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Sammanträdets öppnande och upprop 
  
Ärendebeskrivning 
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 
17 mars 2023. 

 
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 17 mars 2023. 
_________ 
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 §            §          §                § 
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av 

står 
 Nr Ersättarens namn                  Parti 

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

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

                    
  

 
Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 27 mars 2023 Antal beslutande: _______ 
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OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.  Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.   Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.  
   
   
OMRÖSTNING §   OMRÖSTNING §  
   
Ärende:   Ärende:  
   
   
Förslag eller yrkanden:  Förslag eller yrkanden: 
   
   
   
   
   
Propositionsordning:  Propositionsordning: 
   
Den som stödjer ___________förslag röstar ja.  Den som stödjer ___________förslag röstar ja. 
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.   Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.  
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Justering 
 
Marianne Åkerblad (M) och Anders Throbäck (S) står på tur att justera 
protokollet. 
 
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart. 
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Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Tomelilla kommun 
kommun@tomelilla.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 23 februari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Tomelilla kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Sejdi Karaliti 
Ny ersättare: Linn Persson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Sejdi 
Karaliti har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2023-02-23  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-6219-2023 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-02-23 

2 (3) 
 

201-6219-2023 
 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Linn Persson 
Sejdi Karaliti  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-02-23 

3 (3) 
 

201-6219-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 6219-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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 1 (3) 
 

 
 

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

Tomelilla kommun 
kommun@tomelilla.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 23 februari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Tomelilla kommun 
Parti: Liberalerna 
Avgången ersättare: Mats Ohlsson 
Ny ersättare: Leia Nadorp 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Mats 
Ohlsson har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2023-02-23  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-6221-2023 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-02-23 

2 (3) 
 

201-6221-2023 
 
 

 

Kopia till 
Liberalerna 
Leia Nadorp 
Mats Ohlsson  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-02-23 

3 (3) 
 

201-6221-2023 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 6221-2023.  

 
Bilaga 1 

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

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS    
 
Datum 13 mars 2023 

 

Information från bolag, förbund med 
mera 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Information från ordförande i Österlenhem AB/Tomelilla Industri AB 

(TIAB), Österlen VA AB, Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) 
och revisorerna samt 1:e vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har 
möjlighet att ge information.  

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 13 mars 2023. 
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2 (2) 

Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef    
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Sammanställning av motioner per den 13 mars 2023 
 
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ 

nämnd 
Ks Kf Anmärk

ning 
Motion angående 
arbetsskor 
2022-09-14 

2022-09-19 2022-10-19 Till förvaltningen för 
beredning och därefter till 
vård och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

Vonau 2022-12-08 
VON 2022-12-22 
Ksau 2023-01-11 

2023-01-25 2023-02-13  

Motion angående en 
samägd solcellspark 
2022-10-07 

2022-10-17 2022-11-16 Till förvaltningen för 
beredning. 

Ksau 2022-12-07 2023-01-25 2023-02-13  

Motion - 
Klimatkommunerna 

2022-11-30 2022-12-21 Till förvaltningen för 
beredning. 

    

Motion angående 
förbundsordningar 

2023-02-13 2023-03-29      
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Sammanställning interpellationer per den 13 mars 2023 
 

Interpellation Kf Kf Anmärkning 

Interpellation angående parkeringstal 
från Per Gustafsson (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Per-
Martin Svensson (M) 

2023-02-13 2023-02-13  

Interpellation angående 
Lindesborgsskolan från Thony Blomgren 
(SD) till familjenämndens ordförande 
Ewa Carnbrand (M) 

2023-02-13 2023-03-27  

Interpellation – Socioekonomi från Sara 
Anheden (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Martin Svensson (M) 

2023-03-27 2023-03-27  
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 13 mars 2023* 
 
Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 

initiativtagaren 
2022-11-01 

Medborgarinitiativ – att fullfölja 
samt uppdatera Tomelilla 
kommuns kulturmiljöplan 

Henrik Nilsson Ksau 2022-11-16, till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
utegym i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07 2022-12-11 

2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
farthinder och övergångsställen på 
Storgatan i Smedstorp 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07 
SBNAU 2023-01-17 
SBN 2023-01-27 
Ksau 2023-02-15 

2023-02-21 
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2022-11-10 
Medborgarinitiativ angående 
cykelväg mellan Tomelilla och 
Simrishamn 

Helen Fjällström Ksau 2022-12-07, till 
förvaltningen för 
beredning. 
Ksau 2023-02-15 

2023-02-21 

2022-11-11 
Medborgarinitiativ angående 
solcellspark i Gussaröd 

Greger Bringsäter Ksau 2022-12-07 2022-12-11 

2022-11-28 
Medborgarinitiativ gällande utegym 
i Smedstorp 

Anahi Ramirez Ksau 2022-12-07 2022-12-11 

2022-12-01 
Medborgarinitiativ om att införa 
ungdomsbiljett för alla ungdomar 
folkbokförda i Tomelilla kommun 
från åk 7 till åk 3 på gymnasiet 

Cornelia Aspegren Ksau 2022-12-21 2022-12-23 
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2023-01-30 
Medborgarinitiativ - belysning 
utmed gångstråken Norra och 
Södra promenaden 

Tryde Byalag Ksau 2023-02-15 2023-02-21 

2023-02-22 
Medborgarinitiativ - Utvärdering av 
övergången från egen drift av VA 
till gemensam drift med 
Simrishamns kommun 

Bo Claëson och 
Thomas Leandersson 

Ksau 2023-03-15  

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 11 Dnr REV 2023/6 

Riskanalys och revisionsplan 2023 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut för 2023. granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
granskning av privata utförare, granskning av LSS-verksamheten samt 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att genomföra granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut för 2023, granskning av LSS-verksamheten och 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar enligt 
projektbeskrivningarna. Beslut om ytterligare granskningar 2023 kommer 
fattas senare. 

- Att ge nämndsekreterare Olof Hammar i uppdrag att bjuda in vård och 
omsorgsnämndens presidium och ledande tjänstepersoner till revisorerna 
tisdagen den 9 maj kl 09.15 för genomgång av vård och omsorgsnämndens 
uppföljning av avtal med privata utförare. Nämndsekreteraren får också i 
uppdrag att snarast delge revisorerna kommunens avtal med Förenade Care 
AB, vård och omsorgsnämndens planer för uppföljning av avtalen, 
nämndens genomförda uppföljning av avtalen och samtlig dokumentation 
från Förenade Care AB som nämnden följt upp. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förkortad version av 
revisionsplanen och skicka den tillsammans med dagens beslut för kännedom 
till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2023 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2022 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Revisorerna genomförde första riskanalysen för 2023 den 17 januari 2023 och 
beslutade att ge KPMG AB i uppdrag att till sammanträdet 14 februari 2023 utarbeta 
ett förslag till revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2023.  

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. På 
grund av minskad budget och ökade kostnader 2023 kan endast ett fåtal fördjupade 
granskningar genomföras under 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Revisorerna fastställde den 17 januari 2023 sin budget för 2023. Revisorerna 
beslutade då att minska budgeten för konsulttjänster från 998 tkr 2022 till 726 tkr för 
2023. Samtidigt kommer kostnaderna för granskning av delårsbokslut och årsbokslut 
öka kraftigt till minst 200 tkr (ev kostnader överstigande 200 tkr kommer dock 
faktureras kommunstyrelsen enligt projektbeskrivningen). Den fasta 
månadskostnaden för bland annat KPMGs administration och medverkan på 
sammanträden uppgår till 20 tkr i månaden och betalas 11 månader vilket innebär 
220 tkr kr för helåret. Det innebär att dessa kostnader kommer uppgå till 420 tkr. 
Därmed återstår 306 tkr till fördjupad granskning.  

I projektbeskrivningarna framgår vad respektive granskning kommer kosta om den 
genomförs. 

Granskning av årsredovisning och delårsbokslut: 200 tkr  

Systematiskt kvalitetsarbete (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Externa utförare (vård och omsorgsnämnden): 98 tkr 

LSS verksamheten (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Uppföljning granskningar 2021: 70 tkr 

Dagens beslut gällande granskning av årsredovisning och delårsbokslut, granskning 
av LSS verksamheten samt uppföljning av 2021-års granskningar kommer belasta 
revisorernas budget med 380 tkr, varav 180 tkr den del av totalt 306 tkr som avsatts 
till fördjupade granskningar.  

Beslutet gällande formerna för granskning av vård och omsorgsnämndens avtal med 
privata utförare kommer inte innebära extra kostnader som belastar revisorernas 
budget. Däremot kommer vård och omsorgsnämndens drabbas av extra kostnader 
för arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst och huvudsakligen kansliet 
men även vård och omsorgsverksamheten av extra arbetsinsatser. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Det finns fler områden med hög risk enligt revisionsplanen men om granskningarna 
som berör vård och omsorgsnämnden fastställd kommer det inte finnas 
budgetutrymme för fördjupade granskningar av kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd under 2023. 

Revisorerna bör också betänka att det under 2023 kan komma inbjudan från Region 
Skåne att medverka i regiongemensam granskning till rabatterat pris som de senaste 
tre åren. Om man avser att delta i en eventuell sådan 2023 bör åtminstone 30 tkr för 
konsulttjänster avsättas för ändamålet. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut för 2023. granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
granskning av privata utförare, granskning av LSS-verksamheten samt 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar. 

- Att inom befintligt budgetutrymme fastställa vilka fördjupade granskningar 
som ska genomföras och när. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förkortad version av 
revisionsplanen alternativt att skicka revisionsplanen som antas på dagens 
sammanträde för kännedom till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
byggnadsnämnden, sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, kultur- och 
fritidsnämnden samt valnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2023-02-07, handlingsid: Rev 
2023.39 

SLUTLIG_Riskanalys och revisionsplan Tomelilla 2023, handlingsid: Rev 2023.51 

Minnesanteckningar GG_2022_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.48 

Projektplan Granskning av delårsbokslut och årsbokslut 2023_Tomelilla, handlingsid: 
Rev 2023.55 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

SLUTLIG_Projektplan LSS-verksamheten_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.53 

SLUTLIG_projektplan_Uppföljningsgranskning 2021, handlingsid: Rev 2023.54 

UTKAST_projektplan Systematiskt kvalitetsarbete ÄO – Tomelilla, handlingsid: Rev 
2023.56 

UTKAST_Projektplan externa utförare_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.57 

SLUTLIG RoV 2023 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2023.52 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2023-01-17 (Rev § 3/2023) Riskanalys och revisionsplan 2023 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG i uppdrag 
att till nästa sammanträde utarbeta projektbeskrivningar gällande uppföljning av 
fördjupade granskningar utförda 2021 samt tre granskningar riktade mot vård och 
omsorgsnämnden gällande uppföljning av privata utförare, systematiskt 
kvalitetsarbete och LSS-verksamheten. 

Revisorerna beslutar att ge KPMG AB i uppdrag att på nästa sammanträde 
presentera förslag till slutlig revisionsplan för 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att revisorerna på dagens sammanträde beslutar 
genomföra granskning av årsredovisning och delårsbokslut, granskning av LSS-
verksamheten samt uppföljning av 20221-års fördjupade granskningar enligt KPMGs 
projektbeskrivningar.  

