klass I som enbart är av kristallint 

ursprung. Klassningen av morän togs fram särskilt för Ecoloops studie. Resterande 

del av överskottsmassorna utgörs av lera och silt, sedimentberg, kristallint berg och 

fyllning ( 

Figur 25).  

 

 
 

Figur 25 Årliga mängder överskottsmassor per materialtyp under perioden 2020-2030. Källa: (Ecoloop, 2020) 
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Fyllning är tidigare bygg/fyllmaterial som schaktas upp i och med nybyggnation. 

Detta material kan dock vara av mycket varierande kvalitet och riskerar också att 

vara förorenat. Det material som schaktas inne i tätorter riskerar att vara förorenade 

av punktkällor såsom bensinstationer eller industrier, eller av mer diffus förorening 

som uppstår då massor flyttas mellan olika byggverksamheter. Det finns kartor över 

riskområden för punktkällor till föroreningar men någon fullständig kartläggning av 

förorenad mark existerar inte. Eftersom fullständiga kartläggningar saknas kan inte 

andelen förorenade massor uppskattas och inte heller föroreningsnivån. Sannolikt är 

det dock inte är en betydande del av överskottsmassorna i Skåne som helhet.  

 

Export och import 

Exporten från Sverige är cirka 1,8 miljoner ton naturgrus/krossat berg samt 0,2 

miljoner ton sand. Exporten går främst till Danmark, Ryssland, Polen och Baltikum.  

Importen består av 1,2 miljoner ton naturgrus/krossat berg som främst kommer 

från Norge. Sand importeras med 0,6 miljon ton från Danmark (SGU, 2021). Dessa 

siffror gäller för landet som helhet och är inte nedbrutet på län. Skåne är sannolikt 

huvuddestinationen för sand från Danmark.  

 

Marin sand och grus 

Det finns politiska mål om att minska uttaget av naturgrus, vilket i de flesta fall 

ersätts av bergkross. Det finns dock en del användningsområden, såsom till den fina 

fraktionen i betong, där det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att 

producera ersättningsmaterial från krossat berg. I dessa användningsområden kan 

marin sand och grus vara en ersättare till naturgrus på land. SGU anger sydvästra 

Skåne som en del av landet där utvinning av marin grus och sand skulle kunna ersätta 

10-15 % av naturgrusuttaget. Förutom betongballast kan marin sand och grus 

användas för att strandfodring av eroderade stränder.  

Utvinning av marin sand och grus måste göras på ett sätt som inte skadar miljön. 

Miljöeffekterna av utvinning av marin sand och grus är dåligt känd i Sverige och 

SGU anger tre områden i södra Östersjön som lämpliga för att testa metoden: 

Sandflyttan, Sandhammar Bank och Klippbanken. (SGU, 2017) 

 

Förutsättning för använda alternativa resurser 

Hanteringen av massor i Skåne, liksom på andra platser i Sverige, är i hög grad 

linjär. Överskottsmassor som uppstår i byggandet körs iväg för kvittblivning på 

deponier och jungfruligt ballast tas från täkter för att täcka behovet av ballast i 

byggandet.  
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Figur 26 Illustration av dagens linjära system för masshantering jämfört med ett system med högre andel återvinning. (NCC 
Teknik, 2020) 

Återvinning lyfts av många som ett mer önskvärt läge, men återvinningsgraden i 

hanteringen av schaktmassor i Sverige är låg i ett europeiskt perspektiv (Figur 27). 

 

 
Figur 27. Sammanställt baserat på (European aggregates association (UEPG), 2022) 
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De överskottsmassor som trots allt återvinns, transporteras oftast långt till 

deponier och/eller används för lågkvalitativa ändamål såsom uppfyllnad eller 

bullervallar. 

 

Enligt en studie där överskottsmassor matchades mot ballastbehov (Ecoloop, 

2020) är andelen material som med enkel teknik går att återanvända som 

byggmaterial (kristallint berg, sedimentberg samt sand och grus) drygt 20 % av alla 

överskottsmassor. Det motsvarar även ungefärligt den kända andel av 

överskottsmassor som återanvänds idag i Malmö och Lund-området. Även sand och 

grövre material från materialkategorin ”fyllning” går med enkel teknik (torrsiktning 

och/eller våtsiktning) att återanvända. Studier vid en kommersiell anläggning för 

uppgradering av uppschaktade fyllnadsmassor i Malmö antyder att sand och grövre 

material kan utgöra upp till 50 – 60 % av innehållet (Afzelius, 2020) och är möjligt 

att förädla till ballast, varav delar har CE-märkts i enlighet med svensk standard. 

