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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/2

Datum 30 november 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
12-17

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson och kommunstyrelsens ordförande 
Per-Martin Svensson

2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

- Samarbetsformer i samhällsbyggnadsnämnden

- Angående jäv

- Uppföljning av medborgardialog 2021-11-26

- Samhällsbyggnadsnämndens årshjul 2022

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-30.

Samhällsbyggnadsnämndens årshjul 2022, handlingsid: Sbn 2021.2594.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämndens årshjul 2022

Januari
Beslutsattestanter 2022 Februari

Slutrapport internkontrollplan 
2021

Mars
Årsbokslut 2021

Måluppfyllelse 2021

April
Planeringsdag (mål och 

budget 2023)

Maj
Delårsrapport 1 jan-april 

2022
Mål 2023 

Yttrande budgetremiss 2023
Taxor och avgifter 2023
Verksamhetsplan 2023

Juni
Internkontrollplan - 

riskid 2
Augusti

September
Delårsrapport 2 jan-aug 2022

Oktober
Internkontrollplan - 

riskid 12

November
Riskanalys 2023 (bruttolista)

Sammanträdesplan 2023
Internkontrollplan - riskid 34

December
Årshjul 2023

Internkontrollplan 2023
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 
Beslutsparagraf: 
Börjar gälla: 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kanslichef
Följs upp: Vid behov

Diarienummer: 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T S T R A T E G I

Strategi för 
medborgardialog 
i Tomelilla 
kommun 
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Tomelilla kommuns 
styrdokument

Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser 
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R
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2 Delaktighetstrappan .....................................................................................4
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1. Varför medborgardialog?
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de 
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun 
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska 
fatta. 

Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer 
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större 
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i 
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla 
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas, 
utvecklas och vilja stanna i kommunen.

Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det 
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Det 
måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och medborgarna 
måste veta vad dialogen ska användas till. 

När medborgare bjuds in till dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder 
in till. Det är också viktigt att i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och 
tjänstemän. Samtliga förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte 
sitt parti. Kommunen måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av 
medborgardialogen ska användas till innan den genomförs.

2. Delaktighetstrappan

Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner, 
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan 
man är. Vad vill vi med medborgardialogen?
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Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider, 
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan, 
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och 
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”. 

Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter 
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom 
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där 
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot 
och behandla synpunkter och klagomål.

Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstemän och 
varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om 
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan 
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella 
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne 
snarare än att tycka till om ett förslag.

Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett 
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar 
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan 
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid 
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet.

Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över 
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av 
kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom 
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska 
satsas inom deras område.

3. Metod och förhållningssätt
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med 
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens 
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna 
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals. 
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte 
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och 
förutfattande meningar. 

Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att 
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt 
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar. 
Allas åsikter är lika mycket värda.

Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större 
förståelse för de beslut som fattas.
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4. Strategin är första steget
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger 
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg 
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med 
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet.

Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje 
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är 
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog 
inte genomföras. 

Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i 
checklistan nedan kan följas.

Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser, 
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs 
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede 
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag.

5. Checklista
Beslut om dialog:

 Definiera frågans påverkbarhet

 Bestäm mål och syfte

 Upprätta tidsplan

 Avsätt resurser kopplade till projektplanen

Planering:

 Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål

 Gör målgruppsanalys

 Bestäm deltagarnas grad av inflytande

 Välj metod

 Beräkna budget

 Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras

 Utse ansvariga för varje aktivitet

 Upprätta kommunikationsplan

 Hitta form för dokumentation

 Utforma strategi för uppföljning och utvärdering
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Genomförande: 

 Sök upp och bjud in målgrupper

 Upprätta och stäm av checklista och dialogen

 Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor

 Dokumentera och samla in material

 Återkoppla delresultat till deltagare

Resultat:

 Sammanställ och analysera resultat

 Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer)

 Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och 
övriga medborgare

 Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta 
arbetet
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 76 Dnr KS 2021/86

Strategi för medborgardialog

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen, 
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik 
Tomelilla kommun är som demokratiaktör:

”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i 
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi 
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå 
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med 
medborgardialog.”

Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi 
och systematik kring medborgardialoger”.

Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med 
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också 
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla 
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör 
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog.

Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun 
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen 
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-Dialog-
Inflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna:

”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i 
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna 
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 76 forts.

Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet 
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för 
självklart.

• vill vi informera?

(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala 
medier, media)

• vill vi konsultera?

(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping 
som undersöker kvaliteten i en tjänst)

• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör 
samhällets utveckling?

(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte)

• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från 
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar?

(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar 
tillsammans)

• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande?

(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)”

Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och 
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin 
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma.

Barnperspektivet
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och 
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte 
barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 76 forts.

Uppföljning
Strategin bör tas fram så att den kan antas av kommunfullmäktige senast hösten 
2021.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.2237.

Kommunstyrelsen § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2238.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 61/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 62/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog 
i Tomelilla kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med 
en ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 76 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svenssons (M) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

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

Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rasmus Simonsen 
Titel: Driftchef
E-post: rasmus.simonsen@tomelilla.se
Telefon: 0417 – 182 91

Diarienummer: SBN 2021/272

Datum 11 november 2021

Skötsel av gräsytor i Tomelilla tätort

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skötsel av gräsytor inom Tomelilla tätort ska 
skötas i egen regi från och med våren 2022.

Ärendebeskrivning
Gata/Park föreslår att verksamheten ej förlänger avtalet med entreprenör gällande 
skötsel av gräsytor i Tomelilla tätort, när detta utlöper 2022-04-14. Därmed föreslår 
driften att enheten själv utför klippning och trimning av samtliga gräsytor inom 
Tomelilla tätort.

När beslut togs inför säsongen 2020 om att skötseln av gräsytor skulle läggas ut till 
upphandlad aktör fanns ej resurserna för att driva det i egen regi, bland annat med 
anledning av sjukskrivning inom personal.

Till nästa säsong finns resurser för att utföra detta inom verksamheten, vilket 
kommer att innebära lägre kostnader, samt en större möjlighet att påverka kvaliteten 
på utförandet av gräsklippningen.

Utrustningen som krävs för arbetet finns redan till enhetens förfogande, så ingen 
investering krävs.

Ekonomiska konsekvenser
Genom att använda sig av egen personal kommer det att innebära en besparing 
jämfört med att ha skötseln av gräsytor på entreprenad, dessutom finns maskinerna 
också redan, så inga nya investeringar krävs.
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Barnperspektivet
En klippt och välskött yta uppmanar till rörelse och aktivitet.

Miljöperspektivet
Våra maskiner kommer att drivas av HVO100 vilket är ett fossilfritt bränsle, därför 
blir utförandet mer miljövänligt.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftchef Rasmus Simonsen, 2021-11-11.

Gata/Park/Natur

Rasmus Simonsen

Driftchef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 81 34

Diarienummer: SBN 2020/303

Datum 30 november 2021

Uppföljning internkontrollplan – riskid 34

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
för riskid 34 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I nämndens internkontrollplan för 2021 finns riskid 34. Risken handlar om att 
tjänstemannaorganisationen inte har verkställt de beslut som nämnden har fattat 
beslut om. Om det skulle finnas den typen av händelser kan det uppstå problem för 
förtroendet mellan såväl nämnden och tjänstemännen som förtroendet mellan 
nämnden och medborgarna, vilket skulle kunna ge en negativ bild av kommunen.