Ulla-Christina Lindberg yrkar vidare på att revisorerna ger nämndsekreterare Olof 
Hammar i uppdrag att bjuda in vård och omsorgsnämndens presidium och ledande 
tjänstepersoner till revisorernas sammanträde den 9 maj kl 09.15 för granskning av 
nämndens uppföljning av avtal med privata utförare. Nämndsekreteraren ges också i 
uppdrag att snarast delge revisorerna kommunens avtal med Förenade Care AB, vård 
och omsorgsnämndens planer för uppföljning av avtalen, nämndens genomförda 
uppföljning av avtalen och samtlig dokumentation från Förenade Care AB som 
nämnden följt upp. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Slutligen yrkar Ulla-Christina Lindberg på att revisorerna ger KPMG i uppdrag att 
utarbeta en förkortad version av revisionsplanen och att skicka den till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder för kännedom 
tillsammans med dagens beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Linbergs yrkanden. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktige för att skapa informationsärende 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel. 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de 
juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om 
detta till fullmäktige inför dess beslut i ansvarsfrågan. I enlighet med KL 
prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad 
i fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna 
har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar 
m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer och 
yrkesrevisorer i kommunens företag, revisorer i kommunalförbund och 
finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har betydelse 
för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. hela den 
kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form 
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.

1.Inledning
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I enlighet med vad som framgår av ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet” så är det revisorerna som ansvarar för risk- och 
väsentlighetsbedömningen. Med stöd av denna analys avgör revisorerna vad 
granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och prioriteringarna syftar 
även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i 
revisionsberättelsen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har definierat risk enligt följande: ”En 
risk är en oönskad händelse som vi kan bedöma sannolikheten för att den ska 
inträffa. En risk är också en handling/brist på handling av styrelse eller nämnd 
som påverkar kommunen/invånarna/personalen negativt”. SKR använder 
vidare begreppet väsentlighet som ”värdet av en identifierad risk”. Dessa 
definitioner är utgångspunkten för revisorernas analys.

Syftet med riskanalysen är således att identifiera de största riskerna som finns 
inom verksamheter, funktioner och processer i kommuner. Olika perspektiv 
kan också anläggas så som hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Granskningen riktas mot väsentliga områden med högre risk utifrån 
perspektiven styrning, kontroll, effektivitet och kvalitet. 

Riskinventering

För att revisorerna ska kunna genomföra en riskvärdering av händelser som 
kan påverka, hindra eller hota måluppfyllelsen inom den kommunala 
verksamheten är det av vikt att en riskinventering genomförs. 

Inventeringen innefattar såväl interna som externa faktorer såsom 
omvärldsförändringar, väsentliga händelser inom kommunen, intern kontroll, 
samverkan med närliggande kommuner/regioner, resultatet av tidigare års 
fördjupade granskningar inklusive granskning av årsbokslut och delårsbokslut 
samt övergripande finansiell analys. Omnämnda faktorer tar sin utgångspunkt 
i fullmäktiges mål. 

Inventeringen tar även hänsyn till nationella trender och förändrad 
lagstiftning. Med hjälp av offentlig statistik identifieras områden där 
kommunen avviker negativt i jämförelse med liknande kommuner, 
länet och riket.

Utifrån riskinventeringen, annan kunskapsinhämtning och 
information från förtroendevalda och tjänstepersoner, bedömer 
därefter de förtroendevalda revisorerna identifierade risker utifrån 
sannolikheten att de inträffar och vilken konsekvens de får. Värdering 
av sannolikhet utgår bland annat från bedömning av kvaliteten i 
styrelsens och nämndernas egen omvärldsbevakning, riskanalys och 
interna styrning och kontroll. 

Riskinventeringen är ett stöd i arbetet med att planera framtida 
revisionsinsatser och på vilket sätt granskning ska ske av identifierade 
områden. Revisorernas ställningstagande sammanställs sedan i en 
revisionsplan. 

Syftet med riskanalysen
1.Inledning
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Granskningar Ansvarig nämnd

Uppföljning av 2021 års granskningar Urval av nämnder

Granskning av LSS-verksamheten Vård- och omsorgsnämnden

Revisionsaktivitet Ansvarig nämnd

Grundläggande granskning och dialogmöten med 
nämnder och styrelse, HT 2023

Samtliga nämnder och styrelse

Lekmannarevision, dialogmöten med bolagen, ev. 
fördjupad granskning

Kommunens bolag

Övriga granskningar och revisionsaktiviteter

Fördjupade granskningar

Planerade revisionsaktiviteter
2. Revisionsplan

Detta är en preliminär planering av revisorerna. Granskningar och aktiviteter kan tillkomma och justeras utifrån förändrad 
riskanalys under året.
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 18 Dnr KS 2023/31 

Interpellation angående 
Lindesborgsskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att ges vid  
nästa kommunfullmäktigesammanträde den 27 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
Thony Blomgren (SD) har lämnat in en interpellation angående 
Lindesborgsskolan med följande lydelse: 
I enlighet med beslut som fattades under 2022 kommer Tomelilla kommun låta 
bygga en helt ny skola emedan Lindesborgsskolan anses vara "Helt utdömd" enligt 
förvaltningen med hänvisning till genomförd teknisk statusutredning. Enligt 
förvaltningen påvisar utredningen bland annat att det finns t1yckt 70-talssyll i 
skollokalerna och att ventilationen är 

undermålig. Vad som innefattas i definitionen "Helt utdömd" är oklart. 

Det kan vara så att den b1istfälligt ventilerade inomhusmiljön består av kloranisoler, 
klmfenoler och/eller mögelsporer från tiyckt vidce och annat organiskt material, 
villcet air screening och materialprov kan indikera. 

Det pågår alltjämt full undervisningsverksamhet i hela denna utdömda fastighet, 
vilket förväntas fortgå under flera år. Det vill säga våra barn och medarbetare kan 
exponeras av otjänlig inomhusmiljö under lång tid och därmed riskeras människors 
hälsa. 

Det finns flera erkända utredningsmodeller i syfte att verka för såväl människors- 
som för byggnaders hälsa och väl, exempelvis BRO-modellen (Byggnads Relaterad 
Ohälsa), vilken är vedertagen inom många kommuner vid dylika problem i 
byggnader. Denna modell omfattas av allt ifrån förutbestämda checklistor och 
provtagning till åtgärder och uppföljning. Inom utredningsmodellen sammankommer 
berörda såsom arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud, representant från 
miljöförbundet och förvaltning samt eventuell extern expertis. 

 

Med hänvisning till ovanstående ställer undertecknad följande frågor till 
familjenämndens ordförande Ewa Carnbrand (M). 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 

• Vilka mått och steg har vidtagits och kommer att vidtas för att 
säkerställa såväl elevers- som medarbetares hälsa vilka fö1väntas vistas 
i de utdömda lokalerna tills den nya planerade skolan är färdigställd om 
flera år? 

• Har man kallat till utredning, exempelvis i enlighet med BRO-modellen 
i syfte att säkerställa transparens, god inomhusmiljö och hälsa för våra 
barn och medarbetare tills alternativa lokaler finns? 

Beslutsunderlag 
Interpellation angående Lindesborgsskolan till familjenämndens ordförande Ewa 
Carnbrand (M) från Thony Blomgren (SD), handlingsid: Ks 2023.508. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Ewa Carnbrand (C) 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Interpellation – minska de socioekonomiska skillnaderna i Tomelilla kommun 
 
De allra flesta av våra kommunmedborgare är stolta över sin kommun. Det visar inte minst 
efterspelet från den tidningsartikel där man jämförde ett område i Tomelilla med Nybrostrand. Att 
artikeln väcker reaktioner och att invånarna tydligt tar ställning är bra. Det går dock inte att komma 
ifrån det faktum som SCB:s statistik visar och som vi egentligen alla vet, att det finns stora 
socioekonomiska skillnader i Tomelilla kommun.  
 
Låga skolresultat och barnfattigdom är två delar som sticker ut. Den relativt låga utbildningsnivån 
bland kommuninvånarna bidrar troligen till de skolresultat vi sett de senaste åren. Skolan har en 
skyldighet och ett stort ansvar för att kompensera, hjälpa och stötta eleverna och motverka sociala 
skillnader. Här finns det uppenbart mer för kommunen att göra. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
 

- Hur avser den styrande minoriteten i Tomelilla kommun arbeta för att jämna ut de 
socioekonomiska skillnaderna i kommunen? 
 

- På vilket sätt kommer den styrande minoriteten arbeta för att kommunens skolor ska lyckas 
bättre med sitt kompensatoriska ansvar? 
 
 
 

Socialdemokraterna i Tomelilla 
 
 
Sara Anheden 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 25 Dnr KS 2022/109 

Avgifter och taxor vård och 
omsorgsnämnden 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar justera vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter 
enligt bifogat förslag med handlingsid: Ks 2023.340. Justeringarna ska gälla från och 
med 2023-04-01. 

Protokollsanteckning 
Den sverigedemokratiska partigruppen lämnar protokollsanteckningen enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2023.800. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden debiterar taxor och avgifter för hemtjänst och 
hemsjukvård, måltidskostnader och middagsabonnemang, avgifter inom LSS och 
övriga avgifter som bl a innefattar trygghetslarm, avlösarservice, avlastning, 
dagverksamhet, tillfällig hemsjukvård och hyra av hjälpmedel. 

Kommunens taxor justeras årligen i samband med att budgeten för nästkommande 
år fastställs av kommunfullmäktige. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 maj 2022 (Von § 39/2022) att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 

” Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning 
sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på 
särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans 
priser för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 
2 %. Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade” 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2022 (Von § 72/22) att föreslå 
kommunfullmäktige att måltidstaxorna för 2023 skulle vara oförändrade men att 
förslag på justeringar kan komma under 2023. Anledningen till förslaget om 
oförändrade avgifter var att det fanns ett antal oklarheter kring hur vård och 
omsorgsnämnden skulle drabbas av de kraftigt stigande livsmedelspriserna. 

Under 2022 steg inflationen kraftigt. Livsmedelspriserna steg under hela året och 
under oktober 2022 låg konsumentprisindex (KPI) på plus 10,85 procent på  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 25 forts. 

tolvmånadersbasis. KPI för oktober används vid justering av de av kommunens 
taxor som ska uppräknas enligt KPI för nästkommande år. 

Därför behöver vård och omsorgsnämndens taxor nu justeras. I bifogat förslag till 
justeringar har uppräkningar skett enligt följande: 

Avgifter inom LSS och övriga avgifter räknas upp enligt KPI oktober 2022 vilket 
innebär 10,85 procent. Öresavrundning har skett i förslaget. 

Måltidskostnader och middagsabonnemang räknas upp enligt måltidsverkstans 
prishöjningar vilket sammanvägt är 8,7% för 2023. 

Justering av avgifter för hemtjänst och hemsjukvård har inte justerats i förslaget då 
dessa baseras på maxtaxan och den enskildes inkomst då den understiger maxtaxan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär ett intäktsbortfall på måltider januari tom mars på ca 150 000 kr 
men effekten på verksamhetens ekonomi påverkas troligen inte negativt eftersom 
övriga avgifter har indexuppräkning enligt KPI. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom förslagen till ändringar av taxorna inte berör barn. 

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

Uppföljning 
Avgifter och taxor justeras normalt en gång om året. Någon formell uppföljning av 
nämnden sker inte i övrigt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar justera vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter 
enligt bifogat förslag med handlingsid: Von 2023.47. Justeringarna ska gälla från och 
med 2023-04-01 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2023, handlingsid. Ks 2023.666. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 25 forts. 

