
   
Tomelilla kommun 
Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: torsdagen den 30 mars 2023 kl. 09.15 
  
Plats: Svea hund 
 

 
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 
4 Utdömande av vite 2022/31  
5 Beslut om samtycke till egendomens fördelning 

enligt Föräldrabalken 15 kap 5 § 
2023/14  

6 Beslut efter begäran om byte av ställföreträdare 2023/16  
7 Mål för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

2024 
2023/10 3 - 5 

8 Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 
2025–2026 

2023/10 6 - 31 

9 Anmälningsärenden 2023 2023/3 32 - 43 
10 Beslut om överförmyndarnämndens samtycke till 

borgensåtagande 
2023/15  

11 Ändring av beslut 2022/42  
 
 
 
 
 
Knut Sigander (M) 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 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

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

Diarienummer: ÖFN 2023/2 
 
Datum 13 mars 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 

- Information om ett ärende 

- Utbildning för nya 

2. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

- Aktuella frågor på enheten 

- Statistik för enheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2023-03-13. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

Anna Silver 

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 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

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

Diarienummer: ÖFN 2022/17 
 
Datum 13 mars 2023 

 

Mål för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd 2024 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar anta mål för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd 2024. 

Ärendebeskrivning 
Den 2 mars antog Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mål för 2023, handlingsid: 
Öfn 2023.53, utifrån Tomelilla kommuns mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025. Bakgrunden för varför beslutet fattades först under 2023 var nämndens 
ombildande från Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd till Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023. Den nya nämnden, där även 
förtroendevalda från Simrishamns kommun ingår, har tillsammans antagit sina mål 
för 2023.  

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd hade den 2 mars en måldag i samband med 
sammanträdet där den ombildade nämndens nya mål togs fram. 

 

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

Under mandatperioden 2023-2026 ska 
ärendehanteringen digitaliseras. 
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Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten i samhället ökar 
och invånarna upplever att de kan 
påverka sin vardag 

Missnöjesyttringar från ställföreträdare 
och huvudmän ska tas på stort allvar. 

 
Trygghet och hälsa 
Den upplevda tryggheten ökar Tillse att ställföreträdare har adekvat 

utbildning för sin egen och sina 
huvudmäns trygghet.  

Öka rekrytering av ställföreträdare 
med olika bakgrund och erfarenheter. 

 

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, handlingsid: Öfn 2023.xxx. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 
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Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

T.f ekonomichef Mariana Viktröm 
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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: pälle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
 

Diarienummer: ÖFN 2023/10 
 
Datum 10 mars 2023 

 

Remissyttrande mål och budget 2024 
med plan för 2025–2026 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar besvara kommunstyrelsens 
budgetremiss, inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för 
perioden 2024–2026, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Öfn 2023.xx. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2023 (Ks § 8/2023) fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 samt 
remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 11 april 2023. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och 
budget- och investeringsberedningarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen. 

Barnperspektivet 
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i 
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt. 
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Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning 
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när de väl 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2023-03-10. 

Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 – Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd, 2023-03-14.  

Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026, handlingsid: Öfn 
2023.20. 

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

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

T.f ekonomichef Mariana Wikström 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Remissyttrande budget 2024 med plan 
2025-2026 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
Nämndens ansvarsområde är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner. I 
tillsynsverksamheten ingår även myndighetsutövning gentemot enskild. Simrishamns 
kommun ingår i nämnden sedan 1 januari 2023. Nämnden har ansvar att rekrytera, 
kontrollera gode män och förvaltare och tillse att dessa har adekvat utbildning. 

2. NÄMNDENS STÖRSTA OCH VIKTIGASTE UTMANINGAR 
Den demografiska förändringen i samhället med en i stort åldrande befolkning kan 
inte uteslutas komma att bli en stor utmaning för nämnden, då behovet av 
godmanskap kan komma att öka i motsvarande takt med befolkningen. Detta 
kommer att ställa ytterligare krav på verksamheten som redan idag upplever 
svårigheter med att rekrytera lämpliga ställföreträdare. Utöver de tidigare 
svårigheterna att hitta lämpliga ställföreträdare till de svåraste och mest komplexa 
uppdragen upplever verksamheten nu även svårigheter att hitta lämpliga 
ställföreträdare till även de enklare uppdragen. 

Nämnden arbetar aktivt med att tillse att godmanskap inte anordnas i de ärenden där 
det inte behövs, men har även påbörjat arbetet med att gå igenom de ärenden i vilka 
det är lämpligt att ansöka om godmanskapets upphörande. Dessa frågor är emellertid 
underställda tingsrättens bedömning, så nämndens påverkansmöjligheter är 
begränsade. Syftet med överförmyndarnämndens avstyrkande av anordnande av 
godmanskap och ansökningar om upphörande av godmanskap är att tillse att rätt 
personer får god man och att den begränsade tillgången på ideella krafter att utföra 
uppdragen inte tas i anspråk i ärenden där godmanskap egentligen inte skulle 
behövas. 