Återstoden, cirka 40 – 50 %, är de minsta materialfraktionerna (silt och ler) som 

generellt också är de mest förorenade. På så sätt kan mängden förorenat material 

som körs på deponi reduceras och deponiutrymme sparas. Det är vanskligt att dra 

för stora slutsatser av enstaka pilotprojekt, men det antyder ändå att 

återanvändningen kan öka från dagens nivåer. 

Återvinning av förädlade schaktmassor till drygt 20 % ger tre övergripande 

effekter:  

• Minskat koldioxidutsläpp från Skånes masstransporterna med knappt 

30 %.  

• Minskade kostnader för byggande med drygt 30 %. 

Kostnadsminskningen består främst av minskade kostnader för inköp av 

material.  

• Uttaget från täktmaterial i regionen kan reduceras med drygt 20 %. 

Detta gäller endast täktmaterial med naturgrus eller med ballastmaterial 

av lägre kvalitet.  

Ytor för återvinning – en nyckelfunktion 

En viktig anledning till låg andel återvinning av överskottsmassor är brist på ytor för 

återvinning samt att det är billigt att välja lågkvalitativ avsättning i form av 

bullervallar eller annan utfyllning (Ecoloop, 2020). Strategiskt lokaliserade 

mottagningsanläggningar för samordning av schaktmassor mellan olika projekt, 

oberoende av huvudman, är därmed en viktig förutsättning för ökad återvinning som 

bidrar till minskad klimatbelastning (Frostell & Norström 2009, Lundberg, 2017, 

Lundberg et al. 2017, Naturvårdsverket 2015). Denna typ av 

mottagningsanläggningar, som har till syfte att öka återvinningen, kallas vidare i 

denna rapport för Materiallogistikcentraler (MLC) för att särskilja dem från andra 

typer av mottagningsanläggningar. 
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Teoretiska beräkningar och praktiska exempel visar att gemensam hantering av 

massor på MLC ger möjligheten att minska kostnader för transporter, minska 

andelen överskottsmassor som går på deponi och minska koldioxidutsläpp. En MLC 

ger även möjlighet till kontroll av föroreningar och teknisk kvalitet. Med större 

mängder massor som hanteras på MLC blir det även möjligt att ansluta andra 

transportslag, till exempel fartyg eller tåg för längre transporter och därmed få 

tillgång till en större marknad för avsättning av överskottsmassorna. Med kortare 

avstånd är det intressant att titta på transportbandslösningar för att minska 

transporterna till och från samt inom MLC.  

 

 
 

Figur 28 Områden med hög andel masshantering där MLC kan vara en viktig åtgärd Källa:. (Ecoloop, 2020) 

En MLC bör ligga nära exploateringsområdena för att göra störst nytta. Av 

tradition ligger återvinningsytor eller MLC inom ett täktområde eller en deponi, 

vilka ligger långt från de områden där massor tas ut och ballast behövs. Det gör att 

transporterna blir långa. 

Eftersom projekt i olika faser har olika behov för sin masshantering bör MLC-

ytorna vara öppna för massor från flera projekt vilket möjliggör utbyte. MLC bör 

även med fördel vara tillfälliga eftersom de bara ska användas så länge som det pågår 

större exploateringsprojekt i närheten. När byggprojekten avslutats övergår MLC 

till en annan funktion som kan dra nytta av det markarbete som utförts.  

261



 

 

48 

Eftersom det byggs framför allt i redan tätbebyggda områden är det ofta svårt att 

hitta tillgängliga ytor, och det finns många motstridiga intressen runt dessa typer av 

ytor. För att identifiera lämpliga ytor krävs ofta stöd och planeringshjälp från 

kommunerna. Bebyggelseutveckling är långsiktiga processer och planering för MLC 

bör finnas med redan i översiktsplaneskedet. I Skåne där bebyggelsen flyter över 

kommungränserna är det även en mellankommunal fråga, detta gäller framför allt i 

Sydvästra och i Nordvästra Skåne (Ecoloop, 2020).  

