
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 09.00

Plats: Digitalt via Teams

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 2

2 Svar på budgetremiss för mål och budget 2022 med 

plan för 2023-2024

2021/12 3 - 20

3 Samtycke till egendomens fördelning enligt 15 kap 5 

§ Föräldrabalken

2021/14

4 Samtycke till egendomens fördelning enligt 15 kap 5 

§ Föräldrabalken

2021/15

5 Beslut om utdömande av vite 2021/9

6 Beslut om utdömande av vite 2021/6

7 Beslut om utdömande av vite 2020/46

Bo Herou (KD) Rickard Vidar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0709-95 82 45 Rickard Vidar
E-post: kommun@tomelilla.se
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: ÖFN 2021/2

Datum 15 februari 2021

Dialoger och anmälningsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför dialoger och information 
enligt följande:

1. Kanslichef Johan Linander
- Personalfrågor

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson

3. Ordförande Bo Herou

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-03-08

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Rickard Vidar

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

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

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

Diarienummer: ÖFN 2021/12

Datum 2 mars 2021

Överförmyndarnämndens remissvar Mål 
och budget 2022 med plan till 2024

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
remissyttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun fastställde den 27 januari 2021, ks § 7/2021, 
budgetförutsättningar för mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 samt 
remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande om de utmaningar och 
möjligheter som nämnderna ser inför kommande planperiod.

Nämnden ska svara på remissen senast den 9 april och budgetberedningen kommer 
att träffa presidierna för nämnderna 21–22 april för genomgång av remissyttranden 
och eventuellt tillkommande frågor.

Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.

Barnperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner har antagit 
budget för 2022 vet nämnden vilka resurser som finns tillgängliga för nästa års 
arbete. Då kan internbudget och mål för 2022 slutligt antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, 2021-03-02

Remissyttrande budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Öfn 2021.136

Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 med 
plan för 2023-2024, handlingsid: Öfn 2021.109

Förslag till budgetanvisningar 2022 -2024, handlingsid: Öfn 2021.111

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Budgetberedningen

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

4



REMISSYTTRANDE BUDGET 2022 MED PLAN 2023-2024

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Utöva tillsyn över samtliga förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo.
Myndighetsutövning kopplad till tillsynsverksamheten.

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar samt åtgärder

Verksamheten är i stort behov av ett fungerande digitalt stöd så att e-tjänster ska kunna erbjudas 
både till sökanden och till ställföreträdare. 

Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidkrävande och som en följd kommer 
kostnaden för arvoden till ställföreträdare att öka. Det är också en ökande utmaning att kunna 
rekrytera tillräckligt antal nya ställföreträdare och framför allt är det svårt att rekrytera 
ställföreträdare i de mer komplexa ärendena som är svåra att utöva av en lekman. På sikt kommer 
det med stor sannolikhet bli nödvändigt för överförmyndarnämnden att anlita professionella 
ställföreträdare alternativt att själva bilda en förvaltarenhet. 

Den stora omsättningen i ärenden och de ökade kraven på hur en rättssäker och effektiv tillsyn 
ska utövas gör att behovet av utökade handläggarresurser har uppkommit. De befintliga lokalerna 
för handläggarkansliet möjliggör i dagsläget ingen utökning av personalen och i det fall 
verksamheten kommer att växa behöver lokalbehovet ses över.

En diskussion om sammanslagning med en eller flera andra kommuner har inletts. En sådan 
åtgärd kan genomföras först 1 januari 2023.

2.2. Demografiska effekter
En äldre befolkning ställer större krav på överförmyndarverksamheten. Precis som 
kommunstyrelsens skriver så är det i grunden något bra att allt fler lever längre, men det bidrar till 
betydande utmaningar för överförmyndarverksamheten.

2.3.   Budgetens påverkan på barnperspektivet
En fungerande överförmyndarverksamhet är viktigt för barn som behöver hjälp av en 
ställföreträdare.

3. INVESTERINGSBUDGET
Verksamheten har inga investeringar.

4.      AVGIFTER OCH TAXOR
Verksamheten har inga avgifter och taxor. 
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5.      NÄMNDENS MÅL
Överförmyndarnämnden antog sina mål för 2021 den 10 december 2020, Öfn § 76/2020. Under 
hösten 2021 kommer nämnden att arbeta genom målen för 2022, men tillsvidare är det de 
antagna målen för 2021 som får anses vara gällande även för år 2022.