Överförmyndarnämnden har i uppdrag att utreda behovet av godmanskap eller 
förvaltarskap i dels de ärenden där ansökan gjorts av den enskilde själv, dels i de 
ärenden som initierats hos nämnden genom en anmälan från annan verksamhet. 
Avseende de ärenden där ansökan om godmanskap gjorts av den enskilde underställs 
frågan tingsrättens bedömning direkt, medan de ärenden som inkommer till 
nämnden genom en anmälan underställs nämndens bedömning om huruvida en 
ansökan om godmanskap ska göras hos tingsrätten. Verksamheten upplever att 
andelen ansökningar om godmanskap där ansökan är gjord av den enskilde, men 
initiativet till ansökan tagits av övriga verksamheter i kommunerna ökar, med 
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effekten att godmanskap anordnas även i de fall då överförmyndarnämnden gör 
bedömningen att godmanskap inte behövs. Denna diskrepans kommer sig av att 
överförmyndarnämndens bedömning av när godmanskap behövs och tingsrättens 
bedömning skiljer sig åt, i det att nämnden utgår från ett renodlat civilrättsligt synsätt 
medan tingsrätten tycks göra en mer socialrättslig bedömning av godmanskap. 

3. KONSEKVENSER PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 
På kort sikt får bristen på ställföreträdare konsekvensen att tidsutdräkten i 
ärendehandläggningen ökar, vilket medför att personer som behöver en 
ställföreträdare riskerar att stå utan ställföreträdare under en längre tid. När en större 
del av arbetet utgörs av rekrytering av ställföreträdare riskerar kvaliteten på 
nämndens tillsynsarbete i befintliga ställföreträdarskap komma att minska. Med 
anledning av detta behöver nämnden vara uppmärksamma på personalens 
arbetsbelastning och det kan inte uteslutas att verksamheten framgent kan kräva ökad 
personalstyrka. Vidare kan inte uteslutas att bristen på tillgång till ställföreträdare kan 
komma att innebära ökade kostnader i fråga om arvode, då användandet av 
professionella ställföreträdare kan komma att öka vilket innebär merkostnader på 
grund av högre arvodeskrav. 

På lång sikt kan inte uteslutas att nämnden behöver framställa krav på att en eller 
flera av våra kommuner, enskilt eller gemensamt, inrättar särskilda förvaltarenheter 
med anställda ställföreträdare för att möta nämndens behov av ställföreträdare. På 
grund av att överförmyndarnämnden har ett tillsynsansvar över förordnade 
ställföreträdare behöver en sådan lösning ligga under annan nämnds ansvar och 
budget. En förvaltarenhet är emellertid en kostsam och juridiskt mycket komplex 
lösning, varför nämnden inte förordar denna lösning i första hand. 

4. NÄMNDENS SÄTT ATT MÖTA UTMANINGEN 
Nämnden har under 2021 beslutat att höja milersättningen för ställföreträdare och 
under 2022 beslutat att höja normalarvodet för ställföreträdare i syfte att behålla 
befintliga och öka attraktiviteten i uppdraget som ställföreträdare. 

För att ytterligare avhjälpa rekryteringssvårigheterna har nämnden som mål att 
utveckla bättre digitalt stöd för ställföreträdare med målsättningen att minska 
tröskeln för nya personer att åta sig uppdrag som ställföreträdare – med särskilt 
fokus på den ekonomiska redovisningen vilket är en vanlig svårighet för befintliga 
ställföreträdare men även av verksamheten upplevs som avskräckande för personer 
som visat intresse för att åta sig uppdraget som god man eller förvaltare. Ett utökat 
digitalt stöd för ställföreträdare skulle också underlätta för verksamheten och 
möjliggöra ett större fokus på övriga delar av tillsynen och rekrytering av 
ställföreträdare. 
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5. TAXOR OCH AVGIFTER 
Verksamheten har inga taxor och avgifter 

6. DEMOGRAFISKA EFFEKTER PÅ VERKSAMHETEN 
Den demografiska förändringen i samhället med en i stort åldrande befolkning kan 
inte uteslutas komma att bli en stor utmaning för nämnden, då behovet av 
godmanskap kan komma att öka i motsvarande takt med befolkningen. Detta 
kommer att ställa ytterligare krav på verksamheten som redan idag upplever 
svårigheter med att rekrytera lämpliga ställföreträdare. 

7. BUDGETYTTRANDETS PÅVERKAN PÅ BARNPERSPEKTIVET 
Då en del av överförmyndarnämndens tillsynsansvar avser förmyndares förvaltning 
av barns tillgångar är fungerande överförmyndarverksamhet synnerligen viktigt 
utifrån barnperspektivet. 

8. BUDGETYTTRANDETS PÅVERKAN PÅ MILJÖPERSPEKTIVET 
Nämndens mål för 2023 och framåt är att öka digitaliseringen med yttersta målet att 
kunna arbeta papperslöst i slutet av mandatperioden, varför budgetyttrandet får ses 
som positivt utifrån miljöperspektivet. 

