
   
Tomelilla kommun 
Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: torsdagen den 2 mars 2023  
 Sammanträdet kombineras med måldiskussion kl. 09.00-14.00  
 med paus för lättare lunch. Meddela förhinder snarast. 
  
Plats: Äppelkriget, Tomelilla kommunhus 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr          Sidnr 

1 Val av justerare och tid för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2023 2023/2 2 - 3 
4 Beslut om vitesföreläggande 2023/13  
5 Mål för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

2023 
2022/17 4 - 11 

6 Verksamhetsberättelse 2022 för Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd 

2023/12 12 - 21 

7 Sammanställning av intern kontroll 2022 2021/36 22 - 25 
8 Utnämnande av dataskyddsombud 2023/11 26 - 27 
9 Anmälningsärenden 2023 2023/3 28 - 41 

 
 
 
 
 
Knut Sigander Anna Silver 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0709-95 82 45 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 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Handläggare: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2023/2 
 
Datum 15 februari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd genomför dialoger och information enligt 
följande:  

1. Ordförande Knut Sigander 

- Förslag om tidsändring för överförmyndarnämndens sammanträde 

2. Kanslichef Johan Linander 

- Information om jäv och sekretess för förtroendevalda 

3. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

- Aktuella frågor på enheten 

- Statistik för enheten 

4. Handläggare Ann-Marie Nilsson 

- Information om granskningsrutiner av redovisningshandlingar 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2023-02-15. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

Anna Silver 

Nämndsekreterare  

3



 

 

   

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

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

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417-182 78 

Diarienummer: ÖFN 2022/17 
 
Datum 17 februari 2023 

 

Mål för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar förlänga antagna mål 2022 under  
2023 enligt bilaga ”Mål för överförmyndarnämnden 2022”, handlingsid: Öfn 
2021.463. 

Ärendebeskrivning 
I 2023 års remissvar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 beslutade 
Tomelilla-Ystad- Sjöbos överförmyndarnämnd att inte anta mål för 2023, 
handlingsid: Öfn 2021.229. Bakgrunden för beslutat var nämndens ombildande till 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023. Den nya nämnden, 
där även förtroendevalda från Simrishamns kommun ingår, ska istället själva anta 
sina mål för 2023.  

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd föreslås förlänga arbetet med de redan 
antagna målen för 2022 under hela 2023. Antagna mål för 2022 utgår från hållbar 
utveckling, delaktighet och egenmakt samt trygghet och hälsa. 

 

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 
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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 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med att uppfylla nämndens mål sker inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
En god överförmyndarverksamhet är positivt för berörda barn. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljöperspektivet nämnvärt. 

Uppföljning 
Målen följs upp i tertial- och årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2023-02-17 

Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 – 
överförmyndarnämnden, handlingsid: Öfn 2022.229. 

Mål för överförmyndarnämnden 2022, handlingsid: Öfn 2021.463. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  
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Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

T.f ekonomichef Mariana Viktröm 
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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. 
 
Hörby kommun har meddelat att de har beslutat att kommunen önskar ingå i den gemensamma 
nämnden och i det gemensamma handläggarkontoret från den 1 januari 2023. Deras 
kommunfullmäktigebeslut kommer att expedieras den 31 maj och därefter kommer våra fyra 
kommuner att besvara ansökan. 
 
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. 
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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. 

 
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 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd försvinner den 31 december 2022. Den 1 januari 
2023 startar den nya Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd sitt arbete. Den nya nämnden, där 
även förtroendevalda från Simrishamns kommun ingår, måste själva anta sina mål för 2023.  
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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: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 182 53 

Diarienummer: ÖFN 2021/12 
 
Datum 26 oktober 2021 

 

Mål för överförmyndarnämnden 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta mål för 
överförmyndarnämnden 2022. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutade den 25 mars 2021, ÖFN § 13/2021, om svar på budgetremiss 
för mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. I yttrandet konstaterade nämnden 
att ”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.” 

Vid nämndens sammanträde den 14 oktober 2021 diskuterades vilka mål som ska 
fastställas för 2022. Diskussionen utmynnade i att ett nytt mål ska läggas till gällande 
huvudmännens nöjdhet och att det tidigare målet om utbildning för ställföreträdare 
ska utgå. Med anledning av detta föreslås följande mål för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 2022 (målen till vänster är Tomelilla kommunfullmäktiges mål 
och målen till höger är de föreslagna nämndmålen):  

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

Ökad tillgänglighet och effektivisering 
med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter 
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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 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med att uppfylla nämndens mål sker inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
En god överförmyndarverksamhet är positivt för berörda barn. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljöperspektivet nämnvärt. 