Överförmyndarverksamheten granskas mycket noga årligen av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
rapport visar på ett bra sätt huruvida nämndens mål om att ha en god och ändamålsenlig tillsyn 
klaras eller inte. Nämndens mål om god och ändamålsenlig tillsyn kan därför vara ett förslag på 
mål för att förstärka god ekonomisk hushållning.

Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler kan 
göra det som är långsiktigt 
hållbart

Ökad tillgänglighet och effektivisering 
med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter

God utbildning ges Gode män och förvaltare ges möjlighet 
till kompetenshöjande åtgärder

Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället ökar 
och invånarna upplever att de kan 
påverka sin vardag

Vara lätta att nå och lätta att förstå för 
huvudmän och anhöriga

Trygghet och hälsa
Den upplevda tryggheten ökar God och ändamålsenlig tillsyn skapar 

trygghet för alla
Rekrytering av ställföreträdare med 
olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för 
huvudmännen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 7 Dnr KS 2020/179

Fastställande av budgetförutsättningar för mål och 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

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

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 
2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.212.
Förslag till budgetanvisningar 2022-2024, handlingsid: Ks 2021.213.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunfullmäktiges presidium
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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Budgetanvisningar 2022-2024
Fortsatt stor osäkerhet i ekonomin

Smittspridningen av covid-19 har ökat i samhället under hösten och vintern. Vilka de ekonomiska 
konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Det kraftiga raset i våras innebär att 
återhämtningen kommer att ta tid. Frågan är med vilken hastighet som förlusterna i produktion, 
sysselsättning, försäljning och vinster kan tas igen. Bedömningarna varierar, men i en situation 
där pandemin är långt ifrån över är osäkerheten osedvanligt stor.

Skatteunderlaget håller emot

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en 
minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas 
skatteunderlag. Trots att arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget inte alls i 
förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,7 procent. Skälet är den stora uppgången i 
beskattningsbara transfereringar. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt 
arbetslöshetsersättning bidrar starkt till denna uppgång. Därtill steg pensionsinkomsterna relativt 
snabbt 2020.
Till följd av den andra våg av pandemin som pågår och förväntas fortsätta en bra bit in i 2021 har 
de tillfälligt mer generösa bestämmelserna om korttidspermittering förlängts till att gälla även 
under första halvåret 2021. Detta tillsammans med högre underliggande löneökningstakt som 
effekt av det avtal som slöts under hösten ökar skatteunderlaget med 2,5 procent för 2021, vilket 
är mer än vid tidigare prognoser.

Fortsatt tryck från demografin

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av 
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra 
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat 
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det 
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. 
Det hänger samman med att befolkningen blir allt äldre och kan leva med fler och svårare 
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning 
och finansiering. Utifrån scb:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på 
bland annat förskola och skola bli fortsatt stort. Efter en nedrevidering av antalet födslar och 
anhöriginvandringen i scb:s prognos ser nu trycket ut att avta något under den kommande 
tioårsperioden.
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Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i 
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en 
följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig 
i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med 
välfärdsbehoven. Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning 
varit känt. En rad åtgärder har diskuterats, exempelvis höjda skatter, höjda avgifter, höjd 
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid 
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är 
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det 
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen. 
(Källa: SKR)

Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader
Procentuell förändring
SKR 2020-12-15
 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Faktiskt skatteunderlag 2,8 1,7 2,5 4,0 4,1 3,1
Regelförändringar –0,1 -0,6 –0,3 0,0 0,3 0,0
Underliggande 2,9 2,3 2,8 4,0 3,7 3,1
Prisutveckling 2,4 1,4 2,3 1,6 1,9 2,4
Realt skatteunderlag 0,6 0,9 0,5 2,3 1,7 0,7  

I SKR:s scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stark 
sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är 
måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än 
genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.
Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på 
regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det 
generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggandeökningstakt avviker från 
den faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för 
förmånsbilar vilket ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska.
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Befolkning
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invånare 12891 13007 13132 13330 13416 13557 13617 13684 13750 13800 13850 13900

Antal invånare 2013- 1 nov 2020
Ökning med 50 invånare per år 2021-2024

Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,2%, från 12891 invånare 2013 till 13684 
invånare 1 november 2020, en genomsnittlig ökning med 113 invånare per år. I skatteberäkningar 
för planperioden görs en försiktigare bedömning eftersom det under perioden har varit stor 
flyktingmottagning, vilket har minskat. Skatteberäkningen bygger på en positiv befolkningsökning 
med 50 invånare per år 2021-2024.  