Vård och omsorgsnämndens avgifter och taxor 2023, handlingsid: Ks 2023.340. 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden 2022-05-25 (Von § 39/2022) Taxor och avgifter 
2023 – vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser 
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. 
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade. 

Vård och omsorgsnämnden 2022-10-27 (Von § 72/2022) Måltidstaxor 2023 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att måltidstaxorna 
för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022. Förslag om att justera taxorna kan 
komma under 2023. 

Kommunfullmäktige 2022-11-30 (Kf § 115/2022) Taxor och avgifter 2023 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2023 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2022.3074.  

Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att avgiften för trygghetslarm ska sänkas från 310 till 0 kr per månad. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-12 (Vonau § 3/2023) Taxor 
och avgifter för vård och omsorgsnämnden 2023 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till vård 
och omsorgsnämnden utan förslag till beslut. 

Vård och omsorgsnämnden (Von § 5/2023) Taxor och avgifter för vård och 
omsorgsnämnden 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar justera vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter 
enligt bifogat förslag med handlingsid: Von 2023.47. Justeringarna ska gälla från och 
med 2023-04-01 

Ksau § 25/2023: 

Kommunfullmäktige beslutar justera vård och omsorgsnämndens taxor och avgifter 
enligt bifogat förslag med handlingsid: Von 2023.47. Justeringarna ska gälla från och 
med 2023-04-01 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 25 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Gustafsson (SD) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
Vård och omsorg 
 
Avgifter för hemtjänst 
och/eller hemsjukvård 

  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2023 bli som högst 2 359 kr/mån. De avgifter 
som räknas in i maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt 
trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som är reglerat i 
socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet. Minimibeloppet används för att 
beräkna vad den enskilde kan betala i avgift för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig 
överstiga maxtaxan.  
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Kommunledningskontoret 
 

 

Övriga avgifter 2022 2023 
Trygghetslarm 310 kr/månad 344 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

51 kr/månad 57 kr/månad 

Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

310 kr 344 kr 

Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad 113 kr/månad 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 28 kr/timme 
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn 182 kr/dygn 
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag 46 kr/dag 
Tillfällig hemsjukvård 390 kr 432 kr 
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad 91 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 419 kr 456 kr 

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
 
 
 
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i 
maxtaxan) 

2022 
 

2023 

Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion 80 kr/portion 
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion 39 kr/portion 
Eftermiddagskaffe 18 kr 20 kr/portion 
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad 4 080 kr/månad 

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

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

2 700 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet 
samtliga dagar under 
månaden. 

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

1 350 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar. 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
 
 
 
Avgifter inom LSS 2022 2023 
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på 
korttidstillsyn och korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov (LSS§§19,20,21) och personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7).  
 
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12–17 år 15  17 
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12–17 år 33 37 
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12–17 år 16 18 
Korttidsvistelse heldygnskost 64 71 
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på 
bostad med särskild service för barn och unga 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 27 Dnr KS 2023/23 

Reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun med handlingsid: Ks 2023.393 med justeringen att: 
§ 6 Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla 
kommun antogs 2011 och uppdaterades 2018. Det är lämpligt att se över gällande 
reglementen varje mandatperiod och därutöver har kommunfullmäktige i sitt 
budgetbeslut, kf § 118/2022, beslutat att kommunens lokala föreskrifter ska ses över 
och vid behov omarbetas med klarspråk. 

I arbetet har Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandeln jämförts med fyra 
andra kommuners föreskrifter och då har vissa brister upptäckts. Med anledning av 
detta har ett antal paragrafer uppdaterats eller lagts till, det gäller förbud mot 
försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad 
samt att betald avgift för torgplats inte återbetalas.  

Utöver dessa förändringar föreslås en utökning av möjliga tider för torghandel. I 
nuvarande reglemente finns en begränsning till kl. 16.00 medan många andra 
kommuner har till kl. 18.00 vilket Tomelilla föreslås följa. Därutöver läggs en särskild 
möjlighet till för street food-vagnar att ha öppet till kl. 20.00.  

Därtill har ett antal ändringar gjorts för att förenkla språket. Det ska dock tilläggas att 
Tomelilla kommuns föreskrifter för torghandel är i princip identiska formulerade 
som många andra kommuners. De utgår från ett förslag som SKR, eller snarare SKL 
eller möjligtvis Kommunförbundet, har tagit fram och det är inte lämpligt att i allt för 
stor utsträckning avvika från detta. I lokala föreskrifter, som är vår lokala lagstiftning, 
måste varje ord vägas eftersom en ändring av ord och begrepp kan ge förskriften en 
annan innebörd. 

Det som förvaltningen önskar lägga till är rödmarkerat i bilagan. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 27 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
De nya föreskrifterna betyder i realiteten inget ekonomiskt, möjligtvis att möjligheten 
att åtgärda bristande renhållning på torghandlarens bekostnad skulle kunna ha vissa 
positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet 
Torghandel kan vara positivt även för barn. 

Miljöperspektivet 
Renhållningen efter torghandeln är viktig för den lokala miljön. 

Uppföljning 
Reglementet följes upp vid behov. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Tomelilla kommun med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att: 
§ 6 Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2023, handlingsid: Ks 2023.668. 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2023.393 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 17 januari 2023 
(Sbnau § 5/2023) föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla 
kommun med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att § 6 Förbud mot försäljning 
och § 7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2023 (Sbn § 9/2023) 
föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 27 forts. 

reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun 
med handlingsid: Sbn 2023.41 med justeringen att § 6 Förbud mot försäljning och § 
7 Försäljning av livsmedel tas bort. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 februari 2023 (Ksau § 
27/2023) att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente med lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Tomelilla kommun med handlingsid: Sbn 
2023.41 med justeringen att § 6 Förbud mot försäljning och § 7 Försäljning av 
livsmedel tas bort. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 23:X 
  

 
 

Kf § /2023 Dnr Ks 2022/xxx 
         
 

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Tomelilla kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2023, Kf § xx/2023 
Gäller från 2023-xx-xx. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef 
 
Uppföljning: Vid behov. 
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Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på allmän plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
2 § På den allmänna försäljningsplatsen Inom kommunen finns både fasta och tillfälliga 
saluplatser vilka bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fördelning av saluplatser 
3 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande: 
 
Fasta saluplatser fördelas i den ordning som ansökningar kommer in till kommunen. 
 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill 
varandra. 
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen. 
 
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader. 
 
Innehavarens rätt att använda en fast saluplats får inte överlåtas på någon annan. 
 
Om en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit 
platsen, kan platsen tilldelas någon annan försäljare som tillfällig saluplats. 
 
Tider för försäljning 
4 § Torghandel får ske på följande tider: 
 
Alla dagar mellan klockan 08.00 och 16.00 18.00. Uppställning av street food-vagn får ske 
alla dagar mellan klockan 08.00 och 20.00. 
 
Försäljarna får tidigast en halv timme före fastställd försäljnings tid börja lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen. 
 
Varor och redskap ska vara bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut. 

47



3 
 

 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 
(t ex Tomelilla marknad), får Tomelilla kommun besluta att försäljning ska ske vid andra 
tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
5 § Försäljare på en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer (eller bevis på 
innehav av F-skattsedel). 
 
Förbud mot försäljning 
6 § Skjutvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor som är brandfarliga och 
explosiva enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt andra varor 
som inte får säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna saluplatserna. 
 
Försäljning av livsmedel 
7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed 
eller mellan saluplatserna. 
 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tomelilla 
kommun. 
 
Renhållning, el m.m. 
9 § Tillgång till el finns på vissa platser och tillgång erhålles efter tillstånd från 
kommunen. 
 
Ett kabelskydd ska läggas över på de ställen där elkabel går över torgyta. Kabelskyddet 
ska vara randigt i två kontrasterade färger så att det blir tydligt även för de med nedsatt 
syn. Det är inte tillåtet att använda en extern generator. 
 
Avloppsvatten, vatten från matlagning och fett från matlagning ska samlas 
upp och får inte släppas ut på marken eller till dagvattennätet. 
 
En innehavare av en saluplats är skyldig att inom 30 minuter efter försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort detsamma. 
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Kommunens papperskorgar får inte användas till att slänga emballage och liknande från 
saluplatsen. 
 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. I det fall renhållningen inte sker 
på godtagbart sätt har kommunen rätt att åtgärda det på innehavarens bekostnad. 
 
Avgift 
10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Betald avgift för torgplats 
återbetalas inte. 
 
Överträdelse av föreskrift 
11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter någon av 3 §, 
4 § femte stycket, 5 §, 6§, 8§, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
___________ 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 41 Dnr KS 2023/16 

Framtagande av vattentjänstplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram vattentjänstplan 
för Tomelilla kommun. 

Ärendebeskrivning 
Följande beskrivning av ärendet har inkommit från Österlen VA AB: 

Den 1 januari 2023 införs förändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(”LAV”) som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram 
en vattentjänstplan så att det den 1 januari 2024 finns en aktuell vattentjänstplan. 

Viktiga utgångspunkter för vattentjänstplanen är kommunens översiktsplan samt 
redan antagen VA-plan från 2019 som omfattar Översikt, Policy, Utbyggnadsplan 
och Åtgärdsplan. 

En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose 
behovet av allmänna vattentjänster dvs både dricksvatten- och avloppsförsörjning. 
Detta omfattar både översiktlig planering av exempelvis förnyelse och utbyggnad av 
den allmänna VA-anläggningen utanför nuvarande verksamhetsområden dvs 
utökande av verksamhetsområden för allmänt VA. Förändringarna i LAV medför 
även en flexiblare bedömning för kommunerna gällande behovet av allmänna 
vattentjänster. I bedömningen ska vägas in möjligheten att tillgodose behovet med 
enskild VA-anläggning. (6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) 

 

Vattentjänstplanerna ska även innehålla en redogörelse för kommunens bedömning 
av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska 
fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid skyfall. Bedömning ska göras 
hur vattenförsörjning och bortledande av spillvatten och dagvatten riskerar att 
påverkas vid skyfall. Detta innebär inte att VA-huvudman får ett ökat ansvar att öka 
kapacitet på dagvattenanläggningar. Kommunerna behöver se över vad som sker 
med VA-anläggningar vid kraftig nederbörd och ta ett helhetsgrepp i 
samhällsplaneringen hur skyfall hanteras tex med översvämningsytor. 
Skyfallskartering utgör en utgångspunkt. 

Varje kommun ska bedöma över vilken tidsperiod vattentjänstplanen ska sträcka sig. 
Planen ska innehålla en långsiktig planering och en lämplig tidsperiod är ca 12 år. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige och är inte bindande. Planens 
aktualitet ska prövas varje mandatperiod. 

Vattentjänstplanen ska vara föremål för samråd och granskning. Kommunen ska 
samråda med berörda fastighetsägare och myndigheter och ställa ut förslaget till 
granskning innan planen antas eller ändras. Hänsyn ska tas till de synpunkter som 
framkommer vid samrådet och granskningen. 