Uppföljning 
Målen följs upp i tertial- och årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse överförmyndarchef Johan Linander, 2021-10-26. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

Johan Linander 

Kanslichef 
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Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Johan Linander 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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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 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417-182 78 
 
 

Diarienummer: ÖFN 2023/12 
 
Datum 22 februari 2023 

 

Verksamhetsberättelse 2022 för 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 
2022 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 2023.xx. 

Ärendebeskrivning 
I årsredovisningen redovisas överförmyndarens gemensamma kanslifunktion. 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds verksamhetsberättelse 2022 innehåller 
bland annat en redogörelse över årets väsentligaste händelser, en 
verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. Verksamhetens måluppföljning 
utgör också ett avsnitt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 

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

Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning sker tertialvis varje år, dvs 30/4, 31/8 samt 31/12. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-02-22 

Verksamhetsberättelse 2022 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, 
handlingsid: Öfn 2023.xx. 

 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tf. ekonomichef Mariana Wikström 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Verksamhetsberättelse 
2022 

Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2022-12-31    Organisation: Överförmyndarnämnden     

Innehåll 
Övergripande instruktioner (endast info, rubriken tas bort i Word) ..........................................2 
Ansvarsområde ....................................................................................................................................3 
Väsentliga händelser ...........................................................................................................................4 
Sammanfattande analys över året .....................................................................................................5 

Intern kontroll .................................................................................................................................5 
Mål och resultat ...................................................................................................................................6 

Uppföljning av nämndmål ............................................................................................................6 
Väsentliga personalförhållanden .......................................................................................................7 
Ekonomi ...............................................................................................................................................8 
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Verksamhetsberättelse 2022 2 

 

Ansvarsområde 
• Hantera ansökningar om god man 

• Rekrytera ställföreträdare 

• Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare 

• Utöva tillsyn över ställföreträdare 

• Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar 

• Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden 

• Ge service till medborgarna 

• Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera 

• Företräda nämnden i domstol 

• Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera 
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Väsentliga händelser 
• Personalstyrkan blev under 2022 fulltalig genom totalt tre rekryteringar (en 

enhetschef, två handläggare) 

• Arvodesnivån för ställföreträdare höjdes i syfte att underlätta rekrytering och 
bibehålla befintliga ställföreträdare 

• Verksamheten flyttade i december 2022 till nya lokaler för att tillmötesgå behovet 
den utökade personalstyrkan som sammanslagningen med Simrishamns kommun 
innebar 

17



  

 

Verksamhetsberättelse 2022 4 

 

Sammanfattande analys över året 
Verksamheten tampas med stora rekryteringssvårigheter till uppdrag som ställföreträdare 
och överförmyndarnämnden har under 2021 fattat beslut om att höja körersättningen för 
att förhindra ett tapp av ställföreträdare, då uppdragen inte sällan innebär mycket körning 
vilket med tidigare körersättning medförde en kostnad för ställföreträdarna. Avseende 
ärendena tenderar dessa att bli mer komplicerade, inte minst på grund av att fler personer 
av olika aktörer (framförallt övriga kommunala verksamheter) rekommenderas ansöka om 
god man. När godmanskap anordnas för personer som har förmåga att rättshandla på egen 
hand tenderar detta att skapa avsevärt mycket mer arbete för den gode mannen och 
arvoderingen blir därmed högre. Verksamheten arbetar aktivt med att försöka hålla antalet 
godmanskap nere, men har blandad framgång med detta – det är Ystad tingsrätt som fattar 
beslut om godmanskap och verksamheten har därför begränsad möjlighet att påverka 
antalet. 

Sedan årsskiftet 2022/2023 har såväl nämnden som enheten växt i storlek, då Simrishamns 
kommun numera ingår i nämnden och två handläggare har följt med verksamheten vilket 
innebär att enheten nu är fulltalig. Bemanningen är numera sådan att flera problem med 
hög arbetsbelastning avhjälpts. 

Intern kontroll 
Riskanalys och intern kontrollplan för 2022 antogs i nämnden den 9 december 2021. De 
risker som identifierades särskilt var risk (riskid 2) för bristande tillgång på god man och 
förvaltare på grund av svårigheter att hitta personer som åtar sig uppdrag, vilket kan leda till 
längre väntetid för huvudmannen, samt risk (riskid 8) för stress på grund av internt och 
externt höga krav på korta handläggningstider. 