Vision Tomelilla kommun

Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020 

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft 
ger näring och hållbar tillväxt”

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
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Finansiella mål för 2022

Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2020-2022. För 
2022 motsvarar 2% ca 17 mkr.

Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå till som 
mest 12% av totala skatteintäkter.  För 2022 motsvarar 12% ca 100 mkr.

Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 
55% i genomsnitt under perioden 2020-2022. Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten bör fullt ut självfinansieras, dvs upplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten- och avloppsverksamhet som täcker sina kostnader via taxor kan 
finansiera investeringar genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar taxenivån ska 
dock göras.

Krav på god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning och 
redovisa ekonomisk balans. Föreskrifterna i kommunallagen om balanskrav innebär i korthet att 
årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Kommunen kan fastställa en budget som inte är i balans, om det föreligger synnerliga skäl. Om 
årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor, ska det negativa resultatet regleras och 
det egna kapitalet återställas senast tre år efter att det negativa resultatet uppkommit. Vid 
underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur det egna kapitalet ska återställas. 
Fullmäktige har möjlighet att besluta att inte reglera ett negativt resultat, om det uppkommit till 
följd av orealiserade förluster i värdepapper eller vid synnerliga skäl.

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år
2020 2021 2022 2023 2024

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8
Årlig ökning 
(underliggande) 2,3 2,8 4,0 3,7 3,1

Differens -1,7 -1,1 0,2 -0,1 -0,7
Källa: skatteverket och SKR

Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter 
över tid genom en resultatutjämningsreserv. Tomelilla kommuns riktlinjer för den kommunala 
resultatutjämningsreserven innebär att avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt 
den maximala nivå som stadgas i kommunallagen.  Detta innebär att kommunen får göra en 
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. I ett 
läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är 
gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna.
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband med 
budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven.
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Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen 
har 16,5 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2019. 
Resultatutjämningsreserven får användas om det årliga värdet av skatteunderlagets utveckling 
understiger det tioåriga genomsnittet, vilket innebär att det med nuvarande prognoser är möjligt 
att ianspråkta medel 2023 och 2024.

Förslag om riktlinjer för god ekonomisk hushållning liksom ekonomiska styrprinciper ges till 
kommunfullmäktige i samband med förslag om budget och plan 2022-2024.

Bokslut 2020 och budget 2021

I 2020 års delårsbokslut efter åtta månaders utfall görs också en prognos för helår. Årets resultat 
prognostiseras till 35,0 mkr, vilket är 18,4 mkr högre än budget. Den största avvikelsen återfinns 
under finansieringen och är hänförligt till högre statsbidrag än budgeterat. Skatteavräkningen är 
sämre än budgeterat men detta vägs upp av de satsningar som staten har gjort med anledning av 
coronapandemin. Familjenämnden är den enda nämnd som uppvisar ett underskott, framförallt 
orsakat av externa placeringar under våren samt högre kostnader för vuxenutbildning. I övrigt är 
det främst ökade intäkter, externa medfinansieringar och vakanser som genererar överskott i 
nämnderna. Finansieringen står för 15,1 mkr av det prognostiserade överskottet.
I 2021 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,7 mkr. För att uppnå målet att 
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 16 mkr. Nämndernas 
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,5%. I budget för 2021 förstärks 
nämndernas ramar utöver prisökningskompensation med 11,5 mkr.
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall

Ekonomiska förutsättningar inför budget 2022-2024

Inför arbetet med budget för 2022 har förutsättningarna stämts av mot SKR:s prognoser över 
förväntad utveckling av faktiskt skatteunderlag samt bedömning av pris och löneutveckling. Av 
tabellen nedan framgår övergripande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och den 
utveckling som anvisningarna för planperioden baseras på. 