9. NÄMNDENS FÖRSLAG TILL MÅL FÖR ATT FÖRSTÄRKA GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Nämndens mål att digitalisera ärendehanteringen får anses vara till gagn för god 
ekonomisk hushållning i det att en digitaliserad ärendehantering på sikt kommer att 
bespara kommunen från utgifter för bland annat papper, utskrifter, porto, aktomslag 
och arkivutrymme. 

10. NÄMNDENS FÖRSLAG TILL NÄMNDMÅL 
Nämnden antog den 2 mars 2023 mål för 2023 och ämnar ta samma mål för 2024 
med plan för 2025-2026, enligt nedan: 

Hållbar utveckling: Under mandatperioden 2023-2026 ska ärendehanteringen 
digitaliseras. 

Delaktighet och egenmakt: Missnöjesyttringar från ställföreträdare och huvudmän 
ska tas på stort allvar. 

Trygghet och hälsa: Tillse att ställföreträdare har adekvat utbildning för sin egen 
och sina huvudmäns trygghet. Öka rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund 
och erfarenheter 
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11. INVESTERINGSBEHOV 
I dagsläget finns inga identifierade investeringsbehov. Planerade digitaliseringar 
bedöms kunna utföras inom aktuella budgetramar, men ökade kostnader med 
anledning av digitalisering kan inte uteslutas. Enligt punkten 3 i detta yttrande finns 
ett antal konsekvenser som kan komma att medföra investeringsbehov i framtiden. 
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Beslutad av:  

Datum:   

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig tjänsteperson: Tf Ekonomichef Mariana 

Vikström 

Diarienummer: KS 2022/154 

 

 

 

   

Planeringsförutsättningar 
2024 - 2026 
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1 Inledning och bakgrund 
Kommunens årliga budgetprocess för kommande planperiod 2024-2026 startar i 
januari. Utgångspunkten för de första stegen i beredningen av budget inför 
kommunfullmäktiges beslut i juni, är de planeringsförutsättningar som presenteras i 
detta dokument. De redovisade planeringsförutsättningarna utgår i sin tur från de 
analyser och uppgifter som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) presenterade 
den 15 december föregående år och som kan läsas i sin helhet i SKR cirkulär 22:54. 
Ett kompletterande cirkulär 22:57 skickades ut den 27 december där fokus låg på 
korrigeringar av tidigare prognoser kring fastighetsavgiften för 2022 och 2023.  

Budgetprocessens planeringsförutsättningar kommer revideras under 
budgetprocessens gång där de slutliga uppgifterna inför Kommunfullmäktiges beslut 
i juni kommer att utgöras av SKR:s uppdaterade prognoser som de informerar om i 
mitten av april.  

Planeringsförutsättningarnas syfte är att ge ett underlag till den politiska 
budgetprocessen och de beslut som följer av densamma. Dock ska det betonas att 
alla uppgifter bygger på prognoser där Tomelilla kommun i likhet med andra 
kommuner förlitar sig på den kompetens som SKR och dess underleverantörer 
besitter för prognoser kring den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, samt 
dess koppling till intäkter i form av skatter och generella statsbidrag som utgör 
kommunernas främsta inkomstkälla. Prognoser kring utfallet av de utjämningssystem 
som råder mellan kommuner utgör också det en väsentlig del av uppgifter som 
Tomelilla får denna väg. Budget och planprocessen ska utifrån detta ses som en 
levande process där analyser, prognoser och andra underlag revideras efterhand som 
ny kunskap tillkommer, och där den slutgiltiga budgeten är ett beslut om en 
förmodad framtid utifrån de bästa planeringsförutsättningarna som rådde vid det 
aktuella beslutstillfället.  

Världsläget i skrivande stund innehåller många osäkerhetsfaktorer med stor påverkan 
på den samhälleliga utvecklingen och ekonomin som i sin tur direkt påverkar 
kommunens förutsättningar. Därav är SKR tydlig med att det idag är svårt att 
prognosticera faktorer såsom prisutveckling, inflation och ränteläge för 2025-2026. 
Dessa faktorer har en direkt påverkan på kommunernas köpkraft och kostnader för 
pensioner, likväl som skatteunderlagsutvecklingen vilken är avgörande för 
kommunernas intäkter. Sammantaget förstärker det än mer behovet att se 
budgetprocessen som en levande process över hela planeringsperioden. Det ökar 
också kravet på en höjd beredskap och förmåga att anpassa och revidera utifrån de 
nya förutsättningar som kan förväntas dugga tätt från SKR med mer kort varsel än 
vad som är brukligt.  
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2 Budgetsprocessens tidplan 
Med förbehåll för att beslutet om tidplanen inte ännu fattats ser tidplanen ut enligt 
följande:  