 

Samverkan i regionen 

Geografisk fördelning bergtillgångar och behov 

Den geografiska fördelningen av bergresurser av god kvalitet är närmast spegelvänd 

mot befolkningstillväxten – områden med hög befolkningstillväxt är de som har små 

områden med berg av god kvalitet, och tvärtom. De flesta kommuner i Skåne län 

har ett måttligt behov av ballastmaterial, men i Malmö, Lunds, Helsingborgs och 

Kristianstads kommuner är behoven av material större. Kommunerna längst upp i 

nordöstra delen av Skåne län har i nuläget små behov av ballastmaterial. 

Försörjningen av ballast bör därför behandlas som en mellankommunal fråga som 

kräver samverkan. Det är viktigt att de mest värdefulla mineraltillgångarna i framför 

allt de nordöstra och sydöstra delarna inte planeras för andra syften utan hänsyn till 

materialförsörjningen. 

 

262



 

 

49 

 
 

Figur 29. Karta som visar en generell bild av möjligheterna till att lokalt tillgodose samhällets behov av ballastmaterial i Skåne 
län. Källa: (SGU, 2021) 

Transport och avstånd 

Skånes geologiska förutsättningar innebär att om konstruktionsmaterial uteslutande 

hämtas från regionens täkter krävs många tunga transporter igenom regionen, från 

det nordvästra eller centrala delarna av Skåne ner till de västra delarna av regionen 

där byggbehovet är som störst. 

Långa transporter av ballastmaterial har en negativ påverkan på miljön samt 

påverkar priset på ballastmaterialet. Vid längre transportsträckor >50 km blir 

transportkostnaden i samma storleksordning som kostnaden för själva produktionen 

(SGU, 2021). Ballast med högre kvalitet, till exempel kvartsit och porfyr, kan 

transporteras längre sträckor, mer än 100 km.  

Transporterna är också det som ofta orsakar de största utsläppen av koldioxid vid 

produktion av ballast. De största utsläppen av koldioxid vid hanteringen av ballast 

uppstår vid transporten av färdig produkt från täkt till användaren. Dessa 

transporter sker nästan uteslutande med lastbil och ger ett utsläpp på 0,06–0,12 kg 

CO2 per ton och km (SGU, 2017). Det här betyder att det inte krävs långa 
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transportavstånd innan utsläppen av dessa transporter överstiger utsläppen av CO2 

för att producera produkterna. Vid transportavstånd över 15–30 km överstiger 

utsläppen av koldioxid från transporten utsläppen från produktion av krossberg. 

Sätt att minska koldioxidutsläppen från ballast och schaktmassehantering kan 

vara att öka återvinningen av massor i kombination elektrifiering av såväl hantering 

som transport samt att i högre grad använda alternativa transportsätt, såsom fartyg 

och tåg. 

Materialförsörjning i regional och kommunal planering 

Materialförsörjningsplanen ska utgöra ett underlag kommunernas planering. 

Länsstyrelsen Skåne anser att det är angeläget att materialförsörjning ges en större 

tyngd i kommunernas översiktliga planering och den mellankommunala samverkan.  

I Plan- och bygglagen anges att det i första hand är en kommunal angelägenhet 

att planera för användningen av mark och vatten. Alla Sveriges kommuner ska innan 

24 september 2024 ta fram en planstrategi som beskriver hur de ska arbeta med sina 

planer och beskriva översiktsplanens aktualitet. I det ingår bland annat att beskriva 

bebyggelseutvecklingen i kommunen. Planstrategin ska kontinuerligt uppdateras. 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har gett uttryck för ett behov av att ta 

fram kommunala materialförsörjningsbalanser på grund av en ökad konkurrens om 

marken samt behovet av att bättre hushålla med våra naturresurser för att nå de 

nationella och regionala miljökvalitetsmålen (SGU, 2021). 

Eftersom samhällets försörjning av ballast sker i ett regionalt perspektiv där 

ballastförsörjningen i en kommun kan vara beroende av täktverksamhet eller 

återvinningsverksamhet i en annan kommun är ballastförsörjning en typisk 

mellankommunal fråga och behöver behandlas som en sådan i kommunernas 

översiktsplanering. Detta inbegriper ballastproduktionens ytbehov. 

Översiktsplan 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver 

kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. 

Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas 

och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. 

Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Här utgör materialförsörjningsfrågorna förutsättningar både för 

utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur men utvinning, hantering och 

transporter av material ger också omgivningspåverkan som behöver hanteras på olika 

sätt. 