 2021 2022 2023 2024
Skatteunderlagets utveckling 
(%) 2,5 4,0 4,1 3,1
Arbetskraftskostnader (%) 2,2 2,0 2,4 2,4
Övrig förbrukning (%) 1,7 1,8 2,0 2,1
Prisförändring PKV (%) 2,0 1,9 2,3 2,3
Internränta (%) 1,50 1,25 1,25 1,25
Personalomkostnadspålägg (%) 40,15 40,15 40,15 40,15

Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2020-12-15 och vilar på ett scenarie för 
samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot 
normalkonjunktur 2024. 
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammavägda förändringen 
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i 
februari.
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,15 under planperioden.
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Övriga anvisningar
Driftbudget

Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna 
med 2022-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras 
för utfallet i avtalsrörelsen 2022. Eventuell ökning utöver tilldelad kompensation får finansieras 
inom nämndernas budgetramar med eventuellt lägre bemanning som följd. Nämnderna 
kompenseras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 1,9% för 2022. 
Personalomkostnader budgeteras med 40,15%. Även intäkter räknas upp med prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).

Internränta
Internräntan är 1,25%, vilket är en sänkning från 1,50 i planeringsförutsättningarna för 2021. Det 
har skett en reglering i nämndernas förslag till ramar för denna justering.

Budgetramar
Budgetramar per nämnd baseras på 2021 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för 2022 med 1,9%. Budgetramar framgår av bilaga 1

Nulägeskarta
Nulägeskarta ska uppdateras enligt framarbetad mall och bifogas budgetförslaget. Syftet är att 
sammanfatta verksamhetens viktigaste slutsatser till nämnden och vara ett stöd för de 
förtroendevalda i att förstå verksamhetens nulägesanalys. 
Den ska ge en välgrundad bild av nämndens/styrelsens nuläge och samtidigt peka på områden 
för utveckling och vara ett underlag för politiken att prioritera och sätta mål. 
Viktigt att nulägeskartan även innehåller relevanta nyckeltal som också beskriver kvalitet och 
effektivitet i verksamheten, vad som levereras för anslagna medel och hur det värderas av 
brukaren.  Exempel på nyckeltal finns i bilaga 2

Inlämning av mål och budget 2022 med plan för 2023-2024

Senast den 9 april 2021 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2022 med plan för 
2023-2024. Inlämning görs i enlighet med framarbetade mallar till kommunledningskontorets 
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas.

Nämndens budgetyttrande
Lämnas enligt bilaga 3.

Driftbudget
Nämndens budgetyttrande ska med utgångspunkt från nulägeskartan beskriva nämndens största 
och viktigaste utmaningar och vilka konsekvenser det får för nämnden och kommunen på kort 
och lång sikt. Nämnden ska också beskriva hur utmaningen kan mötas.
I nämndens budgetförslag ska särskilt beskrivas eventuella demografiska effekter och budgetens 
påverkan på barnperspektivet. 

Investeringsbudget
Varje nämnd ska i budgetförslaget ange behov av investeringar för åren 2022-2024. Varje 
investeringsprojekt kommenteras kortfattat och prioriteras enligt en tregradig skala där 1 är ytterst 
angeläget. Det ska också framgå vilka konsekvenser investeringen får på driftbudgeten och hur 
det inryms i befintlig ram.
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Taxor och avgifter
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska 
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp exkl moms och inkl moms (vad brukaren 
får betala). 

Internbudget
Senast den 30 september 2021 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i 
nämndens förutsättningar inför 2022 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas 
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till 
följd av lagförändring.

Tidplan för budget 2022 med plan 2023-2024

Datum Aktivitet
9 december 2020, 08.30-12.00 Omvärlds- och nulägesanalys
2021  
27 januari Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar
24 mars Samråd med kommunala bolag och förbund
9 april Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade
13 april, 14.00 Investeringsberedning 1
20 april, 14.00 Investeringsberedning 2
21-22 april Budgetberedning

30 april
Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara 
inlämnade

5 maj, 14.00 Investeringsberedning 3
19 maj Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget
28 maj MBL §11
2 juni Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget
11 juni MBL §11, reservdag
21 juni Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget
30 september Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd

13 oktober 
Budgetberedningen lämnar förslag till ev justeringar av mål och 
budget

17 november
Kommunstyrelsen lämnar förslag till ev justeringar av mål och 
budget

6 december Kommunfullmäktige beslutar om ev justeringar av mål och budget
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Bilaga 1