Förvaltningens granskning visar lyckligtvis att tjänstemännen verkställer de beslut 
som är fattade. Granskningen har koncentrerats på de ärenden/beslut som har direkt 
påverkan på förvaltningen. Eftersom många beslut går vidare till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott så är 
tiden innan verkställighet längre än den perioden som valts att granska.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Uppföljning
Denna punkt finns även med som förslag till internkontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-30.

Uppföljning internkontrollplan 2021 - riskid 34, handlingsid: Sbn 2021.2597.

Verkställighet, handlingsid: Sbn 2021.2596.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – Samhällsbyggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att inte några särskilda åtgärder behöver göras utifrån den granskning som är genomförd.

Dokumentation av granskning
Granskning
Riskid 34

Risk Nämndens beslut effektueras inte på grund av bristande rutiner och dialoger, vilket kan leda till förtroendeskada för nämnden och 
verksamheten.

Kontrollmoment Nämndens beslut/uppdrag

Kontrollmetod Gå igenom Evolution och granska beslut och verkställighet

Omfattning/ avgränsning Perioden januari-oktober.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Under perioden har nämnden hanterat 83 ärenden varav 28 är vanliga ärenden, 26 är motioner/medborgarinitiativ, 26 är 
verksamhetsåterkommande samt tre ordförandebeslut. Tas de ärenden bort som går vidare till KSAU, KS eller KF och som 
ärenden som direkt berör verksamheten så är det tolv ärenden. Av dessa tolv är det enbart tre ärenden som inte är verkställda. 
Dessa tre är en fullmakt till Österlen VA, kostnadsberäkningar kring Svamparondellen (felskrivet protokoll - ärendet ska egentligen 
ges till Österlen VA) samt ett uppdrag till försäljning av mark.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

I dagsläget gör samhällsbyggnadschefen bedömningen att det inte krävs några särskilda åtgärder, men att detta är en punkt som 
måste vara i fokus hela tiden i dialog. 

Granskningstidpunkt November

Utförd av Samhällsbyggnadschef och nämndsekreterare
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Internkontroll - Verkställer vi besluten?

Sammanträdesdatum Totalt antal ärenden ÄrendenMotioner/medborgarinitiativVerksamhet-återkommande Ordförandebeslut

2021-01-29 15 6 4 3 2

2021-02-19 10 3 3 3 1

2021-03-26 11 5 3 3 0

2021-04-23 5 2 0 3 0

2021-05-28 7 2 3 2 0

2021-06-18 8 2 3 3 0

2021-08-27 9 3 3 3 0

2021-09-24 8 1 4 3 0

2021-10-22 10 4 3 3 0

2021-11-26

2021-12-17

Totalt: 83 28 26 26 3

Beslutsärenden som föranleder verkställighet från verksamheten

Beslutsdatum Beslutsärende Status Beslutsinstans

2021-01-29 Stängning av Österlenbadet Verkställt Sbn

2021-01-29 Delvis öppning av verksamhet Verkställt Sbn

2021-01-29 Nämndsinitiativ - upphörande av fullmakt Pågående Sbn

2021-01-29 Avloppsanslutning av området vid Svamparondellen och Tosselilla Pågående Sbn

2021-01-29 Tomelillas miljö- och naturpris 2020 Verkställt Sbn

2021-02-19 Öppning av verksamhet Verkställt Sbn

2021-03-26 Försäljning av fastighet Geten 1 Verkställt Sbn

2021-04-23 Anläggningsarrende avseende del av Ramsåsa 9:8 Verkställt Sbn

2021-04-23 Nedsättning av taxa för uteserveringar Verkställt Sbn

2021-06-18 Namnbyte  till Sälshögs byaväg Verkställt Sbn

2021-08-27 Stöd till Storkprojektet Verkställt Sbn

2021-10-22 Försäljning Tryde 13 :1 Pågående Sbn
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/258

Datum 28 november 2021

Internkontrollplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2022, med 
handlingsid: Sbn 2021.2598.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2021 
att följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022:

 Riskid 2: Felanmälningar åtgärdas inte på grund av att anmälningarna inte blir 
tillgängliga för verksamheten eller blir liggande. (gata-och park)

 Riskid: 6; 16; 19: Risk att medarbetare framför tjänstefordon utan giltigt körkort, 
vilket medför trafikfara och olovlig körning.

 Riskid 12: Felanmälningar åtgärdas inte på grund av att anmälningarna inte blir 
tillgängliga för verksamheten, vilket kan leda till att det ekonomiska värdet inte. 
(fastighet)

 Riskid 34: Nämndens beslut effektueras inte på grund av bristande rutiner och 
dialoger, vilket kan leda till förtroendeskada för nämnden och verksamheten.

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan med 
handlingsid: Sbn 2021.2598.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret vid fastställda tidpunkter för varje 
riskid. Hela internkontrollplanen för 2022 följs upp vid årets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-28.

Internkontrollplan 2022, handlingsid: Sbn 2021.2598.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Internkontrollplan 2022
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

2 Felanmälningar 
åtgärdas inte på 
grund av att 
anmälningarna inte 
blir tillgängliga för 
verksamheten eller 
blir liggande. (gata-
och park)

4 Hur många 
anmälningar kommer 
in till Tomelilla direkt? 
Hur många svarar de 
på och hur många går 
vidare till 
verksamheten. Hur 
många av dessa 
besvaras inom tre 
dagar?

Kontroll tillsammans 
med Tomelilla 
kommun

En gång per år 
(april)

Driftschef gatu- 
och park

Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

6, 
16, 
19

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, 
vilket medför 
trafikfara och olovlig 
körning.

12 Att medarbetare har 
korrekt körkort.

I samband med 
medarbetarsamtal.

En gång per år 
(december)

Enhetschef
Driftschefer

Verksamhetschef Januari (VC) och 
februari (nämnd)

12 Felanmälningar 
åtgärdas inte på 
grund av att 
anmälningarna inte 
blir tillgängliga för 
verksamheten, vilket 
kan leda till att det 
ekonomiska värdet 
inte. (fastighet)

9 Hur många 
anmälningar kommer 
in till Tomelilla direkt? 
Hur många svarar de 
på och hur många går 
vidare till 
verksamheten. Hur 
många av dessa 
besvaras inom tre 
dagar? Registreras 
felanmälningar som 
kommer in från 
”hyresgästerna”?

Kontroll tillsammans 
med Tomelilla 
kommun.

En gång per år 
(augusti)

Driftschef 
fastighet 

Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)
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34 Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten.

9 Nämndens 
beslut/uppdrag

Gå igenom Evolution 
och granska beslut 
och verkställighet

Perioden januari-
oktober.

Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare

Direkt till nämnd. November.

Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.
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Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: Niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/53

Datum 4 december 2021

Internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2022 för
Samhällsbyggnadsnämnden, med handlingsid: Sbn 2021.2599.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 antogs av
kommunfullmäktige den 21 juni 2021 (Kf § 75/2021).

Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till
internbudget 2022 utifrån de budgetramar som tilldelats för
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens totala budget för 2022 uppgår till cirka 
52 000 000 kronor.
Ärendet om internbudget 2022 var föremål för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 
den 26 november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att fastighetsunderhåll 
samt personalförstärkning ska ökas i internbudgeten 2022. Förvaltningen ska 
presentera ett nytt förslag till internbudget 2022 vid samhällsbyggnadsnämndens 
nästkommande sammanträde.

Mot bakgrund att det inte framgår av fullmäktiges beslut hur tillskottet på 2 800 000 
kronor ska fördelas i kronor inom verksamheten föreslår förvaltningen följande för 
att vara i enlighet med fullmäktiges beslut:
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Enligt fullmäktiges beslut framgår att budgetramen tillfälligt ska tillföras 2 800 000 
kronor som av skrivningarna i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till 
budget 2022 ska avse ökade medel till fastighetsunderhåll, personalförstärkningar 
(exempelvis kommunekolog), men även att medel för försköning och 
trygghetsökande åtgärder. De senare är en omfördelning från kommunstyrelse till 
samhällsbyggnadsnämnd.

En förstärkning av fastighetsunderhållet kan ske genom att tillföra 650 000 kronor. 
Att inte mer medel tillförs i nuläget sker mot bakgrund av att förvaltningen 
implementerar ett system för att hantera fastighetsunderhåll och det vore inte god 
ekonomisk hushållning om medlen inte kan ge full effekt innan förvaltningen har 
mer kunskap om vad som bör prioriteras. 

Personalförstärkningen sker genom en satsning/förstärkning inom befintlig ram på 
fyra säsongsanställda på gata/park. Satsningen finansieras genom ett tillskott på 
750 000 kronor. Förslaget ska ses mot bakgrund av den kritik som riktas mot gatu-
och parkenheten från såväl allmänheten som kommunledningen. Driftchefen har 
också redogjort för nämnden vad enheten vill göra för att öka kvalitén i driften och 
detta förslag är i linje med driftchefens redogörelse och förslag.

Utifrån den omorganisation som gjorts av samhällsbyggnadsverksamheten och som 
trädde i kraft den 1 november 2021 har ansvaret för plan och vattenvårdande 
uppgifter övertagits av kommunledningskontoret och därmed anser inte 
samhällsbyggnadschefen att behovet av en kommunekolog finns inom 
samhällsbyggnadsverksamheten. Mot bakgrund av de skrivningar som finns om 
personalförstärkningar föreslår dock förvaltningen ett en ny strategisk tjänst inrättas 
under samhällsbyggnadschefen. En förstärkning sker med 1 000 000 kronor. 

Förvaltningen föreslår slutligen en satsning på 400 000 kronor till försköning i byarna 
i enlighet med fullmäktiges beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Uppföljning
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2022, delårsbokslut 2 januari-augusti 2022 samt vid årsbokslut 2022 efter 
verksamhetsårets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-04.

Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022, handlingsid: Sbn 2021.2599.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Internbudget 2022
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomi Budget 2022 Budget 2021

Nettokostnadsram (tkr) 52162 48739

1.Omvärldsanalys

Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt operativa 
delen. Verksamheten måste därför försöka att bli tydligare i hur verksamheten ska utvecklas tillsammans med 
andra verksamheter och hur vi kan utveckla kommunen. En del i detta är att allt högre krav ställs på 
digitalisering samt att säkerställa kompetensen inom verksamheten.  

Samhällsbyggnadsverksamheten måste ta taktpinnen i den samhällsanalys som kommunen måste göra. I 
analysen måste befolkningsstatistik, ekonomi, beteenden och förväntningar inkluderas, så att verksamheten 
kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra att vara invånare i 
kommunen.
Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar invånarnas vardag där 
samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla.

Samhällsbyggnadsverksamheten måste ha en god dialog och vara tydlig med vad de resurser som 
verksamheten har går till. Bättre kommunikation och tydlighet kan eventuellt leda till att synpunkter minskar.

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre tätorterna i 
kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och 
affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. 

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de senaste åren, utan 
kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är oförändrad vilket leder till bristande 
underhåll av grönytor och rabatter. Detta skapar irritation och klagomål från medborgarna. En vacker kommun 
med mycket grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning att växla 
upp verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta. Kommunen är en aktör i detta, 
men där alla parter, föreningar, företag och enskilda fastighetsägare även behöver ta sitt ansvar för att höja 
trivselkänslan i kommunen och då kanske främst i Tomelilla tätort eftersom förvaltningen upplever att det är 
främst ett problem i centralorten.

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven.   
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2.Verksamhetsidé

Att fortsätta förmedla ut samt tolka och tillämpa de lagar och riktlinjer som styr verksamheten tillsammans
med den politiska ambitionen i samhällsbyggandet.
Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare 
och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. I internbudgeten för 2022 ligger satsningar på 
personalförstärkning i form av en strategisk tjänst, 1 000 000 kronor. I förslaget ligger även 400 000 kronor till 
försköning i byarna samt ökat fastighetsunderhåll med 650 000 kronor och en förstärkning på gata/park med 4 
stycken säsongsanställda, vilket beräknas till 750 000 kronor.

3. Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsverksamheten ska, med undantag av de ärenden som handläggs av byggnadsnämnden och 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, ansvara för i huvudsak nedanstående områden: 

 kommunens detaljplaner och översiktsplan, naturplan, vattenplan
  underhålla och förvalta kommunala fastigheter och anläggningar för god tillgänglighet till medborgare 

och medarbetare, med fokus på miljö och energipåverkan
 planera och underhålla kommunens gator och grönytor, samt tillhandahålla service till 

kommunmedborgarna för trivselshöjande och tillgänglig yttre miljö
 måltidsverkstans uppdrag är att förse alla inom kommunens omsorg med god och näringsriktig mat 

samt att inspirera barn och ungdomar till en sund kosthållning
 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens VA-verk. Sedan i oktober 2020 är VA-

verksamheten i ett gemensamt bolag tillsammans med Simrishamn. Det innebär att 
samhällsbyggnadsverksamheten är beställare av VA-tjänster från bolaget
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4.Fördelning av budget

Tilldelad ram fördelas enligt nedan

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor

Driftsbudget Budget 2022 Budget 2021 Kommentarer

Nämnd 231 226
3000 Samhällsbyggnad centralt 4500 3649  1000 tkr för 

strategisk tjänst
3001 Gata/Park Övergripande 15683 13071  ökade kapitalkostnader för 

bla byavägen 
302 Miljö/Natur 575 563
305 Gata Park Drift 9043 9118 Intäkterna budgeteras 

högre då vi ser att de ökat 
under en period 

 Försköning i 
byarna 400tkr

Intäkter -3900 -3055
Personal 6412 6085  750 tkr 

säsongsarbetare 
Övriga kost ink kapitalkost 6531 6088
307 Plan 2257 2211
310 Fastighet -567 0
Intäkter 46104 42676 Ink hyror 
Driftskostnader 301 -8843 -8582 Uppvärmning, lokalvård osv
Övriga kostnader inkl 
kapitaltjänstkost 302 

-1932 -24717 Inkl kostnader för akt 330

Fastighetsunderhåll 305 -4208 -3558  650tkr ökat 
fastighetsunderhåll

Fastighetsadministration -3484 -2946
Tekniskt vaktmästeri -2821 -2808
Verksamhetsvaktmästare -15 -15
311 Fritidsverksamhet 17825 17658
383 Måltidsverkstan 2615 2243
Summa Budget 52162 48739
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rasmus Simonsen 
Titel: Driftchef
E-post: rasmus.simonsen@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 82 91

Diarienummer: SBN 2021/155

Datum 7 oktober 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Stor lekplats med olika kunskapsnivåer 
som kan bli Tomelillas mötespunkt för 
småbarnsföräldrar

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 september 2021 (Ksau § 180/2021) 
beslutat remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Malin Eriksson har lämnat in medborgarinitiativ med följande lydelse:
En STOR lekplats som blir Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar, som 
dessutom har massor med olika kunskapsnivåer för våra små. Så barn i olika åldrar 
kan finna lekplatsen givande. Dvs en lekplats som har allt för tex åldrarna 1–5.