Datum Händelse 

11 januari Omvärlds- och nulägesworkshop 

25 januari Beslut KS budgetförutsättningar 

29 mars  Samråd med bolag 

11 april Deadline inlämning remissyttrande 
från nämnder 

26 april  Budgetberedning 

(drift-, och investeringar) 

30 april Deadline inlämning budgetförslag 
bolag och förbund 

17 maj Budgetberedningen tar fram förslag 
till budget (drift-, och investeringar) 

26 maj MBL av budgetförslag 

31 maj KS beslutar om förslag till budget 

9 juni  Reservdag MBL av budgetförslag 

19 juni KF beslut om budgetförslag 

 

Under hösten fokuseras arbetet på nämndernas internbudgetar utifrån 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Det finns också en möjlighet för 
Kommunfullmäktige att göra justeringar av antaget förslag enligt nedanstående 
tidplan:  
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Datum Händelse 

30 september Deadline KS och nämndernas beslut 
om sina internbudgetar och 
nämndmål 

4 oktober Eventuella justeringar från 
budgetberedningen 

18 oktober KS fattar beslut om eventuella 
justeringar 

6 november KF fattar beslut om eventuella 
justeringar 

 

 

 

3 Övergripande samhällsekonomisk 
utveckling 

SKR utkommer två gånger om året med en ekonomirapport där den övergripande 
samhällsekonomiska utvecklingen samt kommunernas och regionernas ekonomiska 
situation och förutsättningar på några års sikt belyses. Höstens ekonomirapport kom 
i december vilket är senare än vanligt. Orsaken är valet 2022 där SKR avvaktat med 
syftet att inarbeta den nya regeringens budgetproposition. Samtliga kalkyler i 
rapporten, som även sammanfattas i cirkulär 22:54 hade stoppdatum den 8 
december.  

Sedan den förra Ekonomirapporten gavs ut i maj har det ekonomiska klimatet 
försämrats ytterligare, vilket får stor påverkan framåt på alla delar av 
samhällsekonomin, inklusive kommuner och regioner. Den höga inflationen har 
tvingat världens centralbanker till snabba och kraftfulla räntehöjningar. Utvecklingen 
har bidragit till ett sämre ekonomiskt klimat, annalkande lågkonjunktur och ökad 
osäkerhet vilket innebär att offentliga sektorns förutsättningar är utmanande. 
Skatteunderlaget håller uppe relativt väl i nominella termer, men kraftigt stigande 
kostnader gör att det reala skatteunderlaget urholkas rejält och medför minskad 
köpkraft för sektorn. Vi får gå tillbaka långt i tiden för att se motsvarande utveckling. 
Europa är särskilt hårt drabbat och för Sveriges del pekar nyckeltalen mot en svag 
BNP-tillväxt 2023 och 2024.  
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Det förväntade ekonomiska överskott som de flesta kommuner och regioner bedöms 
få för verksamhetsåret 2022 vänds under 2023 och 2024 till ett underskott för hela 
sektorn vilket i mångt och mycket beror på en kraftfull ökning av 
pensionskostnaderna utifrån dess värdesäkring i form av koppling till KPI. Med 
antagande om att sektorn får elpriskompensation på 5 miljarder kronor och att det 
genomförs effektiviseringsåtgärder beräknas underskottet i regionerna uppgå till –11 
miljarder 2023. Kommunernas resultat beräknas till +8 miljarder, vilket gör att 
sektorn totalt får ett underskott. Resultaten beräknas falla till ett sammantaget 
underskott på 24 miljarder 2024 utan ytterligare åtgärder utöver de som redan 
planeras och vidtas i det fall kostnaderna växer i takt med prognosticerad inflation 
och behov kopplat till den demografiska utvecklingen.  

Förutom ett tufft ekonomiskt läge blir behovsökningarna i kommunsektorn och 
utbudet på arbetsmarknaden en svår ekvation att lösa framöver varför den generella 
kompetensutmaningen behöver angripas från flera håll. Dels gäller det att 
upprätthålla och öka attraktionskraften för de yrken som kommuner har behov av, 
och ge förutsättningar för fler att arbeta både mer och längre, och dels gäller det att 
med nya arbetssätt minska behovet av personal i relation till behoven hos invånarna. 
Det förebyggande arbetet för att motverka ökande behov hos en åldrande befolkning 
är ytterligare en strategi som pekas ut för framgång inom området.  