Framtagandet av vattentjänstplan är beroende av olika kompetenser och kommer 
mest troligast att behöva involvera medarbetare från olika delar av kommunens 
verksamhet samt från Österlen VA samt Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Arbetet med att ta fram vattentjänstplan kommer att fortgå under 2023 med start så 
fort kommunfullmäktige har gett uppdraget. Beslut om antagande om 
vattentjänstplan måste göras av kommunfullmäktige senast december 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom en vattentjänstplan är av övergripande karaktär och omfattar hela 
kommunens vatten- och avloppsförsörjning inklusive samhällsplanering bör 
finansieringen ske både genom skattekollektivet och VA-kollektivet. Delar som 
direkt berör VA-kollektivet får endast bekostas av VA-kollektivet. I detta tidiga skede 
är det svårt att ange en exakt budget för arbetet. Total budget beräknas till ca 500 
000kr vilket inkluderar internt arbete samt ev. konsultarvode om extern hjälp bedöms 
behövas i genomförandet av vattentjänstplanen. 

Barnperspektivet 
Vattenfrågorna är viktiga för barn liksom för vuxna. 

Miljöperspektivet 
Ärendet är till stor del en miljöfråga, exempelvis avloppsfrågorna. 

Uppföljning 
Planens aktualitet ska prövas varje mandatperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram Vattentjänstplan 
för Tomelilla kommun. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 41 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2023, handlingsid: Ks 2023.421. 

Tidigare behandling 
Ksau § 21/2023: 

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram Vattentjänstplan 
för Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram förslag 
på finansiering för att ta fram vattentjänstplan. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 30 Dnr KS 2021/38 

Årsredovisning 2022 - Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen. 

Jäv 
Per Gustafsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisning 
för 2022. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 1030 tkr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2022 - Beslut, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2023.573. 

Årsredovisning 2022, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 
2023.574. 

Ks § 20/2022 Årsredovisning 2021 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2023.764. 
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ÅRETS HÄNDELSER OCH ARBETE 
Förvaltningsberättelse 

 
Översikt över årets verksamhet 

 
Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant, därför 
följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya effektiva arbetssätt. Under 2022 inköptes 
olika moduler till diariesystem Castor för att bland annat underlätta vid planering, uppföljning och med 
en enklare hantering av inkommande post. Sedan i slutet av 2022 finns en app för livsmedelskontroller 
som används i mobiltelefonen. I december inköptes en modul för alkoholhandläggning som kommer 
att installeras i början av 2023. Arbetet med E-blanketter fortlöper hela tiden och eftersom våra 
medlemskommuner har svårt att stötta förvaltningen i detta arbete har det upprättats ett nytt 
samarbetsavtal med Prosonagruppen. Prosonagruppen är de som upprättat diarieprogrammet Castor 
och därmed har förvaltningen en leverantör vilket är positivt ur ett helhetsperspektiv 

 
Verksamhetsplanen som beslutades under hösten 2021 av direktionen följs med undantag av att 
miljötillsynen och alkoholkontrollerna är eftersatta. När det gäller alkoholhandläggning beror till stor del 
att det inkommit flera ansökningar av stadigvarande- och tillfälliga serveringstillstånd. Under andra 
halvan av året har yttre alkoholtillsyn kommit i gång och med fokus på att titta på menyer så att 
verksamheterna serverar en fullgod meny både med för- och varmrätter och dessert. Yttre tillsyn har 
också skett tillsammans med Skatteverket, Polisen och Räddningstjänsten. Under året har 
förvaltningen tagit hjälp av Ystads kommun med att genomföra inre tillsyn på de verksamheter som 
har stadigvarande serveringstillstånd. Detta har fallit väl ut och få verksamheter har behövt återkomma 
med kompletteringar. Miljötillsynen ligger inte i fas med den tillsyn som var planerad för 2022. Detta 
beror i första hand på både kortare och längre sjukskrivningar inom arbetsgruppen. Övriga 
inspektioner/kontroller har i stort sett skett enligt den plan som beslutades. Några större oförutsedda 
händelser har inte inträffat under året. Förvaltningen har tagit fram ett antal fokusområden och dessa 
ingår i tillsynen. Inspektioner/kontroller sker i första hand som besök på plats men det sker också 
digitala- eller skrivbordskontroller beroende på vad anledningen till besöket är. 

Arbetet med att ha ett uppdaterat och aktuellt register över enskilda avlopp pågår. Arbetet har fallit väl 
ut, statusen på avloppen har blivit bättre, det vill säga färre röda enskilda avlopp (direktutsläpp utan 
efterföljande tillräcklig rening), fler som är gröna och gula (tillräcklig rening med eventuell justering 
inom viss tid). Det finns fortfarande rådbrev att skicka ut för att arbetet som påbörjades 2019 ska vara 
avslutat. Anledningen till att alla rådbrev inte är utskickade är bland annat att det tagit längre tid än 
beräknat att få in alla svar och ansökningar från det att rådbreven skickats ut. 

 
Under första kvartalet var det fortfarande pandemi och viss trängselkontroll utfördes. 

 
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan, för att utveckla ett annat arbetssätt, genom att vara 
mer coachande och vägledande vid inspektioner/ kontroller och att arbeta i projekt. Genom att arbeta 
med avgränsningar i tillsynen, finns det möjlighet att anpassa personalresurser och arbetsinsatser 
efter målgrupp och behov. 

 
Direktionen beslutade under hösten 2022 att miljöchefen ska utreda efterhandsdebitering inom alla 
lagstiftningar som förvaltningen arbetar efter. All tillsyn enligt livsmedelslagen ska, enligt en 
lagstiftningsförändring, senast den 1 januari 2024 debiteras efter kontroll. Direktionen uttryckte att det 
vid detta tillfälle är lämpligt att se över efterhandsdebitering inom övriga lagstiftningar. Det är flera 
kommuner som har i uppdrag att se över efterhandsdebitering och miljöförbundet är med och 
samarbetar kring dessa frågor. 
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Förvaltningen har sedan 2021 arbetat med en ny alkoholtaxa. Kontakt togs under 2021 med några 
kommuner som har andra typer av debiteringar. Ingen av förslagen kändes som att alla fick stå för 
sina egna kostnader. Förvaltningen valde efter samråd med direktionen, att inte ta fram ett nytt 
taxeförslag. Under hösten 2022 bjöds krögarna från våra medlemskommuner och Sjöbo kommun in till 
ett möte för att diskutera ett nytt förslag med efterhandsdebitering. Mötet och förslaget på ny 
taxemodell uppskattades av de verksamhetsutövare som var där. 

 
Under året har delegationen för tillfälliga – och stadigvarande alkoholtillstånd med positiva beslut 
flyttats från arbetsutskottet till miljöchefen. Detta har gjort att det är en effektivare handläggning och 
beslut kan skickas ut när ärendet är klart. Det har även blivit bättre ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

 
Arbetsmiljöarbetet fortsätter med hjälp av HR-stöd från Österlen VA. Under våren har bl. a. en ny 
arbetsmiljöpolicy beslutats, förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan på det som behöver förbättras 
när det gäller arbetsmiljö och tagit nya kvalitetskriterier. De kriterier vi har enats om gällande kvalité är: 

• Gott bemötande 

• Rättsäker hantering 

• Ändamålsenlig process 

Under hösten har det diskuterats vad som kännetecknar en ”Attraktiv arbetsgivare”. Under hösten har 
det också påbörjats grupputveckling inom varje arbetsgrupp. Under våren gjordes en mindre 
organisationsförändring med start den 1 april 2022. I varje arbetsgrupp har det tillsatts en gruppledare. 
Gruppledare och miljöchef har bildat en strategisk planeringsgrupp med uppdrag att bland annat se 
över långsiktig planering. För att främja arbetsmiljön har det varit flera halvdagars sammankomster 
och bland annat drejade hela förvaltningen en eftermiddag i Ystad. Förvaltningen håller även på 
traditioner genom att alla bjuds på påsk, midsommar och jullunch varje år samt att vi två gånger 
årligen äter lunch vid sommar- och juluppehåll med direktionen. Under en eller två dagar under året 
träffar förvaltningen direktionen för att diskutera vår verksamhet och fokusområden i tillsynen. 

Miljöförbundet lägger stor vikt vid att alla ska trivas på miljöförbundet och att alla ska känna sig sedda 
och hörda. 

Under året har introduktionen för nyanställda reviderats och de senaste anställda har tyckt att det var 
en mycket bra introduktion och med ett trevligt upplägg. 

Miljöförbundet hade under året en gemensam dag för både förvaltning och direktion, med 
gruppövningar på förmiddagen, bl. a. hur vi ser på varandras roller som tjänstemän och politiker. På 
eftermiddagen var det en promenad i Kronoskogen, där vi fick lära oss av vad naturen har att erbjuda i 
form av mat och dryck. 

 

 
Förvaltningen erbjuds att arbeta hemifrån två dagar i veckan, om arbetet så tillåter. Det är uppskattat 
och som arbetsgivare tror vi att det blir en bättre balans mellan arbete och fritid samtidigt som det 
gynnar miljön. På tisdagar är hela förvaltningen på miljöförbundet, inte minst för att främja arbetsmiljön 
och en god sammanhållning. Rutinen reviderades under hösten 2022 med tydligare krav på att det är 
verksamhetens behov som styr. 
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Löne- och medarbetarsamtal har utförts under året. Medarbetarsamtalet är ett längre samtal, där 
medarbetaren har möjlighet att framföra sina synpunkter och komma med förslag på vad 
miljöförbundet behöver arbeta vidare med, för att vara goda arbetsgivare. Avtalet med att köpa in HR- 
tjänster från Österlen Vatten fortsätter och är ett stöd för förbundet. Uppdraget till HR-stöd är tydligt 
med att utveckla APT, arbetsmiljögruppen och vara ett chefsstöd. Lönerna på miljöförbundet ligger i 
linje med de tio största arbetsplatserna i Skåne och även i hela landet. Under 2022 reviderades 
medarbetarsamtalen med fokus på samtalet och mindre dokumentation. Kompetensutvecklingsplan 
upprättades med alla medarbetare och som följs upp med olika intervall. Inför samtalet är det viktigt att 
vara påläst och vara aktiv genom att framföra förbättringsförslag för att föra miljöförbundet framåt. 
Summeringen efter medarbetarsamtalen är glädjande, ingen känner sig kränkt på miljöförbundet eller 
ens tror att det förekommer kränkningar. 

 
Miljöförbundet har under året fortsatt med att handlägga ärende, som gäller tillstånd och tillsyn, enligt 
tobakslagen och liknande produkter i Sjöbo kommun. Efter att ny lagstiftning trädde i kraft om 
tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti så har även den tillsynen utförts av miljöförbundet. 

 
Under året har fem personer valt att säga upp sig. Två medarbetare har lämnat för tjänster inom det 
privata näringslivet, en medarbetare har startat eget inom turistbranschen och en medarbetare valde 
att stanna kvar i sitt hemland. En medarbetare har gått i pension men kommer att vara anställd 1 
dag/vecka. 

Under våren var det mediautbildning med Ewa-Gun Westford, f.d. polis och presstalesperson. Ett 
uppskattat och givande inslag med många frågor, skratt och funderingar. 

När det gäller NKI så har miljöförbundet fått väldigt höga poäng inom flera områden och vi ligger högt 
på rankinglistan. Framför allt är det höga poäng på bemötande. Det goda resultatet har 
uppmärksammats i våra medlemskommuner. Miljöförbundet arbetar efter att ”vi vill vara den 
myndighet vi själva vill möta”. 