Har nyss blivit småbarnsförälder och bor i utkanten av Tomelilla. Åker ofta in till 
Tomelilla för att gå på någon av alla lekplatser där finns. Men känner att det saknas 
något. Då vi inte känner så många småbarnsföräldrar i kommunen hade det varit 
trevlig att veta att åker vi till denna lekplats så är där nästa alltid något barn som leker 
så är det inte idag. Och de lekplatser som finns är där för lite utmanande saker att 
testa på så hon tröttnar snabbt.
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Skolornas lekplatser uppfyller till viss del detta men där kan man ju inte vara under 
vardagarna. Saknar även om man nu skulle vara några med småbarn som besöker en 
lekplats så är där bara i regel en bebis gunga så man kan inte gunga sina barn 
samtidigt.

Driftchef Rasmus Simonsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig 
enligt följande:
Förvaltningens förslag till beslut är att medborgarinitiativet avslås. 

Däremot är inkomna önskemål en bra grund vid planeringen av de kommande 
lekplatser som planeras inom tätorten. Vid bygge av lekplats måste man tillgodose ett 
brett behov och det finns en stor efterfrågan på olika redskap för olika åldrar. Att 
inrikta sig på en viss barngrupp (ålder 1–5 år) blir därför inte försvarbart. 
Förvaltningen noterar dock önskemålet om ett större antal småbarnsgungor vid 
kommande byggen.

Ekonomiska konsekvenser
Utöver de redan bestämda investeringsmedel skulle det innebära en merkostnad på 
cirka 750 000 kronor - 1 000 000 kronor, något som idag inte finns investeringsmedel 
för.

Barnperspektivet
En lekplats anpassad för enbart en begränsad åldersgrupp utesluter en stor grupp 
barn, som därmed inte får någon glädje av lekplatsen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen bedömer inte att beslutet har någon påverkan på miljön.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftchef Rasmus Simonsen, 2021-10-07.

Remiss - Ksau § 180/2021 Medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika 
kunskapsnivåer som kan bli Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar, 
handlingsid: Sbn 2021.2205.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
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Rasmus Simonsen

Driftchef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
22 september 2021

Justerandes sign

Ksau § 180 Dnr KS 2021/162

Medborgarinitiativ - Stor lekplats med 
olika kunskapsnivåer som kan bli 
Tomelillas mötespunkt för 
småbarnsföräldrar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Malin Eriksson har lämnat in medborgarinitiativ med följande lydelse:
En STOR lekplats som blir Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar, som 
dessutom har massor med olika kunskapsnivåer för våra små. Så barn i olika åldrar 
kan finna lekplatsen givande. Dvs en lekplats som har allt för tex åldrarna 1-5.

Har nyss blivit småbarnsförälder och bor i utkanten av Tomelilla. Åker ofta in till 
Tomelilla för att gå på någon av alla lekplatser där finns. Men känner att det saknas 
något. Då vi inte känner så många småbarnsföräldrar i kommunen hade det varit 
trevlig att veta att åker vi till denna lekplats så är där nästa alltid något barn som leker 
så är det inte idag. Och de lekplatser som finns är  där för lite utmanande saker att 
testa på så hon tröttnar snabbt.

Skolornas lekplatser uppfyller till viss del detta men där kan man ju inte vara under 
vardagarna. Saknar även om man nu skulle vara några med småbarn som  besöker en 
lekplats så är där bara i regel en bebis gunga så man kan inte gunga sina barn 
samtidigt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika kunskapsnivåer som kan bli Tomelillas 
mötespunkt för småbarnsföräldrar , handlingsid: Ks 2021.3162.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
22 september 2021

Justerandes sign

_________

§ 180 forts.

Beslutet skickas till:

Samhällbyggnadschef Niklas Sommelius

Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 83 13

Diarienummer: SBN 2021/235

Datum 19 oktober 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Körfil istället för parkering i korsningen 
Torget/Norregatan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 (Ksau § 
196/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter 
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Medborgarinitiativ:
Inger Nilsson har lämnat in medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Föreslår att parkeringsplatserna framför Filmgiganten på Torget tages bort. Och att 
den ytan görs om till en körfil. 

Detta för att underlätta för de som ska svänga höger in på Norregatan.

När bommarna är nere, blir det nu, att de som ska svänga måste hålla och vänta, på 
grund av de parkerade bilarna.

Med en körfil hade trafiken flutit bättre, i stället för att stoppas upp, och bilda 
onödigt lång kö.

Ur miljösynpunkt är det inte heller lämpligt med bilar som håller i köer.”
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Planeringenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar 
sig enligt följande:
Befintlig vägbredd på den aktuella sträckan medger inte en tredje körfil. 

I den kommande ombyggnaden för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på 
torget prioriteras cykel- och gångtrafik framför fordonstrafik. 

Förvaltningen ser inte att det är lämpligt att ta bort parkeringar på torget eftersom 
behovet är så pass stort i dagsläget. 

Fordonsköerna uppstår enbart när bommarna fälls för tåget i rusningstrafik så vi ser 
inte att det är nödvändigt att göra fysiska åtgärder för dessa begränsade tidpunkter.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kopplade till beslutet.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser gällande barnperspektivet kopplade till beslutet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser gällande miljöperspektivet kopplade till beslutet.

Uppföljning
Ingen uppföljning behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-10-19.

Remiss - Ksau § 196/2021 Medborgarinitiativ - Körfil istället för parkering i 
korsningen Torget/Norregatan, handlingsid: Sbn 2021.2294.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

Justerandes sign

Ksau § 196 Dnr KS 2021/167

Medborgarinitiativ - Körfil istället för 
parkering i korsningen Torget/Norregatan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Nilsson har lämnat in medborgarinitiativ med följande lydelse:
Föreslår att parkeringsplatserna framför Filmgiganten på Torget tages bort. Och att 
den ytan görs om till en körfil. 

Detta för att underlätta för de som ska svänga höger in på Norregatan.

När bommarna är nere, blir det nu, att de som ska svänga måste hålla och vänta, på 
grund av de parkerade bilarna.

Med en körfil hade trafiken flutit bättre, i stället för att stoppas upp, och bilda 
onödigt lång kö.

Ur miljösynpunkt är det inte heller lämpligt med bilar som håller i köer.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Körfil istället för parkering i korsningen Torget/Norregatan, 
handlingsid: Ks 2021.3477.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/4

Datum 6 december 2021

Redovisning av delegeringsbeslut 
november 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
november 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande november 
2021 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande november 2021. 