 

3.1 Den demografiska utvecklingen och dess 
konsekvenser 

Sveriges demografiska utveckling innebär i korthet att den så kallade midjan 
innehållandes människor i arbetsför ålder blir smalare sett över åren emedan 
åldersgrupperna äldre ökar i högre takt. Demografin innebär en utmaning för den 
offentliga sektorn där behoven i de ökande grupperna äldre, ska mötas av färre i de 
åldersgrupper vars arbetade timmar bidrar med skatteintäkter och dessutom utgör 
den personal som krävs för att möta behoven i vardagen. Utvecklingen illustreras 
tydligt i följande bilder från SKR: 
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3.2 Från återhämtning till lågkonjunktur och dess 
konsekvenser för den reala 
skatteunderlagsutvecklingen 

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter 
pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Nästa år kommer varken 
USA eller Europa att agera draglok för världsekonomin och den europeiska 
ekonomin drabbas särskilt hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga 
inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av 
ekonomin vilket innebär en svag tillväxt avseende BNP. Sverige går in i en 
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lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och 
stigande arbetslöshet som följd. SKR antar i den samhällsekonomiska prognosen att 
centralbankerna kommer att vinna kampen mot den höga inflationen genom 
ytterligare räntehöjningar i början av 2023. Det dröjer dock betydligt längre innan 
konjunkturen åter kommer att stärkas och först 2026 bedöms konjunkturen i Sverige 
nå balans. Hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under många år, något 
som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. För Sverige är det ändå 
betryggande med två positiva utgångslägen: en hög sysselsättning och starka 
offentliga finanser. Osäkerheten är ovanligt stor, SKR räknar ändå med att det 
kommunala skatteunderlaget nominellt hålls uppe relativt väl de kommande åren 
men urholkas av pris- och löneökningar. Det innebär en svag real 
skatteunderlagstillväxt, som till och med minskar 2023 med dämpad kommunal 
konsumtion som följd. 

 

 
Nominellt sett ökar skatteunderlaget relativt väl, men till följd av höga pris- och löneökningar, som till stor 
del kommer från ökade pensionskostnader, urholkas skatteunderlaget realt sett 2023. Den senaste gången 
det inträffade var 2003 efter ITkraschen. Prisutvecklingen för 2025 och 2026 är mycket osäker. 

 

 

3.3 Inflationen och dess påverkan på 
pensionskostnaderna 

 

Kostnaden för avtalspensioner beräknas öka med 45 miljarder kronor 2023, för att 
året därpå följas av en ytterligare kraftig ökning på cirka 19 miljarder. 
Kostnadsökningen i miljarder kronor är ungefär lika stor i kommunerna och 
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regionerna. Den stora ökningen 2023 beror främst på inflationsuppgången, men även 
på löneökningar under pandemin och premiehöjningar i det nya pensionsavtalet. En 
dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet som tecknades 
mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna och som gäller från 2023. 
Andelen anställda med höga lönenivåer som medför en förmånsbestämd pension 
som värdesäkras med prisbasbeloppet ökar, men drabbar Regionerna i högre 
utsträckning på grund av ett högre löneläge generellt.  

 

 
Pensionskostnaderna kommer att fördubblas mellan åren 2022 till 2024 främst som en följd av den kraftiga 
inflationen som påverkar prisbasbeloppet kraftigt. Regionerna påverkas betydligt mer av de ökade 
kostnaderna än kommunerna gör. Pensionskostnaderna ökar med 23 miljarder kronor i kommunerna 2023 
och med ytterligare 8 miljarder år 2024. För regionerna är motsvarande siffror 22 miljarder respektive 
ytterligare drygt 10 miljarder. Utvecklingen av pensionskostnaderna åren 2025 och 2026 är mycket osäkra 

 

3.4 Kompetensförsörjning är den största utmaningen 
Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen 
den allra största utmaningen framöver enligt SKR:s bedömning. Bristen på 
arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom offentlig sektor 
som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökade 
sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad 
personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av 
arbetskraften i välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 
procent av den tillkommande arbetskraftsökningen, enligt organisationen Svenskt 
Näringsliv. Den statliga satsningen på ett utbyggt försvar kräver enligt 
Försvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 
procent av den ökade arbetskraften. Det är tydligt att det kommer att krävas stora 
förändringar i både utbud av arbetskraft och arbetssätt framöver om vi ska klara 
kompetensförsörjningen.  
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Personer i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar enligt SCB:s prognoser med 253 000 
personer fram till år 2031. Räknat i antal faktiskt sysselsatta är ökningen bara 169 000 
personer, då ökningen av den arbetsföra befolkningen främst sker i de yngre och 
äldre åldrarna där många studerar eller börjar gå i pension. SKR:s beräkningar visar 
att med oförändrad personaltäthet skulle kommuner och regioner behöva öka antalet 
anställda med 91 000 fram till 2031. Flest medarbetare behövs inom äldreomsorgen 
och sjukvården, nästan 80 000, vilket beror på att den snabbast ökade 
befolkningsgruppen främst finns bland de över 80 år och denna grupp har störst 
behov av vård och omsorg. I välfärden har vi hittills haft en kostnadsökning utöver 
den som kommer från demografiska förändringar, som bland annat förklaras av 
ökade ambitioner och ökad personaltäthet. I tidigare rapporter har vi räknat med att 
den trenden skulle fortsätta. Det kommer dock inte att vara möjligt att den 
utvecklingen fortsätter och inte heller att bibehålla dagens personaltäthet för vare sig 
kommunsektorn, staten eller näringslivet. 

