
   
Tomelilla kommun 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: torsdagen den 12 maj 2022 kl. 09.00 
  
Plats: Sammanträdesrummet, Glandanleden 2 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare och tid för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2022 2022/2 2 - 3 
4 Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025 2022/17 4 - 17 
5 Beslut efter begäran om byte av förvaltare 2022/18  
6 Beslut om vitesföreläggande 2022/19  
7 Beslut om vitesföreläggande 2022/20  
8 Beslut om vitesföreläggande 2022/21  
9 Beslut om vitesföreläggande 2022/22  
10 Beslut om vitesföreläggande 2022/23  
11 Beslut om vitesföreläggande 2022/24  

 
 
 
 
 
 
 
Bo Herou (KD) Anna Silver 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0709-95 83 08 Anna Silver 
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: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2022/2 
 
Datum 15 april 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 

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 
- Aktuell information 
- Personalfrågor 

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 
- Aktuell statistik 

3. Ordförande Bo Herou 
- Utredning om nya lokaler för överförmyndarenheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-04-28 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

Anna Silver 
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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 

 

 Överförmyndarnämnden 

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

Diarienummer: ÖFN 2022/17 
 
Datum 25 april 2022 

 

Remissyttrande mål och budget 2023 
med plan för 2024-2025 - 
Byggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
remissyttrande, handlingsid: ÖFN 2022.xxx. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun fastställde den 16 mars 2022, ks § 16/2022, 
budgetförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 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 31 maj och dessa yttranden kommer att 
användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

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, Sjöbo och Simrishamns kommuner har 
antagit budget för 2023 vet nämnden vilka resurser som finns tillgängliga för nästa 
års arbete. Då kan internbudget och mål för 2023 slutligt antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse budgetremiss budget 2023, kanslichef Johan Linander, 25 april 2022. 

Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025, 25 april 2022. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Öfn 2022.177. 

Planeringsförutsättningar 2023 -2025, handlingsid: Öfn 2022.178. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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REMISSYTTRANDE BUDGET 2023 MED PLAN 2024-2025 
 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
 

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
Utöva tillsyn över samtliga förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo. 
Myndighetsutövning kopplad till tillsynsverksamheten. Från den 1 januari 2023 ingår även 
Simrishamns kommun i nämndens och enhetens verksamhet. Detta innebär en utökning av 
antalet ärenden med ca 50 procent. 
 
2. DRIFTBUDGET 
 
2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar samt åtgärder 
 
Enhetens totala budget utökas med ca 50 procent av Simrishamns inträde den 1 januari 2023, 
men för Tomelilla kommun innebär det ingen utökning av denna anledning. Utöver chef 
kommer enheten att innehålla 7,5 tjänster som handläggare och administratörer. Under 2022 har 
en ny överförmyndarchef anställts med högre lön än den chef som fanns för enheten fram till 
och med hösten 2020. De handläggare som följer med från Simrishamn har också ett högre 
löneläge än motsvarande tjänst som redan finns på enheten. 
 
Utökning av personer innebär att enheten måste byta lokaler senast under senhösten 2022. 
Möjligtvis kommer en del flyttkostnader att löpa över till budgetår 2023. 
 
Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidkrävande och som en följd kommer 
kostnaden för arvoden till ställföreträdare att öka. Det är också en ständigt 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.  
 

2.1.1. Konsekvenser på kort och lång sikt samt nämndens sätt att möta utmaningen 
 

Nämnden måste redan nu anlita professionella och semiprofessionella ställföreträdare och ser 
det som oundvikligt på längre sikt att kommunerna måste anställa ställföreträdare. Detta finns 
redan i många andra kommuner. Nämnden kommer under hösten 2022 börja pröva frågan 
om kommunerna ska anställa ställföreträdare genom en förvaltarenhet.  

 
Ställföreträdarna kan inte vara anställda av överförmyndarenheten eftersom det är enheten 
som ska utföra tillsyn över ställföreträdarna. En utökad budget för anställda ställföreträdare 
ska alltså inte läggas på överförmyndarenhetens budget, men eftersom det sannolikt inte är 
någon annan nämnd som lyfter behovet av denna budgetutökning så måste 
överförmyndarnämnden göra det. 

 
Verksamheten behöver också fortsätta att utveckla ett digitalt stöd så att e-tjänster ska kunna 
erbjudas både till sökanden och till ställföreträdare. Utvecklingskostnaderna är höga i 
förhållande till enhetens storlek. 
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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 normalt inga större investeringar. Beroende på var enheten ska flytta kan 
investeringsbehov uppkomma. Utvecklingskostnaderna för bättre digitalt stöd för såväl 
huvudmän som ställföreträdare har hittills tagits ur driftsbudgeten. 

4.      AVGIFTER OCH TAXOR 
Verksamheten har inga avgifter och taxor.  

5.      NÄMNDENS MÅL 
Överförmyndarnämnden antog sina mål för 2022 den 11 november 2021, Öfn § 49/2021. Under 
hösten 2022 kommer nämnden att arbeta genom målen för 2023, men tillsvidare är det de 
antagna målen för 2022 som får anses vara gällande även för år 2023. 
 