Bostadsanpassning: Delvis bifall avser begagnad hiss samt en dörrbreddning till en 
toalett, för att sökande ska kunna ta sig ut och på toaletten sittandes i sin rullstol.

Avslag för ombyggnation av badrum, då det finns eftersatt underhåll (avslag enligt 
§8, Lagen om bostadsanpassning 2018:222).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-12-06.
Delegeringsbeslut november 2021, handlingsid: Sbn 2021.2601.
Månadsrapport bostadsanpassning november 2021, handlingsid: Sbn 2021.2600.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare

  

41



Sidan  1 av 5

Postlista
Utskriftsdatum: 2021-12-01 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-11-01 - 2021-11-30Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2021.2425 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-03 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/250 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2437 U Nyttjanderättsavtal för fiberoptisk ledning i mark, 
Tomelilla 237_82

Avtal - samverkan

2021-11-03 Teleservice Bredband Skåne AB Ulrika Olsson
      Fastighet

2021.2517 U Köpekontrakt - Myran 6 Avtal - varor o tjänster
2021-11-03 EP Riv och Transport Ulrika Olsson
SBN 2021/64 Intresseanmälan köp av tomt - Myran 6 Plan och exploatering

2021.2407 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-11-03 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/253 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2408 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
gällande kabel på fastigheten Stenby 30:1 
fornlämning L1991:643

Beslut

2021-11-04 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2409 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-11-04 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.2412 I Markupplåtelseavtal avseende elledningar, 
Benestad 7_4. D-2021-00446552

Avtal - samverkan

2021-11-04 E.ON Energidistribution AB Ulrika Olsson
      Fastighet

2021.2413 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-11-04 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/254 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2417 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-11-04 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/257 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2418 I Ansökan om grävtillstånd, Rosencrantzgatan 31 Ansökan
2021-11-04 Österlen VA AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2421 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Bontofta 15:24, fornlämning nr 
L1991:1413

Beslut

2021-11-04 Länstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2424 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-05 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/254 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2426 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-05 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/224 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2429 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-05 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/257 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2430 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Fys 
group AB

Ansökan

2021-11-05 Fys group AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2435 I Dispens från föreskrifter i Verkeåns naturreservat, 
Agusa-Hallamölla, för provtagning av rödfyr, dnr 
Np 521-17127-2021

Beslut

2021-11-08 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur
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2021.2533 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-09 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/253 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2442 I Dispens från reservatsföreskrifter för nedläggning 
av ledning och uppförande av två 
transformatorstationer inom Verkeåns
naturreservat, Agusa-Hallamölla på fastigheten 
Kristinehov 1:1 och Hallamölla 1:1 i Tomelilla 
kommun (Natura 2000), dnr NP-521-11898-2021

Beslut

2021-11-09 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2458 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A649.239/2021 
Inhägnat Arbetsområde, 2021-11-26--2022-01-14, 
Östergatan 7 och 9 - Adelgatan 5

Begäran

2021-11-15 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2459 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-11-15 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2463 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, 
Jarlstam fyndmarknad ab

Ansökan

2021-11-17 Jarlstam fyndmarknad ab Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2516 U Köpekontrakt - Älgen 3 Avtal - varor o tjänster
2021-11-18 Carina Andersson, Lars Olsson Niklas Sommelius
SBN 2021/240 Intresseanmälan köp av tomt - Jakobsgatan 4 Plan och exploatering

2021.2528 U Avtal - R o A Transport AB, uppringning av 
beredskapspersonal vid snö och halka i 
Tomelilla/Tryde

Avtal - varor o tjänster

2021-11-19 R o A Transport AB Rasmus Simonsen
      Gata/Park/Natur

2021.2482 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-11-19 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/259 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur
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2021.2505 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A580.530/2021, Foodtruck, 2 bord och 
stolar, Malmövägen, 2021-10-11--2022-10-11

Yttrande

2021-11-23 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2507 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-11-24 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/228 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2508 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A649.239/2021, Inhägnat Arbetsområde, 
Östergatan 7 och 9 - Adelgatan 5, 2021-11-26--
2022-01-14

Yttrande

2021-11-24 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2509 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A580.530/2021, Foodtruck, 
bord och stolar, Malmövägen, 2021-11-24--2022-
10-11

Intyg

2021-11-24 Polismyndigheten Eva Lärka
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2515 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-11-24 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2510 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A649.239/2021, Inhägnat 
arbetsområde, Östergatan 7 och 9 - Adelgatan 5, 
2021-11-26--2022-01-14

Intyg

2021-11-24 Polismyndigheten Eva Lärka
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2513 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-11-25 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2521 I Beslut om utbetalning av skolmjölksstöd, dnr 
2020-181

Beslut

2021-11-26 Jordbruksverket Ingela Dejenfelt
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.2532 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-30 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/228 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2534 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-30 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/264 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.2535 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-11-30 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/259 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-11-01 Till: 2021-11-30 Utskrift: 2021-12-06

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-026 Delvis bifall 2021-11-29 84 890 kr

BAB 2021-033* Bifall 2021-11-08 6 043 kr

BAB 2021-046* Bifall 2021-11-15 1 900 kr

Summa: 92 833 kr

Antal poster: 3 st

Total summa: 92 833 kr

Totalt antal poster: 3 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 92 833 kr

Totalt antal poster: 3 st
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Telefon: 070 - 995 83 30  

Diarienummer: SBN 2021/3

Datum 1 december 2021

Redovisning av anmälningsärenden 
2021-12-17

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-17:

 Uppföljning av granskning 2019 - Kommunens kontroll vid avyttring av 
inventarier

 Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av måltidsverkstan
 Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-12-01.
Uppföljning av granskning 2019 - Kommunens kontroll vid avyttring av inventarier, 
handlingsid: Sbn 2021.2543.
Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 
2021.2545.
Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll, handlingsid: Sbn 2021.2546.
Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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From:                                 Niklas Sommelius
Sent:                                  Tue, 16 Nov 2021 14:01:51 +0000
To:                                      Brorsson, Ida
Cc:                                      Sander Dijkstra
Subject:                             Sv: Uppföljning av granskning 2019 - kommunens kontroll vid avyttring av 
inventarier

Hej,
Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit fram rutiner och regler för hur 
inventarier ska kunna säljas. Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen yttrat en 
inventarier (konstgräsplan) i enlighet med den rutin och regler. Huruvida inventarier bokförs rätt är inte 
en fråga som vi bedömer är inom nämndens ansvar eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta 
ansvar ligger på kommunledningskontorets medarbetare och därmed kommunstyrelsen eftersom 
nämnden eller samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.
 
/Niklas
 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se

Från: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se> 
Skickat: den 2 november 2021 14:21
Till: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>
Ämne: Uppföljning av granskning 2019 - kommunens kontroll vid avyttring av inventarier
 
Hej,
 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att genomföra 
uppföljning av granskningen avseende kommunens kontroll vid avyttring av inventarier, som 
genomfördes 2019, se bifogad granskning.
 
Med anledning av detta önskar vi följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
angivna förbättringsområden och rekommendationer i rapporten. Vi önskar få skriftliga svar kring 
vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer, se nedan. 
Bifoga även ev. styrdokument/riktlinjer/rutiner som verifierar vilka åtgärder som vidtagits.
 

 Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att genomförda avyttringar bokförs på ett 
enhetligt sätt?

o Om ja, på vilket sätt?

 Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att uppföljning av rutinefterlevnad 
genomförs?

o Om ja, på vilket sätt?
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Vi väljer att kommunicera uppföljningsfrågorna via dig men om du bedömer någon annan 
lämpligen bör besvara frågorna vänligen vidarebefordra frågorna till berörd person.
 
Vi önskar få era skriftliga svar senast 19 november. Tack!
 
Återkom vid frågor,
 
// Ida
 
 
Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                       
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
 
Phone:              +46 73 4438990
E-mail:              ida.brorsson@kpmg.se
 
KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
 
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr

 
***********************************************************************
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication 
in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then 
delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may 
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions 
expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information 
in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given 
nor endorsed by it.

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be 
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing 
services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a 
coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG 
International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a legally distinct 
and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of 
your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.
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From:                                 Niklas Sommelius
Sent:                                  Tue, 16 Nov 2021 14:09:01 +0000
To:                                      Brorsson, Ida
Cc:                                      Sander Dijkstra
Subject:                             Sv: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av måltidsverkstan

Hej,
Hej på er,
 

 ” Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i nämndens mål och 
uppföljning?

o Om ja, bifoga nämndens mål för 2021. 
 
Svar: Utifrån den styrmodell som kommunen har så krävs inte verksamhetsspecifika 
mål i nämnderna. Därför har inte nämnden valt att peka ut just kostverksamheten i 
sina övergripande mål. 

 Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas synpunkter och vilka åtgärder 
som vidtas med anledning av detta?

o Om ja, på vilket sätt?
Svar: Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i dels den 
brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen har verksamheten matråd 
med skolorna minst två gånger per termin där elever deltar. I vårdboende finns även 
där kostråd där anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som framkommer 
försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra personer än ovanstående har 
synpunkter så fångas de i så fall in av kommunens övergripande synpunktshantering.
 

 Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring kostverksamheten?

Svar: Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den modell har kring 
ekonomistyrningen med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen till nämnd 
vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon annan rapportering sker inte.
 
/Niklas

 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se

Från: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se> 
Skickat: den 2 november 2021 16:17
Till: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>
Ämne: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av måltidsverkstan
 
Hej,
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KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att genomföra 
uppföljning av granskningen avseende måltidsverkstan, som genomfördes 2019, se bifogad 
granskning.
 
Med anledning av detta önskar vi följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
angivna förbättringsområden och rekommendationer i rapporten. Vi önskar få skriftliga svar kring 
vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer, se nedan. 
Bifoga även ev. styrdokument/mål/riktlinjer/rutiner som verifierar vilka åtgärder som vidtagits.
 

 Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i nämndens mål och 
uppföljning?

o Om ja, bifoga nämndens mål för 2021. 
 

 Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas synpunkter och vilka åtgärder 
som vidtas med anledning av detta?

o Om ja, på vilket sätt?
 

 Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring kostverksamheten?

 
Vi väljer att kommunicera uppföljningsfrågorna via dig men om du bedömer någon annan 
lämpligen bör besvara frågorna vänligen vidarebefordra frågorna till berörd person.
 
Vi önskar få era skriftliga svar senast 19 november. Tack!
 
Återkom vid frågor,
 
// Ida
 
 
 
Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                       
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
 
Phone:              +46 73 4438990
E-mail:              ida.brorsson@kpmg.se
 
KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
 
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr

 
***********************************************************************
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication 
in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then 
delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may 
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be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions 
expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information 
in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given 
nor endorsed by it.

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be 
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing 
services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a 
coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG 
International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a legally distinct 
and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of 
your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.
***********************************************************************
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From:                                 Niklas Sommelius
Sent:                                  Tue, 23 Nov 2021 10:38:51 +0000
To:                                      Brorsson, Ida
Cc:                                      Johanna Kandell
Subject:                             Sv: Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll
Attachments:                   Internkontrollplan 2021.docx, Riskanalys 2021 SBN.docx, Sbn 1172020 
Internkontrollplan 2021.docx, Bn 1212020 Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.docx, Bruttolista 
Byggnadsnämndens Internkontrollplan 2021 2020-11-16.docx, Riskanalys 2021 byggnadsnämnden 2020-
11-16.docx

Hej,
 
 

 Har samhällsbyggnadsnämnden respektive byggnadsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? Tas en 
bruttorisklista fram som grund för fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och väsentlighetsbedömningen?

o Om ja, på vilket sätt?

 
Svar: Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och rekommendationer som skrevs fram 
efter granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under hösten 
året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med att min ledningsgrupp tar fram en 
bruttolista med identifierade risker. Se bilagor från båda nämnderna.
 
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista bearbetas av hanteras i den 
politiska beredningen med ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter blir 
bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. Nämnderna beslut om vilka risker 
som gå vidare till internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och väsentlighetsanalysen. 
 
Genom ovanstående beskrivet arbetssätt och process menar jag att det genomförs en 
heltäckande risk-och väsentlighetsanalys som även inkluderar den politiska nivån. 
 

 Har samhällsbyggnadsnämnden respektive byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och att 
återrapportering av genomförda kontroller sker?

o Om ja, på vilket sätt?

Svar: Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning sammantaget utifrån den 
mall som finns framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska 
göras i exempelvis i slutet av året. Se bilagorna från båda nämnderna

 

Genom ovanstående beskriven återrapportering till nämnden menar jag att nämnden får 
kontinuerlig återkoppling av de kontroller som skett och en analys av resultatet.
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/Niklas
 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se

Från: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se> 
Skickat: den 2 november 2021 15:47
Till: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>
Ämne: Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll
 
Hej,
 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att genomföra 
uppföljning av granskningen avseende intern kontroll, som genomfördes 2019, se bifogad 
granskning.
 
Med anledning av detta önskar vi följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
angivna förbättringsområden och rekommendationer i rapporten. Vi önskar få skriftliga svar kring 
vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden respektive byggnadsnämnden vidtagit med 
anledning av revisorernas rekommendationer, se nedan. Bifoga även ev. 
styrdokument/riktlinjer/rutiner som verifierar vilka åtgärder som vidtagits.

 
 Har samhällsbyggnadsnämnden respektive byggnadsnämnden sett till att det genomförs en 

heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? Tas en 
bruttorisklista fram som grund för fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och väsentlighetsbedömningen?

o Om ja, på vilket sätt?

 Har samhällsbyggnadsnämnden respektive byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och att 
återrapportering av genomförda kontroller sker?

o Om ja, på vilket sätt?

 
Vi väljer att kommunicera uppföljningsfrågorna till dig men om du bedömer någon annan 
lämpligen bör besvara frågorna inom respektive nämnd vänligen vidarebefordra frågorna till 
berörd person.
 
Vi önskar få era skriftliga svar senast 24 november. Tack!
 
Återkom vid frågor,
 
// Ida
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Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                       
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
 
Phone:              +46 73 4438990
E-mail:              ida.brorsson@kpmg.se
 
KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
 
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr

 
***********************************************************************
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication 
in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then 
delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may 
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions 
expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information 
in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given 
nor endorsed by it.