Återrapportering till nämnden av riskid 2 gjordes i juni 2022 och visade att problemet med 
bristande tillgång på ställföreträdare kvarstår. I syfte att öka möjligheterna att rekrytera och 
behålla ställföreträdare fattade nämnden beslut om att höja normalarvodet för 
ställföreträdare med totalt 6 % av prisbasbeloppet. För att ytterligare frigöra ställföreträdare 
har verksamheten också inlett förfarande med att identifiera de ärenden var godmanskap 
inte längre behövs och i dessa ärenden ansöka om upphörande av godmanskapet. 

Avseende riskid 8 har verksamheten vid planeringsdagar gått igenom och upprättat nya 
interna krav på handläggningstid. Då dessa handläggningstider är mer generösa än de 
tidigare upplevda kraven torde stressen i flertalet handläggningsåtgärder minska. 
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Mål och resultat 

Uppföljning av nämndmål 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Utifrån de mål som satts och de förutsättningar som rått under året har 
det fokuserats på digitaliseringsarbete, dock krävs ytterligare digitaliseringsarbete och 
arbetet med detta fortsätter. 

Delaktighet och egenmakt  
Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Enheten är tillgänglig och har kontinuerlig dialog med huvudmän och 
anhöriga. Vidare arbete med förtydligande av texter och information sker löpande. 

Utvärdera huvudmännens nöjdhet och skapa större delaktighet  
Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Granskningen av redogörelse över insatser utökas och när det är 
möjligt vid djupgranskning ställs frågor till huvudman. Att på ett ytterligare sätt utvärdera 
huvudmännens nöjdhet bedöms som svåruppnåeligt. 

Trygghet och hälsa 

God och ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Samtliga redovisningshandlingar granskas utifrån länsstyrelsens riktlinjer. 
Länsstyrelsen gör årligen en granskning av verksamheten. 

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen 

 

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Trots rekryteringskampanjer, informationsmöten, riktade 
rekryteringsinsatser med mera så blir det allt svårare att rekrytera lämpliga ställföreträdare. 
Nämndens idé framåt är att genom höjda arvoden till ställföreträdare avhjälpa 
rekryteringssvårigheterna men dess effekt kan inte utvärderas förrän arvodeshöjningen 
träder i kraft. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Enhetschef har rekryterats för att fylla vakans, samt rekrytering och anställning av två 
handläggare för att ersätta pensionsavgångar. Rekryteringarna har inte inneburit några 
svårigheter utifrån urval och personer med erforderlig kompetens och erfarenhet har 
funnits med bland ansökningarna. 
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Verksamhetsberättelse 2022 7 

 

Ekonomi 
Överförmyndarnämnden redovisade en positiv budgetavvikelse på drygt 0,1 mnkr. Detta 
beror främst på att inköp av datorer, telefoner och andra it-inventarier inte har genomförts 
i den omfattning som var förväntat. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 4 316 4 416 4 540 -124 

Kostnader -6 698 -6 859 -7 128 269 

Summa -2 382 -2 443 -2 588 145 
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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 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417-182 78 
 

Diarienummer: ÖFN 2021/36 
 
Datum 17 februari 2023 

 

Sammanställning av intern kontroll 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar godkänna rapporten av intern 
kontroll för helåret 2022, handlingsid: Öfn 2023.xx. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd lämnar en sammanfattande 
bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar 
avseende 2022. 

De två punkter som nämnden har arbetat med är risk för bristande tillgång på god 
man och förvaltare på grund av svårigheter att hitta personer som åtar sig uppdrag, 
vilket kan leda till längre väntetid för huvudmannen samt risk för stress på grund av 
internt och externt höga krav på korta handläggningstider. 

Totalt har 10 anstånd till tingsrätten begärts fram till juni 2022 pga att rekrytering av 
god man dragit ut på tiden. Kontakt är tagen med kommunikationsavdelningen för 
plan framåt och hjälp med att synliggöra behov av gode män och förvaltare.  

Framtagande av rutin för förväntade handläggningstider och kommunikation av 
dessa har tagits fram under hösten 2022 som en vidtagande åtgärd i det förebyggande 
arbetet mot stress på grund av internt och externt höga krav på korta 
handläggningstider. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen ger inga ekonomiska konsekvenser. 
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Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Uppföljningen har ingen särskild påverkan på miljön. 