Översiktsplanen väger samman olika allmänna intressen, samordnar olika 

sektorsintressen för att slutligen ge vägledning till kommunens planering och 

utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Den ska också peka ut områden 

med värden för till exempel friluftsliv, naturvård och kulturmiljö och vilka hänsyn 
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som de kräver. Översiktsplanen fungerar vidare som kommunens verktyg i den 

interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i 

samhällsbyggandet. I samband med det behöver identifieras lämpliga ytor för 

materialförsörjningen. Bebyggelseutveckling är långsiktiga processer och planering 

för MLC bör finnas med redan i översiktsplaneskedet. 

Översiktsplanen är vägledande vid efterföljande detaljplanering och bygglov. 

Översiktsplanen är också ett underlag för myndigheter som prövar tillstånd enligt 

miljöbalken. Det innebär till exempel att planerad täktverksamhet måste prövas 

mot/förhålla sig till vad översiktsplanen anger. 

Detaljplan och områdesbestämmelser 

Inom kommunen kan användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse 

och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Både 

detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.  

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt 

för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 

när bebyggelse ska förändras eller bevaras. I samband med det bör det även ges 

möjligheter att utse ytor som är lämpliga för att hantera schaktat material som ska 

användas i närområdet. 

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 

särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att 

genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med 

den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan 

ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har 

detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och 

vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett 

antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser. Planerad 

täktverksamhet inom översiktsplaner måste prövas mot det intresse som redovisas 

inom det aktuella området. Inom detaljplaner och områdesbestämmelser måste 

planerad ballastproduktion vara förenlig med planernas regleringar. 

Ordlista  

Hantering av massor – Inbegriper sortering eller annan förädling samt 

utläggning, packning mm i samband med anläggningsarbete.  

Mottagningsanläggningar – Plats med tillstånd att ta emot schaktmassor för 

tillfällig lagring, bearbetning för återvinning eller återanvändning, eller för 

slutdeponering. 

Schaktmassor – Jord eller berg som uppstår i samband med sprängning eller 

grävning. 
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Ballast – generell term för stenmaterial. Ballast används som 

konstruktionsmaterial och är formbeständig och fri från föroreningar (Handboken 

bygg, 1985). Ballast används som fyllnadsmaterial i hus och vägkonstruktioners 

grundläggning och utgör huvudkomponenten i asfalt och betong. 

Entreprenadberg – Bergmassor som genereras i infrastrukturprojekt eller andra 

pågående entreprenadarbeten.   

Täktmaterial– ballastmaterial som produceras på en täkt. Täktmaterial redovisas 

som producerad och levererad mängd. Producerad mängd är den mängd jungfrulig 

mängd berg eller grus som utvinns från täkten. 

Återanvändning – att en produkt eller en komponent som inte är avfall används 

igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (MB 15 kap 

2 §).  

Återvinning – att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som 

ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en 

åtgärd som innebär att avfall förbereds för (MB 15 kap 6 §).  
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Underlag till kartmaterial 

Lager Källa 

bedomd_anvandbarhet_betong_skane SGU Rapport 2021:01 

bergkvalitet_betong_skane SGU Berggrund Bergkvalitet 

(grupp) 2019 

Bergkvalitet_betong_skane_polygon SGU Berggrund Bergkvalitet 

(grupp) 2019 

Bergkvalitet_jarnvag_skane SGU Berggrund Bergkvalitet 

(grupp) 2019 
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Bergkvalitet_vag_skane SGU Berggrund Bergkvalitet 

(grupp) 2019 

Kulturreservat_skane NV VicNatur Kulturreservat 

2021 

Mojliga_omraden_enligt_SGU2021 SGU Rapport 2021:01 

N2000_fdir_skane NV VicNatur Riksintresse 

Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA) 

2021 

N2000_hdir_skane NV VicNatur Riksintresse 

Natura 2000 Habitatdirektivet (SCI) 