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be 
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing 
services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a 
coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG 
International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a legally distinct 
and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of 
your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.
***********************************************************************
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

2 Ej verkställd 
snöröjning, bristande 
beredskap på grund 
av sjukdom vilket 
leder till dålig 
framkomlighet och 
olyckstillbud

8 Uppföljning av 
protokoll och 
handlingar

Stickprov av protokoll 
och handlingar

En gång per år 
(feb/mars)

Driftschef gatu- 
och park

Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

12 Bristande underhåll 
kan leda till minskat 
ekonomiskt värde 
och ökade kostnader

6 Granska hur 
underhållsplaner tas 
fram och genomförs i 
relation till budget

Kontrollera 
dokumentation, 
klagomål, intervju med 
VC (skola och vård- 
och omsorg)

En gång per år 
(augusti)

Driftschef 
fastighet 

Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)

21 Bristande 
redovisning av 
projekten kan bidra 
till att kostnader för 
anläggningen 
överstiger den 
ekonomiska nyttan 
av planen

6 Bokförs kostnader på 
rätt projekt, som 
investering eller drift. 
Stämmer kalkylen.

Kontroll av fakturor En gång per år 
(oktober). 
Samtliga fakturor 
som har koppling 
till projekten.

Plan och 
byggchef och 
teknisk chef samt 
ansvarig ekonom.

Verksamhetschef November (VC) och 
december (nämnd)

34 Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten.

9 Nämndens 
beslut/uppdrag

Gå igenom Evolution 
och granska beslut 
och verkställighet

Perioden januari-
oktober.

Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare

Direkt till nämnd. November.
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Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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Riskanalys 2021
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Risk-id Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

Risk att … (händelse) inträffar 
på grund av … (orsak), vilket 
leder till … (konsekvens). Sa

nn
ol

ik
he

t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms risken vara 
acceptabel, befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara tillräckliga, 
vara föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till 
intern 
kontroll-
plan

Gata/Park

1 Omvärldsrisk Risk för översvämningar 
vid skyfall kan ske på 
grund av 
underdimensionerade 
ledningar, stora 
ekonomiska 
konsekvenser

2 4 8 Acceptabel Driftchef Skyfall räknas som 
100 årsregn 

2 Omvärldsrisk Ej verkställd snöröjning, 
bristande beredskap på 
grund av sjukdom vilket 
leder till dålig 
framkomlighet och 
olyckstillbud

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftchef Extern entreprenör 
rings in

3 Verksamhetsrisk Ej verkställd renhållning, 
leder till risk för ohyra i 
samhället vilket kan leda 
till smittspridning och 
skadegörelse 

1 2 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftchef Extern entreprenör 
rings in

4 Omvärldsrisk Dålig asfalt kan leda till 
olycksfall och 
fordonsskador, som får 
konsekvenser höga 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftchef Underhållsplan för 
asfalt
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kostnader på grund av 
skadestånd

5 Finansiell risk Uteblivna intäkter 
avseende arrenden kan 
leda till mindre 
verksamhetsmedel.  

1 1 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Vi följer rutiner för att 
risken ska minimeras

6 Omvärldsrisk Risk för brister i 
skogsskötsel kan leda 
till personskador 

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner och underhåll 
efterlevs

7 Finansiell risk Om vandalisering 
inträffar, vilket kan leda 
till ökade kostnader för 
verksamheten på grund 
av skadegörelse

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Förebyggande 
åtgärder 

8 Omvärldsrisk, 
Förtroenderisk

Personal som framför 
tjänstefordon har inte 
giltigt körkort kan leda till 
skada för kommun och 
mot invånare 

1 2 2 Granskning Driftschef Rutiner efterlevs

Fastighet

9 Omvärldsrisk Tillbud på 
badanläggningar kan 
leda till personskador 

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
personalstyrka

10 Verksamhetsrisk Bristande hantering av 
kemikalier kan leda till 
personskador, 
hälsorisker och 
miljöskador 

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
egenkontroller

11 Verksamhetsrisk, 
Omvärldsrisk, 
Finansiell risk

Brand i fastighet kan 
orsaka personskador 
samt bidra till ökade 
kostnader

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner efterlevs

12 Verksamhetsrisk,
Finansiell risk

Bristande underhåll kan 
leda till minskat 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Underhållsplan 
upprättas
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ekonomiskt värde och 
ökade kostnader

13 Förtroendeskada, 
Verksamhetsskada 

Felanmälningar 
åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna 
inte blir tillgängliga för 
verksamheten, vilket 
kan leda till att det 
ekonomiska värdet inte 
bibehålls och kan leda 
till följdskador om inte 
felanmälan åtgärdas i tid

2 2 4 Granskning Driftschef Rutiner efterlevs

14 Verksamhetsrisk Tomma lokaler kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser för 
verksamheten

1 2 2 Acceptabel Driftschef Arbete med rutin för 
lokal-försörjning

15 Verksamhetsrisk Bristande kompensation 
för kostnadsökningar 
kan leda till en 
utarmning av 
verksamhetens 
ekonomiska 
förutsättningar

3 3 9 Granskning Driftschef Uppföljningsrutinen 
efterlevs

16 Finansiell risk Risken är att 
verksamheten utför mer 
arbete i 
bostadsanpassningsbesl
ut säger detta kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser för 
verksamheten

1 2 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Handläggare för 
bostadsanpassnin
g

Lagar och riktlinjer 
efterlevs

17 Risker för 
förtroendeskada

Kommunen brister i 
belastningsregisterkontr
ollen som kan leda till 
skada för kommun och 
mot invånare.

4 1 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare årskontroller 
visar att rutiner följs

18 Finansiell risk, 
Förtroenderisk

Missbruk av 
drivmedelskort kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser samt 

1 1 1 Granskning Driftchef Rutiner och kontroller 
efterlevs
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bristande förtroende för 
medarbetare

Måltidsverkstan

19 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk

Skadedjur och annan 
smittspridning kan leda 
till matförgiftning och 
andra sjukdomar 
uppkommer 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner i egenkontroll

20 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk, 
Förtroenderisk

Allergena ämnen kan 
orsaka allergiska 
reaktioner och 
sjukdomstillstånd vilket 
kan leda till alvarliga 
konsekvenser hos den 
enskilde samt 
konsekvenser i 
verksamheten?

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Driftschef Rutiner i egenkontroll

Exploatering

21 Finansiell risk Bristande redovisning av 
projekten kan bidra till 
att kostnader för 
anläggningen överstiger 
den ekonomiska nyttan 
av planen 

2 3 6 Granskning Enhetschefer Nödvändigt att 
kommunens medel 
används korrekt och 
beslut efterlevs.