Uppföljning 
Den interna kontrollen återrapporteras löpande utifrån den antagna riskanalysen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2023-02-24 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
 
Sammanställning av intern kontroll 2022 
 
Kontrollpunkt 1 
Riskid 2 

Risk Risk för bristande tillgång på god man och förvaltare på grund av svårigheter att hitta personer som åtar sig uppdrag, vilket kan leda 
till längre väntetid för huvudmannen. 

Kontrollmoment Kontroll av hur ofta anstånd begärs pga att ställföreträdare inte hittas i tid., granskas via genomgång av anstånd till tingsrätten. 

Sammanfattande resultat 
av kontrollpunkt 

Totalt har 10 anstånd till tingsrätten begärts fram till juni 2022 pga att rekrytering av god man dragit ut på tiden. 
 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Rekrytering av ställföreträdare är ett löpande arbete som måste pågå med olika insatser varje år. Riktade insatser mot speciella 
personalgrupper är svåra att genomföra. Kontakt tagen med kommunikationsavdelningen för plan framåt och hjälp med att 
synliggöra behov av gode män och förvaltare. 

Granskningstidpunkt Juni 2022 

Utförd av Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

 
Kontrollpunkt 2 
Riskid 8 

Risk Risk för stress på grund av internt och externt höga krav på korta handläggningstider. 

Kontrollmoment Framtagande av rutin för förväntade handläggningstider och kommunikation av dessa. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Rutin har inte tagits fram till återrapportering. Ny överförmyndarchef har rekryterats under våren och tillträdde sin tjänst i mitten av 
maj. Bedömning gjordes att det inte var lämpligt för avgående chef att ta fram denna rutin utan att det skulle vara bättre för 
tillträdande chef att se över situationen och vidtaga de åtgärder som han anser lämpliga. Rutiner har därefter tagits fram hösten 2022 
i samband med enhetens planeringsdagar. 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Rutiner har tagits fram hösten 2022 i samband med enhetens planeringsdagar. 

Granskningstidpunkt Juni 2022 

Utförd av Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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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 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

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

Diarienummer: ÖFN 2023/11 
 
Datum 7 februari 2023 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar utnämna Daniel Glaad till 
dataskyddsombud enligt artikel 37 GDPR för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnds verksamhetsområde från och med den 3 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 3 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
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ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 7 februari 2023. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Dataskyddsombud Daniel Glad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,  , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709-958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2021/3 
 
Datum 11 januari 2023 

 

Anmälningsärenden 2023 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd redovisas; 

- Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, 2023-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 

- Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026, 2023-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

- Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-
2026, 2023-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2023-02-01. 

Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Öfn 2023.21. 

Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026, handlingsid: Öfn 
2023.19. 
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Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026, 
2023-01-25, handlingsid: Öfn 2023.18. 

   

Anna Silver 

Nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 6 Dnr KS 2021/212 

Budgetkompletteringar budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

Ärendebeskrivning 
På grund av den fortsatt negativa ekonomiska utvecklingen, samt Tomelilla 
kommuns historiska finansiering av Kommunstyrelsen där främst politiska beslut om 
satsningar, samt facklig verksamhet inte avspeglats i kommunledningskontorets 
budgetvolym utan istället årligen skjutits till från ett centralt finansieringskonto, 
föreslås några omfördelningar inom den totala ramen för 2023 års budget. Syftet 
äratt öka transparensen och tydligheten kring de faktiska kostnaderna och volymerna  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

för de olika verksamheterna, underlätta styrningen, samt förenkla administration och 
kostnadshantering internt, och vid samverkan med andra kommuner.   

Det första förslaget innebär att omfördela medel för höjningen av 
personalomkostnadspålägget (PO) till 42,75%, från en nivå om 40,40% som 
ramfördelningen i budgetbeslutet som togs i november 2022 utgick ifrån. Medel för 
det förhöjda PO:t var vid tillfället för budgetbeslutet budgeterat på ett centralt 
finansieringskonto, varifrån omfördelningen görs i det fall beslut fattas enligt förslag. 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 kr för 
skola och förskola vilket hanteras inom befintlig ram. Valnämnden, Revisionen, samt 
Kommunfullmäktige exkluderas i förslaget till omfördelning.  

Den andra omfördelningen som föreslås är en omfördelning från det centrala 
finanseringskontot till Kommunstyrelsen om 4132 tkr. Dessa medel, där 
kommundirektörens utvecklingsmedel samt facklig verksamhet utgör de största 
posterna, är sedan tidigare beslutade och har historiskt utgjort en del av 
kommunledningskontorets kostnadsvolym utan att det synliggjorts i den faktiska 
internbudgeten. 