(Grupp) 2021 

Nationalparker_skane NV VicNatur Nationalparker 

2021 

Naturreservat_skane NV VicNatur Naturreservat 

2021 

NO LstM Skånes kommuner, klippta 

efter strandlinje 2020 

NV LstM Skånes kommuner, klippta 

efter strandlinje 2020 

SO LstM Skånes kommuner, klippta 

efter strandlinje 2020 

SV LstM Skånes kommuner, klippta 

efter strandlinje 2020 

Strandskydd_NYTT_180628.shp LstM Jeanette Persson 2021 

Vattenskyddsomrade_skane NV VicNatur 

Vattenskyddsområde 2021 

Riksintresse_Friluftsliv_skane NV Riksintresse Friluftsliv 2021 

Riksintresse_kultur_skane LstM Riksintresse Kulturmiljö 

2021 

Riksintresse_naturvard_skane LstM Riksintresse Naturvård 

MB3kap6.lyr 2021 

Riksintresse_RorligtFriluftsliv_skane LST Riksintresse Rörligt 

friluftsliv MB4kap1+2 2021 

Skane_grans LstM Skånes kommuner, klippta 

efter strandlinje 2020 

Skane_kommun_4delar LstM Skånes kommuner, klippta 

efter strandlinje 2020 

Vattenskyddsomrade_skane NV VicNatur 

Vattenskyddsområde 2021 

Grundvattenforekomster_sand_grus_skane SGU Grundvattenförekomster 

2010-2015 (grupp) 
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Grundvattenforekomster_sedimentara_skane SGU Grundvattenförekomster 

2010-2015 (grupp) 

Grundvattenforekomster_urberg_skane SGU Grundvattenförekomster 

2010-2015 (grupp) 

Landskapsbildsskydd_skane LstM Bestämmelser 

Landskapsbildsskydd 2019 

PBR_Detaljplan_skane LM PBR Detaljplaner yta 2021 

jarnvag_skane_buffert_20m LM Översiktskartan Järnvägar 

2019 

Flygfalt_skane LM Fastighetskartan Övriga 

anläggningar eller områden 2020 

allmanna_vagar_skane_buffert_20m LM Översiktskartan Allmänna 

vägar 2019 

bebyggelse_tatorter_skane LM Översiktskartan bebyggelse, 

tätorter Yta 2019 

Riksintresse_amnen_material_punkter_skane SGU Riksintresse Värdefulla 

ämnen och material (punkter) 2016 

Riksintresse_amnen_material_ytor_skane SGU Riksintresse Värdefulla 

ämnen och material, ytor 2016 

 

 

Lagret Samlade värdekärnor består av följande lager: 

Samlade_Vardekarnor_skane Källa 

Bebyggelse tätorter Lantmäteriet Översiktskartan bebyggelse, 

tätorter Yta 2019 

Detaljplanerade områden Lantmäteriet PBR Detaljplaner yta 2021 

Grundvattenförekomster SGU Grundvattenförekomster 2010-2015 

(grupp) 

Kulturreservat NV VicNatur Kulturreservat 2021 

Landskapsbildskydd Länsstyrelsen Skåne Bestämmelser 

Landskapsbildsskydd 2019 

Nationalparker NV VicNatur Nationalparker 2021 

Natura 2000 fågeldirektiv NV VicNatur Riksintresse Natura 2000 

Fågeldirektivet (SPA) 2021 

Natura 2000 habitatdirektiv NV VicNatur Riksintresse Natura 2000 

Habitatdirektivet (SCI) 2021 

Naturreservat  NV VicNatur Naturreservat 2021 

Riksintressen för friluftsliv NV Riksintresse Friluftsliv 2021 

Riksintressen för kulturmiljö Länsstyrelsen Skåne Riksintresse 

Kulturmiljö 2021 
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Riksintressen för naturvård Länsstyrelsen Skåne Riksintresse Naturvård 

MB3kap6.lyr 2021 

Riksintressen för rörligt friluftsliv Länsstyrelsen Riksintresse Rörligt friluftsliv 

MB4kap1+2 2021 

Strandskyddsområden Länsstyrelsen Skåne 2021 

Vattenskyddsområde NV VicNatur Vattenskyddsområde 2021 

Järnväg LM Översiktskartan Järnvägar 2019 

Flygfält LM Fastighetskartan Övriga anläggningar 

eller områden 2020 

Allmänna vägar LM Översiktskartan Allmänna vägar 2019 
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Rubrik baksidan 
Texten på baksidan… 

 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2022/72 
 
Datum 12 maj 2022 

 

Tjänsteskrivelse extra bidrag till 
Andrarums frivilliga räddningsvärn 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström , 12 maj 2022 

Ansökan om extra bidrag för nyare tankbil, Andrarums räddningsvärn, 14 mars 2022 

Avtal mellan Tomelilla kommun och Andrarums räddningsvärn, 3 januari 2000 

 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  
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Ange mottagare för beslutsdokument här 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Terese Bruhn  
Titel: Planarkitekt 
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2020/168 
 
Datum 4 maj 2022 

 

Detaljplan för Frigg 2 - Samråd 

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

Ärendebeskrivning 
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. 