 
Under året har vi stängt ner Instagram och LinkedIn för att satsa på vår hemsida. Facebook är 
fortfarande kvar men kommer att stängas ner under 2023. Under året har det köpts in 
kommunikatörstimmar från Österlen Vatten för att få hjälp med att göra hemsidan användarvänlig. 
Under 2023 kommer hemsidan att ytterligare utvecklas. 

 
När årsbokslutet för 2021 var uppe för beslut i april månad på kommunfullmäktige i Tomelilla kommun, 
presenterade sig miljöförbundet och allt det goda arbete som vi utför. Ett uppskattat inslag och fina ord 
om vårt arbete uttrycktes från flera förtroendevalda politiker. 

 
Miljöförbundet har sedan 2011 och fram t o m 2022 reducerat kostnaderna med 46.2 miljoner till våra 
medlemskommuner genom att se över arbetssätt, bemanning, lokaler m. m. 

 
Miljöförbundet bildades 1 juni 2009 och när vi under året firat 13-årsjubileum kan vi konstatera att 
mycket har hänt och utvecklats under de år som förbundet funnits. 

 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans och som fortfarande håller i sig. 

 
Direktionen har sedan tidigare, tagit beslut på att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista 
februari innevarande år. Med anledning av situationen med Corona, så har de verksamhetsutövare 
som ansökt om respit med betalning fått det både under 2020, 2021 och 2022, med olika tidsintervall, 
beroende på hur omfattande fakturans belopp varit på. 

 
Varje onsdag håller miljöchefen en kort information, om vad som är på gång inom förbundet, eller 
annat som förvaltningen bör känna till. 

 
Kontinuerligt under året, har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information 
på direktionsmötena, lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats, avser bland annat 
vindkraftverk, bassänger, ålderskontroll för att sälja tobak, receptfria läkemedel m. m. 
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Omklädningsrummet i källaren utnyttjas fortfarande av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
(SÖRF). Avtal om omklädningsrummet är skrivet för ett flertal år framåt i tiden. 

 
Avtalet med Unity Line avseende livsmedelskontroller på m/s Skania och m/s Polonia är förlängt och 
gäller under 2023. Avtalet innebär två kontroller/fartyg under året, en på våren och en på hösten. 
Kontrollerna utförs när fartygen ligger i Ystads hamn. 

 
Förvaltningen har haft en genomgång av samtliga arbetsplatser på kontoret av en ergonom både 
under 2021 och 2022. Samtliga arbetsplatserna har uppgraderats efter de behov som funnits. 

 
Sedan 2021 har vi 4 st. elbilar, vilket gör att miljöförbundet kan köra fossilfritt till uppdragen. 
Laddstolpar är uppsatta på miljöförbundet, vilket underlättar tankningen av bilarna. Laddstolpar är 
även uppsatta på parkeringen. 

 
Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade, känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. Miljöförbundet arbetar efter den förbundsordning och 
reglemente som upprättats d.v.s. med myndighetsutövning. 

 
Under skickades 177 st rådbrev ut gällande enskilda avlopp vilket är en ökning från 2021 då 150 rådbrev 
skickades ut. 

 

Antal inspektioner år 2022 
 
 

Typ av kontroll/inspektion 

Antal insp/kontroll  
2022    

 

Antal Insp/kontroller 
2021 

 
Livsmedel 

 459 473 

Trängsel 3 920 
Tobak, öl, läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter 84 162 
Alkohol (inre och yttre tillsyn) 146 67 
Hälsoskydd 351                              280    
Klagomål hälsoskydd    100 st          insp 55  insp 34 
Miljöfarlig industriverksamhet 183 241 
Lantbruk 134 109 

Totalt antal inspektioner 1415 2286 
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Fokusområde som förvaltningen tagit fram och arbetat efter under 2022 
Förvaltningen har tagit fram fokusområde enligt årets tillsyn- och kontrollverksamhet som sedan 
bedrivs enligt övergripande mål. De områden som tagits fram är med anledning att förvaltningen anser 
att det är område som är viktiga med ett perspektiv på miljö, hälsoskydd och livsmedel. 

 
• Bostadsrättsföreningar. Tillsyn på egenkontroll som främst berör områdena ventilation, fukt, 

radon, avfall samt legionella. Tydliggöra och informera om lagstiftning och det ansvar 
styrelsen har. 

 
• HACCP och faroanalys. Medvetandegöra verksamhetsutövare, i första hand nystartade 

verksamheter, vilka faror och risker som finns i verksamheten. Målet är att 
verksamhetsutövaren säkerställer att deras livsmedel inte utgör någon hälsofara för 
konsumenten. 

 
• Sommarverksamheter. Säkerställa att all personal på verksamheten har tillräcklig kunskap 

för att arbeta med livsmedel. 
 

• Matbutiker med online handling. Kontrollera verksamhetens rutiner vad gäller bl.a. kyl- och 
frystemperaturer och rengöringsrutiner. 

 
• Kontrollköp. Ålderskontroll på de personer som köper in tobak, folköl och receptfria 

läkemedel. 
 

• Matutbudet. Att det finns en fullgod meny med förrätt, varmrätt och dessert på de 
verksamheter som innehar serveringstillstånd för alkohol. 

 
• Egenkontroll. Vid lantbruks- och miljötillsyn tillse att det finns en fungerande egenkontroll. 

 
• Riktlinjer för rening av vatten från bilvårdsanläggning. Upprätta en intern vägledning för 

enhetlig bedömning över hur spill- och dagvatten hanteras från bilvårdsanläggningar. 
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• Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen där alla senast 2022 fått krav på sig att utföra någon form av åtgärd om det är ett 
bristfälligt avlopp som t.ex. otillräcklig rening av avloppsvattnet. 

 
Tillsynen kommer framöver ske så långt det är möjligt i projektform. Projekten gör att förbundet 
framöver kommer se var mer resurser bör läggas, kunna jämföra resultatet i ett större perspektiv, se 
trender, skriva rapporter som blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid 
tillsynsbesöken. Förbundet kommer även fortsättningsvis utföra inspektioner och kontroller på ett 
coachande sätt. 

 
 

Den kommunala koncernen 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan dess ansvar för 
myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Uppdraget är 
formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning inom 
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn enligt lagen om receptfria 
läkemedel som åligger miljöförbundet. 

 
Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen är sedan i våras reviderad och det finns tre 
utsedda gruppledare i organisationen. 

 
Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande lag- 
stiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion. Rådgivningen är framför allt i samband 
med inspektioner, kontroller eller vid riktad information t. ex. vid förändring av lagstiftning. Det finns 
även ett beslut på att miljöförbundet ska arbeta på ett coachande förhållningssätt och underlätta för 
verksamheterna att göra rätt. 

 
Miljöförbundet är remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och detaljplaner, 
strandskydd, bygglov och kommunala miljömål. 

 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Förbundets pensionskostnader 2023 prognostiseras öka från ca 1,0 mkr 2022 till ca 2,7 mkr 2023 
hänförligt till stor del inflationens påverkan på prisbasbeloppet. Detta är en signifikant ökning som 
förbundet kommer ha svårt att hantera, vilket skulle kunna innebära att förbundet kan ha svårt att 
bedriva verksamheten 2023 med ekonomi i balans. 

 
En annan osäkerhet är att förbundet planerar göra en större revidering av taxorna 2024 då årsavgifter 
planeras övergå till efterhandsdebitering. Hur denna förändring kommer påverka de totala intäkterna 
är i nuläget osäkert, men bland annat intäkter för nya årsavgifter uppgående till cirka 0,3 mkr per år 
förväntas upphöra. 

 
Med anledningen av osäkerheterna i budgetåren 2023 och 2024 ser förbundet skäl till att inte försvaga 
eget kapital och likviditet genom återbetalning av hela överskottet 2022. Förbundet föreslog 
medlemskommunerna under hösten 2022 att förbundet skulle få behålla sitt prognostiserade utfall 
uppgående till 1 030 tkr (exklusive alkoholverksamhet). Kommunfullmäktige i respektive kommun 
godkände förslaget. 

 
Händelser av väsentlig betydelse 
Inga händelser av väsentlig betydelse utöver det som redan beskrivits. 

 
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet, förtroende och förbundet är angeläget om att 
medborgarna också ska uppleva det så. Förbundet vill vara ett miljöförbund som ligger i framkant, 
vara den myndighet vi själva vill möta med ett starkt varumärke och detta görs genom att se över hur 
förbundet kan vara effektiv i sin myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan 
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uppdateras därför kontinuerligt med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla 
de nationella miljömålen, globala målen, livsmedelsmålen, folkhälsomålen m. m. genom att anpassa 
sin myndighetsutövning. När det gäller operativa mål i livsmedelskontrollen så följer förbundet en 
inriktningsplan som beslutades i direktionen 2020 och gäller från och med 2021 till och med 2023. 

 
Direktionen beslutade under hösten 2021 att följa de mål även under 2022 som togs fram för 
miljöförbundet 2019. 

 
Övergripande mål 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer. 

 
Myndighetsutövning 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn 
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 

 
Stöd 
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 

 
Personal 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 

 
Ekonomiska mål 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 

 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
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Uppföljning av mål 2022 
 

Övergripande mål: 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer. 

 
Måluppfyllelse: I de kontroller/inspektioner som utförs är grunden att skapa en sund och säker livsmiljö 
för nuvarande och kommande generationer. Målet bedöms som uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Innan kontroll/inspektion sker på verksamheterna inom alla våra tillsynsområden 
diskuteras alltid vad som är mest riskfyllt i verksamheten och miljöförbundet fokuserar på dessa t ex. 
genom att ha fokusområden. 

 
Vår myndighetsutövning 

Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn 
Indikator: Verksamhetsplan med antal inspektioner och kontroller som baseras på risk- och 
erfarenhetsbedömning ska finnas upprättad för varje år. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Det finns upprättade verksamhetsplaner inom alla arbetsgrupperna och dessa är 
baserade på risk-och erfarenhet. 

 
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Indikator: Medborgare och våra verksamheter ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 

 
Tillsynen ska vara effektiv och värdeskapande för de vi finns till för och alla ska behandlas lika. 
Våra beslut ska vara välgrundade, motiverade, lätta att förstå och vara tydligt formulerade. 
Vi för en respektfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling för den vi möter. 
Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och bidrar med kompetens. 
Vi har ett kvalitetsmål kopplat till mål 2 där vi arbetar med hur vi uppfattas av verksamhetsutövarna 
efter vår tillsyn och efter beslut av ansökningar. Under året så har vi haft Enkätfabriken till hjälp och 
resultatet presenteras genom Insikt. 

 
Målet bedöms som uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Det resultat som presenterades under året i Insikt och enligt NKI ligger 
miljöförbundet väldigt högt inom flera områden. Miljöförbundet ligger dessutom väldigt högt på 
rankinglistan i hela Sverige. Ett av de områden som fått väldigt hög poäng är bemötande. 

 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
Indikator: Våra ansökningsblanketter ska vara lätta att förstå och lätta att fylla i. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 

 
Tillgängligheten med blanketter som kan fyllas i digitalt ska ökas och där kan den sökande följa 
ärendets handläggning. 