Förslag till ramar

Driftredovisning (tkr) Budget 2021

Prel 
budget 

2022 
Prel 

2023
Prel 

2024
 

Kommunfullmäktige -946 -964 -986 -1 009
Revisionen -1 102 -1 124 -1 151 -1 179
Valnämnden -15 -275 -5 0
Överförmyndarnämnden -2 535 -2 586 -2 648 -2 711
Kommunstyrelsen -71 172 -71 795 -73 519 -75 283
Samhällsbyggnadsnämnden -48 739 -49 264 -50 446 -51 657
Byggnadsnämnden -2 893 -2 951 -3 022 -3 094
Kultur- och fritidsnämnden -23 219 -23 433 -23 996 -24 572
Vård- och omsorgsnämnden -245 848 -250 465 -256 476 -262 632
Familjenämnden -414 053 -422 284 -432 419 -442 797
NETTOKOSTNADER -810 522 -825 141 -844 667 -864 933

 
Finansiering 827 222 844 061 860 683 873 242

 
RESULTAT 16 700 18 920  16 016  8 309

 
 

2%  resultatmål 16 647 17 179 17 561 17 941
 
 
 

Förutsättningar  
Allmän uppräkning 1,9% 2,3% 2,3%
Oförutsett 8 mnkr 8 mnkr 8 mnkr
Oförändrad skatt 20:61 20:61 20:61
Internränta 1,25% 1,25% 1,25%
PO-pålägg 40,15% 40,15% 40,15%
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        Bilaga 2

Exempel på nyckeltal som utvärderar kvaliteten (KKIK)

Kommunstyrelsen
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  84 83 81  
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 35,4 44,8 48,6 52,2

Familjenämnden
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 
skolor,  andel (%) 69,4 58,4 57,4 53,7 51,8
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt 
(17 ämnen) 208,9 201,4 198,0 180,3 192,8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  
andel (%) 85,2 71,7 64,8 70,4 72,7

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 62   53 49
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, medelvärde 29   18 23
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde  25   22

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde  84   122

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)  78   94

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 77,2 76,3 76,6 64,0  
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, 
andel (%)  26 29 28  
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), andel (%) 33 50 35 26  

Vård- och omsorgsnämnd
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 89 89 85 86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt 
med tid, andel (%) 49 44 49  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina 
arbetsuppgifter, andel (%) 89 85 85 86
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde 15 14 13 13  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 87 92 87 80 79
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och 
tillräckligt med tid, andel (%) 48 57 58 44  
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%) 44 35 41 34  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - kontakt med personal, 
andel (%) 52 34 56 39  

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 104 17 31 53 28
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, 
andel (%) 66 66 59 56  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - aktiviteter och känsla 
av ensamhet, andel (%) 45 40 59 55  

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma   79 64  
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga, andel (%)   59 51  

Byggnadsnämnd
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas 
som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus, antal dagar   15 8 12

Samhällsbyggnadsnämnden
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 8 9 8 9
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 635 675 688   

Kultur- och fritidsnämnd
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020
Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka 17,3 17,5 19,8 19,8  
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 42 42 43 43  
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 28,0 34,4 39,9 35,5  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 26 25 24   

Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. 2,4 1,8 2,6 1,4  

Räddningstjänst
Grunduppdrag 2016 2017 2018 2019 2020
Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv 0,53 0,37 0,57   

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på 
plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter 10,8 10,6 10,2 9,4
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Teckenförklaring

Bästa 25% av Sveriges kommuner  
Mittersta 50% av Sveriges kommuner  
Sämsta 25% av Sveriges kommuner  
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 2017 2018 2019

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet -30,7 -35,8 -35,4

Förskola inkl. öppen förskola -1,7 -11,4 -6,2

Grundskola F-9 14,1 14,4 4,7

Gymnasieskola 3,8 8,7 18,2

Individ- och familjeomsorg 8,4 7,4 4,4

LSS -1,5 0,5 -1,7

Äldreomsorg -4,3 -6,8 -12,4

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 2,4 0,5 -2,4

Nettokostnadsavvikelsen beskriver avvikelsen från kommunens faktiska kostnad i 
räkenskapssammandraget ställt i relation till referenskostnaden.  
Referenskostnaden är en teoretisk beräknad kostnad utifrån 
genomsnittskostnaden i riket där hänsyn tas till den enskilda kommunens 
strukturella förutsättningar. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en 
högre kostnad och en negativ avvikelse att kostnaden är lägre.
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Bilaga 3

Mall för nämndens budgetyttrande

Nämndens ansvarsområde

Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal

Konsekvenser på kort och lång sikt

Nämndens sätt att möta utmaningen
Ex vis omprioritering av verksamhet

Taxor- och avgifter

Investeringsbudget
 Kort beskrivning
 Konsekvenser på driften
 Prioritering

Demografiska effekter på verksamheten

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
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