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

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av detaljplan, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. 

 

Barnperspektivet 
Planen möjliggör för användningen 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- och barnperspektiv. 

Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31. 
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Miljöperspektivet 
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. 

 

Uppföljning 
Att efter beslut av kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för Frigg 2 på samråd. 

 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

Samrådshandling- Planbeskrivning- Frigg 2-2022-05-06 

Samrådshandling- Plankarta- Frigg 2-2022-05-06 

Samrådshandling- Undersökning av betydande miljöpåverkan- Frigg 2- 2022-05-06 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Terese Bruhn 

Planarkitekt 

 

Beslutet skickas till:  

 

Henrik Lundblad, Näringslivs- och exploateringschef  

Terese Bruhn, Planarkitekt 
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Planbeskrivning 

 

Detaljplan för 

Frigg 2 

Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Samrådshandling 

2022-05-06  
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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) 

283



Samrådshandling 
2022-05-06 

 

4(14) 
 

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. 

297



Samrådshandling  Dnr: Ks 2020/168 
Undersökning  2022-05-06 

 

3(6) 
 

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. 

 

  

298



Samrådshandling  Dnr: Ks 2020/168 
Undersökning  2022-05-06 

 

4(6) 
 

Checklista 

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

299



Samrådshandling  Dnr: Ks 2020/168 
Undersökning  2022-05-06 

 

5(6) 
 

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  
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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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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 35 Dnr SBN 2022/60 

Yttrande - Medborgarinitiativ - 
Skräpplockning i och omkring tätorten, 
industriområden och infarter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 februari 2022 (Ksau § 
35/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning. 

 

Nils Lennart Olsson skrev den 1 februari 2022 ett medborgarinitiativ om 
skräpplockning i och omkring tätorten, industriområden och infarter enligt 
följande: 
”Skräpplockning i och omkring tätorten, industriområden och infarter. Till detta kan 
användas arbetssökande eller ideella föreningar, mot en ersättning. Anmodan till 
företag att hålla rent på sina tomter. Det ligger idag mycket kringblåst skräp såsom 
papper och plast samt glas, metall, fimpar och snus, som kan skada människor och 
djur. Ger ett dåligt intryck för boende och besökare. Det är rätt tid att ta tag i detta 
nu, innan växtligheten har kommit igång, och det därmed döljs av gräs och buskar.” 

 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, anför följande:  
Svaret på detta medborgarinitiativ bör beredas av samhällsbyggnad genom gata/park. 

  

Driftchef för gata och park Rasmus Simonsen föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen håller med om att nedskräpning är negativt utifrån olika aspekter. Det 
är kommunens ansvar att hålla sin mark ren, men kommunens ansvar sträcker sig 
inte till annans mark, exempelvis statens eller privata fastighetsägares mark längs 
vägar eller industritomter.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 35 forts. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten kommer inte att gå ut med anmodan brett att hålla 
sin mark ren från nedskräpning. Förvaltningen anser att en sådan kommunikation 
tenderar att ge ett dåligt budskap som uppfattas mer som en form av pekpinnar. 

Idén om att få hjälp av föreningar eller arbetssökande är god, men inte något som 
kommer att göras under innevarande år eftersom detta inte ryms inom befintlig 
budget. Tidigare år har det funnits initiativ som exempelvis Håll Sverige rent eller 
liknande. Detta är dock initiativ som inte varit gatu- och parkenhetens ansvar. 

Om medborgare har synpunkter gällande skräp på kommunal mark välkomnar vi att 
det anmäls som ett klagomål/synpunkt. Då får verksamheten vetskap om vilken plats 
det gäller och kan åtgärda det. Detta görs enklast digitalt på kommunens webbplats. 

Idag jobbar verksamheten mycket med extra åtgärder för att hålla nedskräpningen på 
kommunens mark nere. Soptömning sker två gånger i veckan, med extra tömningar 
på sommarhalvåret, extra soptunnor och latriner sätts upp kontinuerligt. Man tar 
även hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet för att hålla centrum rent, bland 
annat med hjälp av en inhandlad sopsug för att få upp fimpar m.m. 