 
Vår handläggning ska ske skyndsamt och kostnadseffektivt. Ärende som beslutas på delegation ska 
vara beslutade inom två veckor. Ärende som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom sex 
veckor från det att kompletta handlingar inkommit. Det kan finnas undantag, bland annat i ärende som 
kräver remissförfarande. Mallar ska finnas för alla beslut som förvaltningen arbetar efter och vara lätta 
att förstå och tydligt formulerade. 

 

Måluppfyllelse: Uppföljning sker genom intern kontroll. Målet bedöms som delvis uppfyllt  
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Bedömning till målet: Mallar uppdateras ständigt t. ex. när det finns ny lagstiftning. Vi har inte fått den 
hjälp vi önskat av medlemskommunerna och har därför ändrat leverantör av e-tjänster under året. 
Under året har det därför inte skett någon utökning av e-tjänster. Handläggning har enligt intern 
kontroll skett inom utsatt handläggningstid utom i de ärende det har krävts ett större remissförfarande. 
T ex. när det är ansökningar om att lägga ner värmepumpar inom vattenskyddsområden eftersom vi är 
beroende av andra myndigheter som harolika långa svarstider. 

 
Stöd 

 
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
Indikator: Förbundet ska vara delaktiga i medlemskommunernas krisberedskap, miljö- och 
folkhälsomål samt översikts- och detaljplaner. 

 
Uppföljning: Årsbokslut. 

 
Måluppfyllelse: Förvaltningen har under året svarat på de detaljplaner som inkommit och varit 
delaktiga i miljö- och folkhälsomålen. Miljöförbundet har varit in involverad i viss krisberedskap. Målet 
bedöms som uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Miljöförbundet har under året svarat på de remisser och bygglov som kommer 
från medlemskommunerna. Miljöförbundet har varit delaktig i krisarbetet till viss del. I början av året 
var det flera möten i samband med att Ukraina invaderas. Miljöförbundet sitter med i gruppen med 
Hållbarhetsombuden i Ystads kommun. Övriga medlemskommuner kontaktar miljöförbundet vid vissa 
frågor som de vill ha stöd eller experthjälp i och alltid när det gäller miljömålen i resp 
medlemskommun. 

 
Personal 

Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Indikator: Ett strukturerat arbete med en arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsrond. 
Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra 
medlemskommuner. Miljöförbundet ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetarna känner sig 
delaktiga, kan påverka sitt arbete och erbjuds kompetensutveckling. Tillsammans ska vi arbeta för en 
hållbar framtid med nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen. Lönekartläggning ska genomföras 
varje år innan lönerevision. Medarbetarenkäter ska genomföras regelbundet. 

 
Uppföljning: Årsbokslut. 

 
Måluppfyllelse: Förvaltningen har under året tagit fram en ny arbetsmiljöpolicy, upprättat eller reviderat 
rutiner och utfört skyddsronder. Arbetsmiljögruppen samlas 1 gång/månad tillsammans med HR-stöd. 
Det finns ett tydligt skriftligt uppdrag till de som är utvalda av förvaltningen att sitta med i gruppen. 
Målet anses som uppfyllt eftersom det under året arbetats med den rapport som konsulten lämnade, 
ny arbetsmiljöpolicy är framtagen och mer tid avsätts för arbetsmiljöarbete.  

 
 

Bedömning till målet: Arbetsplatsträffarna har fokus på arbetsmiljöfrågor och det har funnits både hel- 
och halvdagar under året för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Alla har fått komma till tals genom att 
arbetet skett i bikupor/gruppmoment där sedan resultatet från den mindre gruppen redovisats för hela 
förvaltningen. Skyddsronder har utförts, vissa rutiner har uppdaterats, ny arbetsmiljöpolicy har 
beslutats etc. Lönekartläggning är utförd innan lönerevideringen. Alla medarbetare har kunnat 
genomföra någon form av kompetensutveckling inom sina arbetsområden. Löneavstämningar har 
skett med facken. Någon medarbetarenkät har inte utförts under året. Förvaltningen har valt att arbeta 
vidare på den rapport som extern konsult redovisade i slutet av 2021 och fokuserat på de områden 
som konsulten visat på att det fanns utvecklingspotential. Beslutet att inte gå vidare med 
personalenkät under 2022 har tagits i samråd med arbetsmiljögruppen och HR. 
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Ekonomiska mål 

Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Indikator: Ett strukturerat arbete med intern kontrollplan. Verksamhetsplan ska upprättas årligen för att 
kunna använda organisationen på ett effektivt och SMART- arbetssätt. 

 
Uppföljning: Årsbokslut. 

 
Måluppfyllelse: Intern kontrollplan är framtagen och beslutad av direktionen. Målet bedöms som 
uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Två gånger per år i samband med tertialboksluten 1 och 2 redovisas resultatet 
av den interna kontrollen muntligen till direktionen och skriftligt en gång år i samband med 
årsbokslutet. Det har under året inte påträffats något som inte följer den interna kontrollen. För en 
effektivare organisation utfördes en mindre omorganisation under våren när det tillsattes gruppledare i 
de olika arbetsgrupperna. 

 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
Indikator: Samtliga tillsynsregister ska vara uppdaterade med korrekt klassning med tillsynsavgifter på 
de som faktureras årligen. Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. Årsavgifter ska vara 
fakturerade senast februari månad innevarande år. Timavgifter debiteras efter avslutad handläggning 
av ansökan eller tillsyn. 
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Uppföljning: Årsbokslut. 
 

Måluppfyllelse: Uppdaterade register med korrekta klassningar genomförs regelbundet. Alla 
årsavgifter ska vara fakturerade innan februari månads utgång. Målet anses som uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Genomgång av registerna sker regelbundet i arbetsgrupperna och inför varje år 
när årsavgifterna skickas ut. Det finns en rutin om hur timavgifter faktureras så att alla gör på samma 
sätt. Alla årsavgifter var fakturerade innan februari månads utgång. 

 
 

Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Indikator: Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
Uppföljning: årsbokslut 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt  

 

Bedömning till målet: Årets resultat visar på en självfinansieringsgrad som ligger över 50 % vilket gör 
att målet bedöms som uppfyllt. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

Allmänt 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2022 med ett positivt utfall på 1 512 tkr, vilket ger ett positivt 
resultat jämfört med budget på 1 467 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget 
kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till 
medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett 
neutralt utfall. Förbundet har däremot fått godkänt från medlemskommunerna att behålla sitt 
prognostiserade resultat uppgående till 1 030 tkr (exklusive alkoholverksamheten) med anledning av 
utmanande ekonomiska förutsättningar 2023 och 2024. 2023 stiger pensionskostnaderna kraftigt till 
stor del på grund av inflationen. 2024 planeras en större revidering av förbundets taxemodell. 

 
I bokslutet reserveras en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads 
kommun på 470 tkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 13 tkr till Sjöbo kommun 
avseende medfinansiering av alkoholenheten. 

 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 1 030 
tkr. Det justerade utfallet avviker positivt mot budget med 985 tkr. 

 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2022 är 65 % (72). Alkoholverksamhetens 
självfinansieringsgrad är 84 % (90). 

 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,5 mkr. 
Hälsoskydd redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mkr, till stor del hänförligt timavgifter vid tillsyn av 
bostadsrättsföreningar. Livsmedel och avlopp redovisar positiva avvikelser på 0,3 mkr respektive. 
Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser på 0,2 mkr, förutom lantbruk som redovisar ett utfall 
strax under budget. 

 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr. 0,2 mkr avser statlig ersättning för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,3 mkr avser personalrelaterade bidrag. 

 
Personalkostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr bland annat beroende på högre 
pensionskostnader och en något högre bemanning än budgeterat. 

 
Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mkr hänförligt satsning på e-tjänster 
samt något högre personaladministrativa kostnader än budgeterat. 

 
På balansdagen 2022 har miljöförbundet 201 tkr (638) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 50 tkr (43) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammanlagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder. 

 
Miljöförbundets likvida medel uppgår till ca 5,0 mkr (5,2) vid verksamhetsårets utgång. Det motsvarar 
en kassalikviditet på 217 % (162). 

 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam- 
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning (tkr) 

Prognos 
2022 
(aug) 

Budget 
2022 

Utfall 
2022 

(före just. 
medl.avg.) 

Utfall 
2022 

(efter just. 
medl.avg.) 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Medlemsavgifter 7 580 7 580 7 580 7 110 -470 4 675 6 505 7 150 
Miljö o Hälsoskyddsavg. 10 630 9 090 10 578 10 578 1 488 10 194 9 921 8 054 

Diverse övriga intäkter 775 235 808 795 560 1 622 982 463 
Personalkostnader -12 460 -11 860 -12 247 -12 247 -387 -11 432 -12 669 -11 414 

Övriga kostnader -4 880 -4 750 -4 904 -4 904 -154 -4 802 -4 474 -4 019 
Semesterlöneskuld -80 0 -72 -72 -72 47 35 46 

Avskrivningar -235 -250 -230 -230 20 -236 -226 -277 
Återställ. av underskott - - - - - - - - 

Resultat 1 330 45 1 512 1 030 985 68 73 3 
Självfinansieringsgrad 65 % 55 % 65 % 65 %  72 % 63 % 54 % 

 

Medlemsavgiftens historik 
 

2009: 4 999 tkr (halvt verksamhetsår) 
2010: 9 741 tkr 
2011: 9 720 tkr 
2012: 7 830 tkr 
2013: 7 000 tkr 
2014: 7 000 tkr 
2015: 7 175 tkr 
2016: 6 980 tkr, varav 695 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2017: 6 980 tkr, varav 291 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2018: 6 980 tkr 
2019: 7 150 tkr 
2020: 7 330 tkr, varav 825 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2021: 7 440 tkr, varav 2 760 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2022: 7 580 tkr, varav 470 tkr återbetalas till medlemskommunerna 

 
Timtaxa under 2022 

 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, öl/tobak/läkemedel, strålskyddslagen mm: 1 066 kr 
Prövning av tillsyn av livsmedel och alkohol: 1 303 kr. 
Samtliga taxor har varit oförändrade jämfört med 2021 eftersom miljöförbundet hade goda 
förutsättningar att klara sina finansiella mål under 2022. 

 
Årets investeringar 
Miljöförbundets investeringar 2022 uppgår till 0,8 mkr. Miljöförbundet har under 2022 valt att göra 
investeringar inför framtiden med att få ett effektivare system med att bli digitala. Miljöförbundet har 
investerat i e-tjänstemodulen Pollux och en app där livsmedelsrapporter kan fyllas i på plats, samt en 
modul för att underlätta alkoholhandläggningen. 
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Balanskravsresultat 
2022 års resultat på 1 030 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2022 uppfyller balanskravet 
enligt kommunallagen.  
 
 2022 2021 
Enligt resultaträkning 1 030 68 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 1 030 68 
 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Personalen var vid årsskiftet 17 tillsvidareanställda och 2 visstidstjänst och 1 månadsavlönad vikarie. Det 
motsvarar 16,75 tillsvidaretjänster (14,9 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 11 miljöinspektörer, två 
alkoholhandläggare, en kontorskoordinator, en direktionssekreterare, en miljöassisten och en miljöchef. Fördelade 
på kön som var tillsvidareanställda vid årsskiftet är 7 män och 10 kvinnor.  
 
Under året har det inte varit några längre (60 dagar eller mer) sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet. Total sjukfrånvaro under året var 5,9 %. 
 