 

 
Antalet sysselsatta ökar betydligt långsammare under den kommande tioårsperioden jämfört med den senaste, 
med endast 169 000 personer istället för 370 000 personer. För att klara de ökade demografiska behoven i 
kommunsektorn med oförändrad personaltäthet behöver 91 000 fler rekryteras. Behoven framöver är 
koncentrerade till framförallt vård och om - sorg då andelen äldre ökar kraftigast. Därutöver behöver 
sammantaget 319 000 pensionsavgångar ersättas i välfärden fram till 2031. 

 

4 Förutsättningar för kommunerna 
För kommunerna väntar tuffa år 2023 och 2024 utifrån att kommunernas köpkraft 
urholkas drastiskt beroende på allmänna prisuppgångar, högre räntor, höjda 
pensionskostnader samt kraftig urholkning av skatteunderlaget. Minskning av 
pensionskostnaderna förväntas först 2025 utifrån prognosen att inflationen då sjunkit 
tillbaka vilket förväntas få effekt på räntorna som i dagsläget är Centralbankens främsta 
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vapen i inflationsbekämpningen. Dock prognosticeras betydligt högre ”normalnivåer” 
än tidigare år under överskådlig framtid vilket även gäller konsumentpriserna där 
åtgång till gamla nivåer inte ligger inom ramen för det förväntade. Konjunkturen i 
Sverige förväntas vara fortsatt svag 2024 där en viss uppgång kan skönjas först 2025. 
Generellt så är SKR:s prognoser för kommunsektorn nedreviderade från deras 
prognoser i oktober 2022.  

 

4.1 Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I SKR:s kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande 

och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser 

kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs 

alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar 

på arbetskraft (löneökningar och PO-pålägg) och övrig förbrukning. I tabellen 

nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 

2022–2026. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner 

att räkna om från löpande till fasta priser i samband med budgetarbetet.  

Jämfört med prognosen i oktober har priserna för övrig förbrukning 

för 2022, men också för 2023, reviderats upp. För PKV 2022 innebär 

detta en upprevidering med tre tiondelar. Arbetskraftskostnaderna 2023 är 

uppreviderade dels som en konsekvens av högre timlöneantagande, dels av 

högre pensionskostnader. Sammantaget antas arbetskraftskostnaderna öka 

med 7,2 procent 2023, vilket är tre tiondelar snabbare än i prognosen från 

oktober. 2024 innebär små förändringar i arbetskraftskostnaderna, en liten 

nedrevidering av timlöneantagandet tas ut av en ökning av pensionskostnaderna. 

Precis som i prognosen från oktober är effekterna av den nya 

pensionsöverenskommelsen AKAP-KR som gäller från och med den 1 januari 

2023 inkluderad. 

Den totala ökningen av PKV 2023 är 6,4 procent, och jämfört med prognosen 

från oktober är ökningen 0,4 procentenheter. Pensionskostnaderna fortsätter 

att öka 2024 men inflationsantagandet är mycket lågt vilket gör att 

ökningen av PKV blir förhållandevis normal. En kraftig nedgång av 

pensionskostnaderna 2025, som en konsekvens av sjunkande inflation, gör att 

arbetskraftskostnaderna även i denna prognos förväntas bli negativa, trots 

att timlönerna ökar med 3,3 procent enligt prognosen. 
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4.2 Skatteunderlagets utveckling för kommunerna 
 

SKR:s senaste prognos innebär en viss nedrevidering av skatteunderlagstillväxten 
fram till 2026 vilket främst är en följd av förslagen i budgetpropositionen 2023 där 
återinförandet av reseavdragen anges som främsta orsaken till det minskade 
nominella skatteunderlaget.  
Trots den nominella tillväxten för planperioden urholkas kommunsektorns köpkraft 
vilket beror på prisökningarna. Den allmänna prisuppgången drabbar på olika sätt de 
kommunala utgifterna och specifikt genom avtalspensionerna utifrån dess koppling 
till prisbasbeloppet som gått upp kraftigt. 
Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera 
en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste 
tioårsperioden.  
 

 

 
 

4.3 Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras 
måste framgå av de egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av 
det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
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utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas 
om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 
Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023 och 2025– 
2026. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett 
negativt balanskravsresultat. 
 
 
 

 
 

5 Förutsättningar för Tomelilla kommun  
Tomelillas beslutade vision från 2020 och kommunfullmäktiges målområden med 
tillhörande mål utgör grunden för budgetprocessen utifrån att det är den riktning 
som politiken pekar ut för alla verksamheter i Tomelilla kommun där den 
ekonomiska fördelningen mellan nämnderna är verktyget för verksamheterna i deras 
arbete med att uppfylla politikens intentioner. De finansiella målen är en viktig del av 
att uppnå god ekonomisk hushållning, vilket är en förutsättning för en kommuns 
förmåga att hantera sitt långsiktiga åtagande gentemot medborgarna. 
Kommunfullmäktige beslutar i samband med budgetbeslutet i juni att antingen 
fastställa Vision, verksamhetsmål, och finansiella mål alternativt revidera desamma. 