Ekonomiska konsekvenser 
En välvårdad offentlig miljö inbjuder till mer vistelse för allmänheten, samt ökar på 
sikt turism och intäkter, precis som initiativtagaren skriver. 

Barnperspektivet 
Även barn gynnas av en ren och välvårdad miljö. 

Miljöperspektivet 
Nedskräpning har negativa effekter på miljön. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
22 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 35 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, driftchef Rasmus Simonsen, handlingsid: Sbn 2022.530. 

Remiss - Ksau § 35/2022 Medborgarinitiativ - Skräpplockning i och omkring 
tätorten, industriområden och infarter, handlingsid: Sbn 2022.459. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 31 Dnr KS 2022/52 

Motion - Tillfälliga farthinder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Thony Blomgren (SD) har lämnat in en motion med följande lydelse: 
Emellanåt, inte alltför sällan, störs våra invånare av att det buskörs i våra tätorter, inte 
minst i Tomelilla. Oro för egen- och andras säkerhet samt irritation över oljud är 
behäftat med detta. Det är ett problem som är svårt att bygga bort permanent, men 
med portabla vägbulor har vi möjlighet att dämpa hastigheten på de sträckor som för 
tillfället är utsatta. 

Fördelen med flyttbara hinder är, bland annat, att man snabbt kommer åt bekymren 
var de än uppkommer, i centralorten såväl som i byarna. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
Att  Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införskaffa 

temporära farthinder och ta fram rutin för användning av dessa hinder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.                 

Beslutsunderlag 
Motion - Tillfälliga farthinder, handlingsid: Ks 2022.908. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 32 Dnr KS 2022/53 

Motion - Naturskola i Tomelilla kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kristin Skoog (S) har lämnat in motion med följande lydelse: 
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det visas inte minst av att allt fler barn 
och unga intresserar sig för miljö- och klimatfrågor. I Tomelilla kommun finns stora 
naturområden som på olika sätt skulle kunna användas i samband med undervisning. 
Däremot saknas en naturskola. Av skolans läroplan framgår att eleverna ska kunna 
koppla egna handlingar till effekter på miljön och klimatförändringarna. 

I Sverige finns det idag 90 naturskolor, två av dessa finns i Ystad och Simrishamn. Vi 
menar exempelvis att Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för 
en naturskola. Här finns vattendrag, våtmarker, ängs- och betesmark, skog av olika 
slag och ett gammalt tegelbruk. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar 

att  Tomelilla kommun tar initiativ till ett samarbete med 
Naturskoleföreningen och lokala naturföreningar för att starta en 
naturskola. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.930. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 33 Dnr KS 2022/54 

Motion - Räddningstjänst i beredskap 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion med följande lydelse: 
Det har diskuterats hur kommunen ska säkra upp att det finns räddningstjänst i 
beredskap (RiB) i kommunen. 
Ett sätt, är att väcka intresset för ungdomar för räddningstjänsten. 

På flera håll har ungdomssatsningen människan bakom uniformen (MBU) 
genomförts med gått resultat. Där ungdomar får lära känna både polis, 
räddningstjänst och ordningsvakter. 

Det finns även kommuner som har ungdomsbrandkårer. Där man utbildar inom det 
mesta inom räddningstjänstens område. 

Vi Sverigedemokrater tycker det är viktigt att Tomelilla kommun, med en långsiktig 
strategi, säkerställer i den mån kommunen kan att det finns ett intresse för RiB. En 
del i detta är att väcka intresset hos ungdomar. 

En positiv bieffekt av detta kan bli att ungdomar även får förståelse för 
räddningstjänstens arbete och att de ungdomar som inte har någon sysselsättning på 
sin fritid kanske kan finna intresse i detta. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
- Att Tomelilla kommun ger SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning 

för att trygga framtida RIB i hela sydöst Skåne. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion - Räddningstjänst i beredskap, handlingsid: Ks 2022.931. 

_________ 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 34 forts. 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 32 Dnr VON 2022/30 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut inon LSS och SoL första 
kvartalet 2022 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

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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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 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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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-04-06, handlingsid: Von 
2022.233 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 20/2022) 
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

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

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Thomas Lindberg  
Titel: Kommunsekreterare 
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se 
Telefon: 0417-180 00 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2022/4 
 
Datum 5 maj 2022 

 

Anmälningsärenden ksau den 18 maj 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 11 maj 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 
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Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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