Överförmyndarverksamheten granskas mycket noga årligen av Länsstyrelsen och Länsstyrelsens 
rapport ger en på huruvida nämndens mål om att ha en god och ändamålsenlig tillsyn klaras eller 
inte. Nämndens mål om god och ändamålsenlig tillsyn kan vara ett mål för 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 

 
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 
 
Utvärdera huvudmännens nöjdhet och 
skapa större delaktighet 

 
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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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2021/212 

Planeringsförutsättningar för mål och 
budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2022.533. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S): 

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra 
budgetförutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige 
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025 
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari 
2022, cirkulär 22:06. 

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

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit 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 2023-2025. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532. 

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Tidigare behandling 
Ksau § 41/2022: 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Kanslichef Johan Linander 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna  
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Planeringsförutsättningar 2023-2025 
Hög BNP-tillväxt i Sverige 2022 
 
BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem 
med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Inflationen har stigit 
till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022.  Centralbanker och finansiella 
marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna 
bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i Eurozonen börjar inflationstrycket att 
bli problematiskt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om man räknar bort 
energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv 
allt eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre 
farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt 
som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. 
(Källa: SKR) 
 
Skatteunderlaget har återhämtat sig 
 
Skatteunderlaget har gjort en kraftig återhämtning efter ett svagare 2020 men saktar ner något 
inför kommande planperiod.  
 
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) 
 
Befolkning 

Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,3%, från 12 891 invånare år 2013 till 13 712 
invånare 31 december 2021, en genomsnittlig ökning med ca 100 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 2023-2025.   
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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: 

 

Finansiella mål för 2023 

Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2023-2025. För 
2023 motsvarar 2% ca 17 mkr. 

Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2025 uppgå till som 
mest 12% av totala skatteintäkter.  För 2023 motsvarar 12% ca 100 mkr. 

Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 
55% i genomsnitt under perioden 2023-2025. 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. 
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Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling 
 
Förändring i procent per år 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 
Årlig ökning 
(underliggande) 5,3 4,7 3,5 3,3 3,3 

Differens 1,2 0,5 -0,7 -0,9 -0,8 
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. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen 
har 30,0 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2020. 
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 under åren 2023-2025.. 
 
Bokslut 2021 och budget 2022 
 
2021 års balanskravsresultat uppgår till 51,3 mkr, vilket är 34,6 mkr högre än budget. Den största 
avvikelsen återfinns under finansieringen och är framförallt hänförligt till högre skatteintäkter och 
statsbidrag än budgeterat. Totalt sett uppvisar verksamheterna ett överskott för föregående år på 
7,4 mnkr medan finansieringen står för 27,2 mkr av det prognostiserade överskottet. 
I 2022 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,5 mkr. För att uppnå målet att 
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 17,5 mkr. Nämndernas 
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,1%. I budget för 2022 förstärktes 
nämndernas ramar, utöver prisökningskompensation, med 14,0 mkr. 
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall 
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Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023-2025 
  
Inför arbetet med budget för 2023 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 2025 
Skatteunderlagets utveckling 
(%) 5,0 4,2 3,9 3,3 

 
3,3 

Arbetskraftskostnader (%) 2,3 1,6 3,4 2,1 3,4 
Övrig förbrukning (%) 2,8 2,5 1,7 2,1 2,4 
Prisförändring PKV (%) 2,4 1,9 2,9 2,1 3,1 
Internränta (%) 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 
Personalomkostnadspålägg (%) 40,35 40,35 40,35 40,35 40,35 

 
Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2022-02-17. 
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammanvägda förändringen 
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i 
februari. 
 
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,35 under planperioden. Detta kan komma att 
ändras beroende på konsekvenserna av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.  
 
Övriga anvisningar 
 
Driftbudget 
 
Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna 
med 2023-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras 
för utfallet i avtalsrörelsen 2023. 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 enligt senaste 
prognosen uppgår till 2,9% för 2023. Personalomkostnader budgeteras med 40,15%. 
Kommunfullmäktige beslutade att de taxor som räknas upp med KPI ska utvärderas under 2023. 
 
Internränta 
Internräntan är 1,25%, vilket är oförändrat mot 2022. 
 
Budgetramar 
Budgetramar per nämnd baseras på 2022 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för 2023 som enligt senaste prognosen uppgår till 2,9%.  
 
Inlämning av mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 

Senast den 31 maj 2022 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2023 med plan 
för 2024-2025. Inlämning görs i enlighet med bifogade mallar till kommunledningskontorets 
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas. 
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Nämndens budgetyttrande 
Lämnas enligt bilaga 1. 
 
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 2023-2025. 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. 
 
Taxor och avgifter 
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska 
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp. 
 
Internbudget 
Senast den 31 januari 2023 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i 
nämndens förutsättningar inför 2023 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas 
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till 
följd av lagförändring. 
 
Tidplan för budget 2023 med plan 2024-2025 
 
Datum Aktivitet 
16 februari Omvärlds- och nulägesanalys 
16 mars  Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar 
4 april Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning 2021  
6 april Samråd med kommunala bolag och förbund 
31 maj  Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade 
8 juni Investeringsberedning 1 
14 juni Investeringsberedning 2 
15 juni Budgetberedning 
  

30 september 
Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara 
inlämnade 

12 oktober Investeringsberedning 3 
19 oktober Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget 
28 oktober MBL §11 
9 november Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget 
18 november MBL §11, reservdag 
30 november Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget 
31 januari 2023  Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd 
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      Bilaga 1 
 
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  

 
Demografiska effekter på verksamheten 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning 
 
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna) 

• Kort beskrivning 
• Konsekvenser på driften 
• Prioritering 
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