 

 

 

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

 

 

Finansiella mål:  

Resultatmål 

• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, 
ska uppgå till lägst 2,0 % i genomsnitt under mandatperioden 2023-
2026 

Investeringsmål 

• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2026 
uppgå till max 12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 
% i genomsnitt under perioden 2023-2026. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. 
nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och 
avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. 
Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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5.1 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, alternativt kan beslut om att aktivera 
resultatutjämningsreserven (RUR) som för närvarande omfattar 30 mkr  i det fall 
samtliga kriterier för aktivering av RUR:en är uppfyllda. 

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. 

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För 
att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga 
mål samt de tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas 
under året. 

5.2 Befolkningsprognos 
Befolkningen uppgick till 13 712 vid årsskiftet 2021/2022 och hade ökat till 13 793 
personer vid november månads utgång 2022. Prognosen i budgetbeslut inför 2023 
angav en befolkningsutveckling motsvarande 13 800 för 2023, samt därefter en 
ökning om 50 invånare netto per år fram till och med år 2025 då invånarantalet 
förväntas uppgå till 13 900 invånare. I prognos för 2026 är det rimligt att anta samma 
invånartillväxt som tidigvarande vilket innebär 13 950 invånare.  

5.3 Bokslut 2022 och budget 2023 
För verksamhetsåret 2022 budgeterades ett resultat om 16,5 mkr vilket i prognosen i 
samband med budgetbeslutet i Kommunfullmäktige prognosticerades till 41,5 mkr. Det 
stora överskottet hänförs främst till positiva utfall i slutavräkningen av skatteunderlaget 
2021, samt ny positiv prognos för detsamma för 2022. Utifrån mindre gynsamma 
förutsättningar i prognoserna för verksamhetsåret 2023 har ett resultat om drygt 13,8 
mkr budgeteras vilket inrymmer en effektivisering av verksamheterna om 22 mkr. Målet 
om ett resultat motsvarande 2% av skatter och statsbidrag är uppfyllt om det nås som ett 
genomsnitt över hela mandatperioden. För 2023 innebär det 18,5 mkr i det fall målet 
skulle uppfyllas på årsbasis. I budgetbeslutet för planperioden 2023-2025 innebär 
resultatet för 2024 motsvarande drygt 15,7 mkr att även detta års resultat understiger 2 % 
av skatter och statsbidrag. För 2025 och 2026 förutsätts detta kompenseras genom 
resultat som överstiger 2 % i skatter och statsbidrag i nivåer så målet är uppfyllt under 
mandatperioden.  
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5.4 Slutavräkningar 2021-2023 
Prognoserna för slutavräkning avseende skatteunderlaget för åren 2021-2023 har 
reviderats i SKR:s senaste cirkulär.  

För 2021 prognosticerar SKR med en uppräkning av skatteunderlaget motsvarande 5,3% 
vilket innebär en uppräkning med 1462 kronor per invånare. Jämfört med prognosen i 
oktobercirkuläret är det en försämring med 31 kronor per invånare. Avräkningen regleras 
i januari 2023 när slutgiltiga uppgifter från Skatteverket inkommer.  

För 2022 är prognosen från SKR oförändrad sedan oktobercirkuläret utkom. 

För 2023 är prognosen från SKR lägre än tidigare prognos. Effekten av ny prognos är en 
negativ post om -317 kr per invånare den 1/11 2022.  

 

5.5 Fastighetsavgiften  
I budget för 2022 och 2023 ingår prognos för kommunens intäkt kopplat till 
fastighetsavgiften som är en del av kommunens totala skatteintäkter. Prognosen lämnas 
av SKR och uppgifterna revideras en gång årligen i december för innevarande samt 
kommande år. Detta år meddelade SKR den 26 december att prognoserna för 2022 och 
2023 innehållit ett beräkningsfel som uppdagats i samband med den årliga uppdateringen 
av siffrorna. Tomelilla är en av 27 kommuner där beräkningsfelet slagit extra hårt i 
negativ riktning. För Tomelillas del innebär differensen för 2022 drygt 900 tkr som 
kommer påverka resultatet i negativ riktning i det fallet slutavräkningen sammanfaller 
med den nya prognosen. För 2023 innebär beräkningsfelet en negativ resultatpåverkan 
om knappt 1,6 mkr i det fall prognosen sammanfaller med resultatet av 
skattemyndighetens slutavräkning.  

 

5.6 Internränta 
Den av SKR föreslagna räntan bygger på kommunsektorns genomsnittliga räntekostnad 
för sin skuld/upplåning. Den tas fram i samarbete med Kommuninvest. Det 
huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. 