Miljöinspektörerna har precis som tidigare år krav på sig genom att utarbeta personliga verk-samhetsplaner där 1 
000 timmar ska vara debiterbara. Framöver kommer grupperna själva lägga upp sina verksamhetsplaner och ha ett 
gemensamt ansvar för att fullfölja planerna. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt. 
 
Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det pågår hela 
tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt.  
 
På miljöförbundet gjordes en mindre omorganisation som trädde i kraft den 1 april 2022 och varje arbetsgrupp har 
en gruppledare. Gruppledarna bildar tillsammans med miljöchefen en strategisk planeringsgrupp som har till uppgift 
att arbeta långsiktigt med planering inom miljöförbundet. De olika arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa 
arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid 
ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret med samma befogenheter.  
 
Förväntad utveckling 
Verksamheten har i stora delar följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2022-01-01 – 2022-12-31 2021-01-01 – 2021-12-31 
Verksamhetens intäkter 1 18 483 16 491 
Verksamhetens kostnader 2,3 -17 224 -16 184 
Avskrivningar 4 -230 -236 
Verksamhetens nettokostnader  1 029 71 
Finansiella intäkter  2 2 
Finansiella kostnader  -1 -5 
Årets resultat 5 1 030 68 
 
 
BALANSRÄKNING (tkr)  2022-12-31 2021-12-31 2   
 
TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 6 1 245 710    
Summa anläggningstillgångar  1 245 710    
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  201 638   
Övriga fordringar 7 1 103 1 753    
Kassa bank  5 013 5 226   
Summa omsättningstillgångar  6 317 7 617    
      
SUMMA TILLGÅNGAR  7 562 8 327    
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  3 622 3 554    
Årets resultat  1 030 68   
Summa eget kapital  4 652 3 622    
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  0 0   
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 087 541   
Övriga skulder 8 1 823 4 164    
Summa kortfristiga skulder  2 910 4 705    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 7 562 8 327    

 
Ansvarsförbindelser  2022 2021 
Leasingbilar, framtida åtagande  459 671 
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31 
 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  1 030 68 
Justering för av- och nedskrivningar  230 258 
Vinst/Förlust försäljning av anl.tillgångar  36  
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 1 296 326 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 087 -473 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -1 796 2 063 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  587 1 916 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar  -800 -113 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -800 -113 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  -213 1 803 
Likvida medel vid årets början  5 226 3 423 
Likvida medel vid årets slut  5 013 5 226 
 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) och tillämpar 
de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

De anställdas fordringar 
Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. Beräkningen är gjord per 
2022-12-31. 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med försäljningen 
från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, minskat med avskrivningar. 
Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 
Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år. 
 
Kundfordringar 
Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och tillgodogjorts 
årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta. 
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Leverantörsskulder 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 
årets redovisning.  
 
Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Noter (tkr) 
 
Not 1 
Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa intäkter från 
tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd. 

 
Medlemsintäkter 2022 2021 Ägarandel i % Utfall i %* 
Ystad 3 072 2 019 43,1 43,2 
Simrishamn 2 424 1 590 33,7 34,1 
Tomelilla 1 614 1 066 23,2 22,7 
Summa 7 110 4 675   
     
Myndighetsutövning 10 578 10 194   
Övriga intäkter 795 1 622   
Totala intäkter 18 483 16 491   

 
* Utfallet av medlemsavgifterna skiljer sig något från ägarandelen. Det beror på att medlemsavgiften även används 
till finansiering av alkoholverksamheten, vilken använder fördelningsnyckeln andel stadigvarande alkoholtillstånd. 
 
Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 
Antal anställda 2022-12-31 2021-12-31 
Antal tillsvidareanställda 17 15 
varav kvinnor 10 10 
varav män 7 5 
Antal anställda omräknat till heltid 16,8 14,9 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 159 1 125 
Övriga anställda 7 271 7 203 
Summa 8 430 8 328 
   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 188 1 049 
Övriga sociala kostnader 2 629 2 422 
Summa 3 817 3 471 
   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 5,9 1,4 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 0,0 0,0 
Sjukfrånvaro för kvinnor 5,3 1,7 
Sjukfrånvaro för män 6,6 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 3,4 0,0 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 6,4 1,7 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

5,5 1,4 

   
Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2022. 
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör bedömningen att 
90% av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna. 
 
Not 4 
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Avskrivningar: 
230 tkr (236 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 
Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2021. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2022 års resultat på 1 030 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2022 uppfyller balanskravet 
enligt kommunallagen.  
 2022 2021 
Enligt resultaträkning 1 030 68 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 1 030 68 
   
Not 6 
 2022-12-31 2021-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 527 2 525 
Inköp under året 800 112 
Försäljning/utrangering -247 - 110  
Utg. ackumulerade 
anskaffningsvärden 

3 080 2 527 

   
Ingående avskrivningar -1 817 - 1 670 
Försäljning/utrangering 212 89 
Årets avskrivningar -230 - 236 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-1 835 - 1 817 

Summa 1 245 710 
 

Not 7 
 2022-12-31 2021-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun - - 
Fordran moms och skatt 646 1 330 
Förutbetalda kostnader 442 397 
Övriga interimsfordringar 15 26 
Övriga fordringar - - 
Summa 1 103 1 753 
 
 
Not 8 
 2022-12-31 2021-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 384 404 
Upplupen semesterlön 335 264 
Upplupen pensionskostnad 586 535 
Övriga interimsskulder 48 144 
Avräkning medlemskommunerna 470 2 819 
Summa övriga skulder 1 823 4 164 
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Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2022
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Page 2

Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY har på uppdrag av revisionen i
Ystad- Österlenregionens miljöförbund genomfört en
granskning av förbundets årsbokslut och årsredovisning
per 2022-12-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
beslutats.

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,
► verksamheten är ändamålsenlig

och ekonomiskt tillfredställande,
► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

1 030

68

1 330

45

Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021 Prognos 2022 vid
delårsbokslut

Budget 2022

► Resultatet för 2022 uppgår till 1 030 tkr jmf med 68 tkr 2021. Det högre resultatet 2022 är till stor
del en effekt av lägre återbetalning till medlemskommunerna.

► Resultatet 2022 är nedjusterat med en återbetalning till kommunerna om 470 tkr. 2021 var
resultatet nedjusterat med 2 760 tkr, vilket avsåg både alkoholenheten och återbetalning av
kommunernas medlemsavgifter. Enligt förbundsordningen ska återbetalning ske av
medlemsavgiften motsvarande den del av överskottet som överskjuter 1% av medlemsavgiften.
För 2022 har dock förbundet fått godkänt av medlemskommunerna att behålla prognostiserat
överskott med anledning av kommande års ekonomiska utmaningar.

► Resultat för 2022 är 300 tkr lägre än prognos vid delårsbokslutet, varav 470 tkr avser återbetalning
av överskott. Jämfört med budget är utfallet 985 tkr högre.

belopp i tkr
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Verksamhetens nettokostnad 2022-12-31
samt jämförelse mot budget

► Intäkterna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 578 tkr. Den positiva
budgetavvikelsen förklaras främst av högre intäkter inom miljö- och
hälsoskyddsavgifter. Årsavgifter står för 422 tkr av den positiva avvikelsen och tillsyn
och prövningsavgifter står för 1 066 tkr av avvikelsen. Inom tillsyn och
prövningsavgifter står hälsoskydd respektive avlopp för de största positiva
avvikelserna.

► Kostnaderna är 614 tkr högre än budgeterat. Personalkostnader är 459 tkr högre än
budgeterat och övriga kostnader är 154 tkr högre än budgeterat. De högre
personalkostnaderna förklaras av något högre bemanning är budgeterat.

► Avskrivningar är i nivå med budgeterat.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Intäkter 16 905 18 483 1 578
Kostnader -16 610 -17 224 -614
Avskrivningar -250 -230 20

Verksamhetens nettokostnad 45 1 029 984
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Nyckeltal intäkter
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belopp i tkr

► Alkoholenheten har tillkommit från 2020.
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Nyckeltal intäkter
Livsmedel och Miljöskydd
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belopp i tkr

► Inkomna årsavgifter från livsmedel har ökat med ca 41 tkr jmf med 2021 samt intäkter
från timdebitering har minskat med 70 tkr.

► Inkomna avgifter från miljöskydd har ökat med ca 7 tkr jmf med 2021 samt intäkterna
från timdebitering har ökat med 29 tkr.
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Balansposter

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet är oförändrad i förhållande till

föregående år. Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på
några brister i processen.

Tvister
► Inga väsentliga tvister förekommer på bokslutsdagen.
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Balansposter

Kundfordringar
► I bokslutet har reservering av osäkra kundfordringar gjorts om 50 tkr (42).

Reservationen innefattar samtliga fordringar äldre än 6 månader, kundfordringar som är
förfallna mellan 3 – 6 mån har reserverats med 50 % av beloppet. Därutöver har
individuell bedömning genomförts av övriga förfallna fordringar. Principen är oförändrad
jmf med föregående år.

Återbetalning medlemsavgift
► 470 tkr (2 819 tkr) har i bokslutet bokats upp som skuld till medlemskommunerna, vilket

avser återbetalning av delar utav förbundets överskott. Enligt förbundsordning sker
återbetalning av förbundets överskott till den del överskottet överstiger 1% av
medlemsavgiften. För 2022 har dock förbundet fått godkänt av medlemskommunerna
att behålla ett överskott om 1 030 tkr till följd av kommande års ekonomiska
utmaningar.

► Vår granskning av balansposterna har inte föranlett några notering och/eller
anmärkningar.
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Utförda tillsyner

► Under året har fortsatt arbete och utveckling skett med att göra digitala
tillsyner.

► I likhet med de senaste åren har det under 2022 arbetats med tydliga
uppföljningar avseende utförd och kvarstående tillsynstid för samtliga
verksamhetsområden. Uppföljning sker av utförd samt kvarstående
tillsynstid.

► Vid ingången av 2022 fanns ingen tillsynsskuld från tidigare år.
► Vid årets utgång bedöms samtliga tillsynstimmar för 2022 vara utförda.
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Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomin är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed.

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig

betydelse för redovisat resultat och ekonomisk ställning har noterats
under granskningen.

► Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad
enligt de krav som lag och praxis kräver och har en fungerande struktur.

► I vår granskning har vi inte funnit några väsentliga fel. Varav vår
bedömning är att årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper
avseende förbundets resultat och ekonomiska ställning per
balansdagen.
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Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2022 uppgår till
1 030 tkr. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans
bedöms således vara uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

belopp i tkr

73 68

1 030

Balanskravsresultat 2020 Balanskravsresultat 2021 Balanskravsresultat 2022
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Måluppföljning, finansiella mål

Finansiella mål

► Verksamheten skall bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i
balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett
bokslut som visar ett positivt resultat.
► Målet bedöms i utvärderingen vara uppfyllt. Ekonomin är i balans och

självfinansieringsgraden uppgår till 65 %.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetsmålen uppgår till sju stycken

► Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn.
► Bedöms vara uppfyllt.

► Rättssäker och professionell myndighetsutövning.
► Bedöms vara uppfyllt.

► Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet.
► Bedöms delvis vara uppfyllt

► Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet
► Bedöms vara uppfyllt
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetsmålen uppgår till sju stycken, forts.

► Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje
► Bedöms vara uppfyllt

► Effektiv organisation och arbetssätt
► Bedöms vara uppfyllt

► Rättvist avgiftsuttag
► Bedöms vara uppfyllt

Sammantaget bedöms sex av sju verksamhetsmål vara uppfyllda och ett
bedöms som delvis uppfyllt.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2022 är +1 030 tkr. Budgeterat resultat var 45 tkr och prognosen för helåret vid
delårsbokslutet var 1 330 tkr.

► Resultatet är nedjusterat med återbetalning av kommunernas medlemsavgift uppgående till 470
tkr. Enligt förbundsordning sker återbetalningen avseende den del av förbundets överskott för året
som överstiger 1% av medlemsavgiften. För 2022 har dock medlemskommunerna beslutat att
förbundet ska behålla sitt prognostiserade resultat med anledning av kommande års ekonomiska
utmaningar.

► Årets resultat om + 1 030 tkr innebär att balanskravsresultatet uppnås.

► Förbundet bedömer att samtliga debiterade tillsyner är utförda.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen bedöms i allt
väsentligt vara utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en rättvisande bild av
förbundets resultat och ekonomiska ställning.

► Det finansiella målet bedöms vara uppfyllt.

► Sex av sju verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda. Ett bedöms som delvis uppfyllt.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de beslutade målen.
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linn.hoglund@se.ey.com
076-835 17 43

Linn Höglund
Senior manager | Auktoriserad revisor | Assurance
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    REVISIONEN

Revisionsberättelse för år 2022

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till respektive
kommunfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och
redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom den löpande granskningen av
verksamheten. Förbundet har en självfinansieringsgrad på 65 %, vilket innebär att
förbundet har en ekonomi i balans och interna processer som stödjer ett effektivt
resursutnyttjande.

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år
2022. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. Resultatet
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen.

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direktionens interna kontroll
varit tillräcklig. Vi tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Vi
tillstyrker att årsredovisning för 2022 godkänns för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Tomelilla den 9 mars 2023

Per Kristiansson Ulf Bengtsson Anita Ullmann Kradjian

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2022
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 25 Dnr KS 2021/12 

Årsredovisning 2021 - Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen 
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Magnus Nilsson (C), Tina Bergström-Darrell (S), Peter Boström (S), Per Gustafsson 
(SD) och Kent Gustafsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 
beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisning 
för 2021. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 68 tkr.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 20/2022, handlingsid: Ks 2022.764. 

Direktionen - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 -           
Sammanträdesprotokoll., handlingsid: Ks 2022.237. 

Årsredovisning för Ystad-ÖsterlenregionensMiljöförbund. Räkenskapsåret 2021-01-
01 - 2021-12-31, handlingsid: Ks 2022.336. 

Verksamhetsberättelse, handlingsid: Ks 2022.335. 

Revisionsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021, handlingsid: Ks 
2022.676. 

Årsboksgranskning och revisorernas revisionsberättelse för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 2021, handlingsid: Ks 2022.675. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

 

§ 25 forts. 

Tidigare behandling 
Ks § 20/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Miljöförbundet 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 31 Dnr KS 2023/49 

Årsredovisning 2022 - Österlenhem AB 

Kommunstyrelsens beslut och förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Tobias Högborg (C) och Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut 
och handläggning av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2022. Årets resultat 
uppgår till drygt 7 mnkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022 – Österlenhem, handlingsid: Ks 2023.736. 

Ks § 54/2022 Årsredovisning 2021 - Österlenhem AB, handlingsid: Ks 2022.1237. 

_________ 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 
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Lekmannarevisorerna   2023-03-15 
i Österlenhem AB 

Tomelilla kommun 
Till årsstämman i Österlenhem AB  

Organisationsnummer 556056–3792 
 
Till fullmäktige i Tomelilla kommun  

 

Granskningsrapport för år 2022 
Vi, av fullmäktige i Tomelilla kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat 
Österlenhem AB:s verksamhet. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll 
är tillräcklig.  

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv – Ekonomiska 
målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem Aktiebolag, uppdragit till 
lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolaget bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i angivet 
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Vi har under 2022 granskat Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och 
Agenda 2030. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
bolaget till viss del arbetar ändamålsenligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
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Vidare är vår bedömning att bolaget har en viss följsamhet till ägardirektivet och 
angivna mål och kommunala planer samt styrdokument som berör området. 

 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Enligt särskilt uppdrag till lekmannarevisorerna, i ägarens direktiv för 
Österlenhem Aktiebolag, bedömer vi sammantaget att bolaget bedrivits på 
ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i 
ägardirektivet, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för 
verksamheten. 

 

Vi åberopar bifogad rapport. 

 

 

Tomelilla 2023-03-15 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Bilagor: 

Granskning av Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 

Ulla-Christina Lindberg 
Lekmannarevisor 

Anita Ullmann 
Lekmannarevisor 

Inger Johanson-Thor 
Lekmannarevisor 

 

 

Birgit Johansson 
Lekmannarevisor 

 

 

 

 

Gunnel Andersson 
Lekmannarevisor 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Lekmannarevisor: Inger Johanson-Thor Lekmannarevisor: Anita Ullmann

Lekmannarevisor: Gunnel Andersson

Lekmannarevisor: Birgit JohanssonLekmannarevisor: Ulla-Christina Lindberg
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 55 Dnr KS 2022/65 

Årsredovisning för 2021 - Österlenhem 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
2021. 

Jäv 
Bertil Fredlund (M), Bengt Högborg (C), Anders Larsson (C), Tina Bergström-
Darrell (S), Helén Bladh (S) och Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2021. Årets resultat 
uppgår till drygt 2 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja 
ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 54/ 2022, handlingsid: Ks 2022.1237.  

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021 - Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2022.1092. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 55 forts. 

Tidigare behandling 
Ks § 54/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Österlenhem AB 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 32 Dnr KS 2023/50 

Årsredovisning 2022 - Tomelilla Industri 
AB (TIAB) 

Kommunstyrelsens beslut och förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Jäv 
Tobias Högborg (C) och Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut 
och handläggning av ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2022. Årets 
resultat uppgår till minus 4 649 tkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022 - Tomelilla Industri AB (TIAB), handlingsid: Ks 2023.737. 

Ks § 55/2022 Årsredovisning 2021 - Tomelilla Industri AB (TIAB), handlingsid: Ks 
2022.1238. 

118



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 32 forts. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Lekmannarevisorerna   2023-03-15 
i TIAB, Tomelilla Industri AB 

Tomelilla kommun 
Till årsstämman i TIAB, Tomelilla 
Industri AB   

Org.nr. 556077–5040 
 
Till fullmäktige i Tomelilla kommun  

 

Granskningsrapport för år 2022 
Vi, av fullmäktige i Tomelilla kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat 
TIAB:s verksamhet. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll 
är tillräcklig.  

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv – Ekonomiska 
målsättningar och avkastningskrav för Tomelilla Industriaktiebolag, uppdragit till 
lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolaget bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i angivet 
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 e
ae

7b
d2

1-
e2

49
-4

fe
c-

a7
90

-f0
71

0b
0b

b7
7c

132



 

 

 

 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Enligt särskilt uppdrag till lekmannarevisorerna, i ägarens direktiv för 
Tomelilla Industriaktiebolag, bedömer vi att bolaget bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i 
ägardirektivet, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för 
verksamheten. 

 

Tomelilla 2023-03-15 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

Ulla-Christina Lindberg 
Lekmannarevisor 

Anita Ullmann 
Lekmannarevisor 

Inger Johanson-Thor 
Lekmannarevisor 

 

 

Birgit Johansson 
Lekmannarevisor 

 

 

 

 

Gunnel Andersson 
Lekmannarevisor 
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Lekmannarevisor: Anita Ullmann

Lekmannarevisor: Ulla-Christina Lindberg Lekmannarevisor: Birgit Johansson

Lekmannarevisor: Inger Johanson-Thor
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 55 Dnr KS 2022/65 

Årsredovisning för 2021 - Österlenhem 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
2021. 

Jäv 
Bertil Fredlund (M), Bengt Högborg (C), Anders Larsson (C), Tina Bergström-
Darrell (S), Helén Bladh (S) och Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2021. Årets resultat 
uppgår till drygt 2 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja 
ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 54/ 2022, handlingsid: Ks 2022.1237.  

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021 - Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2022.1092. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 55 forts. 

Tidigare behandling 
Ks § 54/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Österlenhem AB 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 36 Dnr KS 2022/74 

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 
fjärde kvartalet 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap 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 11 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 datum till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En 
kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas 
vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

Sex varav en ny ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Verkställt 2022–11–29. 
Väntetid från 2022-04-07 till 2022-11-29 är 236 dagar. 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. Verkställt 2022-10-06. 
Väntetid från 2022-03-25 till 2022-10-06 är 195 dagar. 

-Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-10. Verkställt 2022-
10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-10-01 är 112 dagar. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej verkställt. 
Väntetid från 2022-03-03 till 2022-12-31 är 304 dagar. Väntetiden beror på 
svårigheter att hitta lgh som uppfyller kriterierna gällande tillgänglighet samt har en 
hyra som den enskilde har ekonomi för. 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Väntetid från 2022-06-13 
till 2022-12-31 är 201 dagar. Behov och vilja finns hos den enskilde för insatsen men  

137



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts. 

den enskilde behöver stöd och motivation i att starta en aktivitet på daglig 
verksamhet och detta pågår hos verkställigheten. 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-09-05. Ännu ej verkställt. 
Väntetid från 2022-09-05 till 2022-12-31 är 116 dagar. Har funnits svårigheter i att 
komma i kontakt med brukaren samt tillgodose brukarens önskan om aktivitet. 
Planeringsprocessen fortskrider. 

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2023, handlingsid: Ks 2023.678. 

Tidigare behandling 
Von § 9/2023: 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Ksau § 37/2023: 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2022. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Till Tomelilla kommun 
 
 
Avsägelse 
 
Ber härmed och omgående att få avsäga mig mina politiska uppdrag enligt nedan i Tomelilla 
kommun. 
 
Ersättare i Familjenämnden 
Ersättare i Familjenämndens myndighetsutskott 
Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Ersättare i SÖRF 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sven Gunnarsson 
Centerpartiet 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/62 
 
Datum 15 mars 2023 

 

Val av politisk referensgrupp för 
framtagande av ny översiktsplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja politisk referensgrupp för framtagande av ny 
översiktsplan bestående av en ledamot per parti som är representerat i 
kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2023, kf § 7/2023, om att uppdra till 
förvaltningen att ta fram en ny översiktsplan. 

Till framtagandet behövs en politisk styrgrupp och en politisk referensgrupp. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att utgöra styrgrupp och kommer som 
sådan även deltaga på referensgruppens sammanträden. Därutöver har varje parti 
som är representerat i kommunfullmäktige en ledamot var i referensgruppen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för arvoden med mera bekostas av kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda utgifter. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet berörs inte av vilken referensgrupp som utses, däremot är 
barnperspektivet viktigt när ny översiktsplan tas fram. 

140



 

2 (2) 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet berörs i stort sett inte av vilken referensgrupp som utses, däremot 
är miljöperspektivet viktigt när ny översiktsplan tas fram. 

Uppföljning 
Referensgruppen finns kvar tills nya översiktsplanen är antagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 15 mars 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

Beslutet skickas till:  

Projektledare Monika Jingmond 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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