Två redan genomförda förflyttningar av verksamheter mellan nämnder förutsätter 
dessutom överflyttning av budget mellan dessa verksamheter då budgeten ska 
hanteras där verksamheten utförs.  

- Plan-, och exploateringsverksamheten är organisatorisk förflyttad från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen/Tillväxt & Utveckling. 
Budgeten om 2335 tkr föreslås därför omfördelas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen.  

- Ledning och planering samt vissa inköp av material för städverksamheten är 
organisatoriskt förflyttad från Kommunstyrelsen/Ekonomienheten till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten om 466 tkr föreslås därför omfördelas 
från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser då omfördelningarna sker inom den 
totala ekonomiska ramen för budget 2023.  

Barnperspektivet 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 för 
Barn- och Utbildningsverksamheten vilket ger lika förutsättningar för skolor och 
förskolor oavsett driftsform. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 6 forts. 

Miljöperspektivet 
Föreslagna omfördelningar har inga effekter för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Enligt ekonomiårets sedvanliga uppföljningstillfällen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur & Fritidsnämnden 
- Vård- och Omsorgsnämnden 
- Familjenämnden 
- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2023, handlingsid: Ks 2023.176. 

 

 

32



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 6 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 6/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Samtliga verksamhetschefer  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 7 Dnr KS 2022/154 

Tidplan för budget 2024 med plan för 
2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- och nulägesanalys, 11 januari 2023 13.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? 

Nulägesanalysen för kommunen redovisas. Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna 
från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 
byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 

 

Fastställande av budgetförutsättningar, 25 januari 2023 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2024–2026 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor 
och vid behov förslag till justerade ägardirektiv. 

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2023 års budget, det vill säga en redovisning av de utmaningar och möjligheter 
man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. 

 

Årsredovisningen för 2022 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 mars 2023 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 29 mars 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, Österlen Vatten AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

 

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 11 april 2023 
Nämnderna ska lämna sina yttranden samt förslag till mål, taxor och avgifter till 
kommunstyrelsen senast den 11 april 2023. I svaren ska investeringsbehoven 
redovisas. 

 

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2022, 12 april 2023 
 
Budgetberedningen, 26 april 2023 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden. Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 

 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
april 2023 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material. 

 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 17 
maj 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2024 med plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter 
och taxor. 

 

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 26 
maj 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 31 maj 2023 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2024 med 
plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter och taxor. 

 

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL 
§ 11, 9 juni 2023 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

 

Kommunfullmäktige 19 juni 2023 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2024 med plan 2025–2026, fastställer 
skattesats för 2024 samt beslutar om taxor och avgifter för kommande år. 

 

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2023. 
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndmål. Återredovisning från nämnderna ska ske 
till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella revideringar 
som föranleds av förändringar i skatte- och statsbidragsprognoser ska kommuniceras 
till budgetberedningen. 

 

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 4 oktober 2023. 
(Observera att detta handlar enbart om revideringar som föranletts av större och 
principiella förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.) 

 

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 18 oktober november 2023 
 
Kommunfullmäktige, 6 november 2023 
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten. 
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§ 7 forts. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2022, handlingsid: Ks 2022.3493. 

Tidigare behandling 
Ksau § 176/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

 

Ks § 141/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Ksau § 205/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 
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§ 7 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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Ks § 8 Dnr KS 2022/154 

Planeringsförutsättningar för budget 
2024 med plan för 2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen.  

Budgeten för år 2024 och plan 2025-2026 behandlas i kommunfullmäktige den 19 
juni 2023 och därför ska nämnderna lämna sina remissyttranden senast den 11 april 
2023. Dessa yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan 
nämnderna och budgetberedningen. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos enligt cirkulär 
22:57 från 221227. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska förutsättningarna under planperioden innebär en kraftig försämring 
gentemot tidigare år. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större där 
de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler. Sammantaget för perioden beräknas 
skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal 
verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden.  

Barnperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån barnperspektivet. I detta läge i  
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§ 8 forts. 

budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Miljöperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån miljöperspektivet. I detta läge i 
budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och utgör ett underlag för nämndernas, och budgetberedningens 
arbete inför beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2023, handlingsid: Ks 2023.179. 

Planeringsförutsättningar 2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98. 

Tidigare behandling 
Ksau § 9/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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§ 8 forts. 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström  
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