Sedan bedömningen gjordes har det varit en mycket snabb ränteuppgång. Utifrån det 
rådande ränteläget (24/5) beräknas därför den genomsnittliga räntan i kommunsektorn 
år 2023 att bli högre; cirka 1,75–2,0 procent istället för 1,25 procent som är föreslagen 
internränta för 2023. Ränteläget är dock mycket osäkert. 

SKR tar fram föreslagen internränta som ett underlag för beräkning av kapitalkostnader 
på (aktiverade) investeringar vid budgetering, och intern styrning för de kommuner som 
inte kan beräkna internräntan utifrån sin egen upplåning. 

5.7 Generella statsbidrag 
I regeringens budgetförslag som presenterades i november 2022 tillkom en post om 
4200 mkr i generella statsbidrag. Budgetbeslutet för 2023 innefattade inte de medel som 
tillkommer Tomelilla kommun i och med det ökade generella statsbidraget.  
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5.8 Ekonomiska förutsättningar för planperiod 2024-2026 
 

Procent 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nominellt skatteunderlag  5,3 5,2 3,6 4,3 4,4 4,0 

Prisökningar 2,9 4,0 6,3 3,8 -0,5 3,0 

Realt skatteunderlag i  2,6 1,7 -2,7 0,6 4,8 0,9 

Arbetskraftskostnader   2,3 7,2 4,2 -0,4 3,5 

Övrig förbrukning  8,0 4,5 2,3 2,4 2,7 

Prisförändring   4,0 6,4 3,6 0,5 3,2 

Personalomkostnadspålägg  39,25 44,53 Osäker Osäker Osäker 

Internränta  1.0 1.75-
2,0 

Osäker Osäker Osäker 

 

 

 

5.9 Översikt prognosticerade intäkter skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning 

 

 

 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Skatteintäkter 592 595 601 531 628 865 655 873 681 944 709 051 737 236 766 540

Generella 

statsbidrag 

och 

kommunal 

utjämning 316 107 330 497 337 806 339 271 343 795 348 754 353 764 358 946

Summa 908 702 932 028 966 670 995 144 1 025 738 1 057 805 1 091 000 1 125 487
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Bilaga 1 

Mall för nämndernas remissyttrande till 
budgetberedningen 

 

Nämndens ansvarsområde  

Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och 
nyckeltal  

Konsekvenser på kort och lång sikt  

Nämndens sätt att möta utmaningen  

- Omprioritering av verksamhet etc 

Taxor- och avgifter  

Demografiska effekter på verksamheten  

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet  

Budgetyttrandets påverkan på miljöperspektivet 

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning  

Nämndens förslag till nämndmål 

Investeringsbehov 

- Kort beskrivning av investeringen 

- Konsekvenser på driften 

- Prioritering mellan investeringarna 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

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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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 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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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,  , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

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

Diarienummer: ÖFN 2021/3 
 
Datum 13 mars 2023 

 

Anmälningsärenden 2023 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd redovisas; 

- Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2023.xxx. 

Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023, handlingsid: Öfn 2023.65. 

Revisionsplan med riskanalys 2023, handlingsid: Öfn 2023.64. 

   

Anna Silver 

Nämndsekreterare 

  

32



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 11 Dnr REV 2023/6 

Riskanalys och revisionsplan 2023 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

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

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

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

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

Granskning av årsredovisning och delårsbokslut: 200 tkr  

Systematiskt kvalitetsarbete (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Externa utförare (vård och omsorgsnämnden): 98 tkr 

LSS verksamheten (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Uppföljning granskningar 2021: 70 tkr 

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

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

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

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

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

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

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

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

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

SLUTLIG_Riskanalys och revisionsplan Tomelilla 2023, handlingsid: Rev 2023.51 

Minnesanteckningar GG_2022_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.48 

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

SLUTLIG_Projektplan LSS-verksamheten_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.53 

SLUTLIG_projektplan_Uppföljningsgranskning 2021, handlingsid: Rev 2023.54 

UTKAST_projektplan Systematiskt kvalitetsarbete ÄO – Tomelilla, handlingsid: Rev 
2023.56 

UTKAST_Projektplan externa utförare_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.57 

SLUTLIG RoV 2023 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2023.52 

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

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

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktige för att skapa informationsärende 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll

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

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

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

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

Revisionsprocessen

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

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

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

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

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

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

Riskinventering

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

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

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

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

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

Syftet med riskanalysen
1.Inledning
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2.Revisionsplan 2023
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Granskningar Ansvarig nämnd

Uppföljning av 2021 års granskningar Urval av nämnder

Granskning av LSS-verksamheten Vård- och omsorgsnämnden

Revisionsaktivitet Ansvarig nämnd

Grundläggande granskning och dialogmöten med 
nämnder och styrelse, HT 2023

Samtliga nämnder och styrelse

Lekmannarevision, dialogmöten med bolagen, ev. 
fördjupad granskning

Kommunens bolag

Övriga granskningar och revisionsaktiviteter

Fördjupade granskningar

Planerade revisionsaktiviteter
2. Revisionsplan

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