22 Omvärldsrisk Kösystem, problem med 
dubbelbokningar och 
otydlighet för kund om 
processen

1 2 2 Granskning Enhetschef Transparens är del 
av kommunens 
service

Avdelnings-
gemensamma
23 Förtroendeskada, 

Omvärldsrisk och 
Verksamhetsrisk

Brister i 
avtalsuppföljning kan 
leda till avtalsbrott med 
vite vilket i sin tur leder 
till ekonomiska förluster 
och förtroendeskador 

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschefer Följer rutiner för att 
risken ska minimeras

24 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Missade 
garantibesiktningar kan 
leda till uteblivna 

3 2 6 Granskning Driftschefer Rutiner för 
uppföljning, system 
för påminnelse
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garantiåtgärder som kan 
bli kostsamma för 
kommunen men kan 
även leda till 
personskador och 
olyckor beroende på 
karaktär

25 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Efterlevnad av rutiner 
kring slutbesiktning 
(dokumentation)

3 2 6 Granskning Enhetschefer Nödvändigt att kunna 
ställa krav på 
entreprenör och 
övertagande av 
projekt

26 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Sårbar projektledning 
kan leda till ej 
genomförda projekt och 
dåligt utförda projekt

3 2 6 Granskning Enhetschefer Extern konsult eller 
tidsbegränsade 
anställningar

27 Verksamhetsrisk Hot och våld mot 
tjänstemän kan leda till 
fysisk och psykisk 
ohälsa. Det kan leda till 
svårigheter att rekrytera 
personal.

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Polisanmälan, 
diskussion på 
arbetsplatser om 
olika händelser

28 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Bristande avtalstrohet 
kan leda till att färre 
företag som lämnar 
anbud och kan innebära 
högre pris än 
nödvändigt.

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Kontroll av fakturor

29 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk

Brister i 
avtalsuppföljning kan 
leda till kritik från 
allmänhet.

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Rutin och 
återkoppling

30 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Brister i kunskap om 
diarieföring kan leda till 
bristande handläggning 
och lagbrott och minskat 
förtroende för 
kommunen och 
svårigheter att rekrytera 
personal.

3 2 6 Granskning Enhetschefer Kompetensutveckling
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31 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Förekomst av mutor och 
jäv kan leda till bristande 
förtroende från 
allmänheten, men även 
färre anbudsgivare som 
kan innebära högre 
priser. Det kan också 
innebära försämrat 
varumärke för 
kommunen som helhet, 
men också för 
verksamheteten. 

4 2 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Vaksamhet, 
diskussion på 
arbetsplatserna och i 
andra sammanhang.

32 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Sårbart ledarskap kan 
leda till ökad belastning 
på andra chefer. Detta 
kan också leda till 
svårigheter att rekrytera 
medarbetare/ledare.

2 3 6 Granskning Enhetschefer och 
verksamhetschef

Följa upp på APT 
och i medarbetar-
samtal.

33 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Utlämnande av 
handlingar:

1. Sekretessbelag
da eller annars 
känsliga 
handlingar 
lämnas ut utan 
föregående 
granskning och 
sortering/maskni
ng 

2. Utlämning av 
handling 
försenas.

Denna risk kan innebära 
fara för enskild/företag 
som kan lida skada eller 
att kommunen inte 
uppfyller lagstiftningen.

1 2 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Enhetschefer Rätt kunskap om 
sekretess-
bestämmelser och 
GDPR och 
fungerande rutiner 
för kontroll av 
handlingar som 
begärs ut.

34 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 

3 3 9 Granskning Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare

Har inte granskats 
tidigare
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vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten.

35 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Aktuell information finns 
inte tillgänglig för 
medborgarna på 
kommunens hemsida. 
Orsaken kan vara brist i 
internkommunikation, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada till 
medborgare.

3 2 6 Granskning Enhetschef Har inte granskats 
tidigare

Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker
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Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 december 2020

Justerandes sign

Sbn § 117 Dnr SBN 2020/303

Internkontrollplan 2021

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta intern kontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 november 
2020 att följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 
2020:

- Riskid 2: Ej verkställd snöröjning, bristande beredskap på grund av 
sjukdom vilket leder till dålig framkomlighet och olyckstillbud

- Riskid 12: Bristande underhåll kan leda till minskat ekonomiskt värde 
och ökade kostnader

- Riskid 21: Bristande redovisning av projekten kan bidra till att 
kostnader för anläggningen överstiger den ekonomiska nyttan av 
planen

- Riskid 34: Nämndens beslut effektueras inte på grund av bristande 
rutiner och dialoger, vilket kan leda till förtroendeskada för nämnden 
och verksamheten.

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan med 
handlingsid: Sbn 2020.3023

Ekonomiska konsekvenser
Att anta internkontrollplanen får inga ekonomiska konsekvenser men en väl 
fungerande internkontroll kan ge positiva ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
Föreningsbidragen vänder sig till stor del till barn så det är viktigt att korrekt 
belopp utbetalas till rätt förening.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 december 2020

Justerandes sign

§ 117 forts.

Uppföljning
Planen kommer följas upp tertialvis samt efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta intern kontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 
2020.3041
Internkontrollplan 2021, handlingsid: Sbn 2020.3023
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 121 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2021 omfattande 
punkterna Bygg 5, 7, 10 och Bygg/plan 1, 2, 3 från bifogad bruttolista med 
tilläggen att punkterna Bygg/plan 2 och 3 ska följas upp med anonyma 
enkäter istället för intervjuer samt med tillägget i punkt Bygg 7 att kontrollera 
att alla handlingar lämnas ut. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden ska enligt gällande reglemente fatta beslut om 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2021. Reglemente och mallar är under 
omarbetning.  Bifogade riskanalys och bruttolista för Byggnadsnämndens 
internkontrollplan 2021 bygger därför på de nya mallar som tagits fram. Det 
nya reglementet behandlas på Ksau 2020-11-18 och kommer att finnas 
tillgängligt till nämndens möte.

Byggnadsnämndens verksamhet går i huvudsak ut på att leverera 
myndighetsbeslut. Gällande lagar och regler har inte ändrats dramatiskt under 
året, och kommer inte heller att genomgå stora förändringar under 2021. De 
risker 2021 som skiljer sig från de risker som tidigare identifierats är därför 
främst relaterade till pandemin och till de större förändringar i IT-stödet som 
kommer att genomföras under 2021.

Risken för att personalen insjuknar och verksamheten bromsas in är alltid en 
påtaglig risk i en liten organisation som Tomelilla, men risken har ökat något 
i och med att flera i personalen eventuellt måste isoleras om någon drabbas 
av COVID-19.

Risken för att verksamheten bromsas på grund av IT-haveri är också redan 
identifierad, men även den ökar något när nya moduler för ansökan med E-
leg med mera driftsätts och IT-beroendet därmed ökar.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 121 forts.

Dessa bägge punkter är integrerade i bifogade riskanalys och bruttolista med 
förslag till punkter för Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.

Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden väljer ut tre punkter ur 
bruttolistan och beslutar att internkontrollplanen 2021 ska omfatta dessa.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2021 omfattande de 
tre punkter som nämnden pekar ut från bifogad bruttolista för 
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021 daterad 2020-11-16. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.926
Riskanalys för byggnadsnämndens verksamhet 2021, handlingsid: Bn 
2020.924
Bruttolista Byggnadsnämndens Internkontrollplan 2021, handlingsid: Bn 
2020.922
Gällande Reglemente för interkontroll B 17.1, handlingsid: Bn 2020.925
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 121 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristin Skoog (S) föreslår punkterna Bygg 7, 10 samt Bygg/plan 2 och 3 med 
tillägget att punkterna Bygg/plan 2 och 3 ska följas upp med anonyma 
enkäter istället för intervjuer samt med tillägget i punkt Bygg 7 att kontrollera 
att alla handlingar lämnas ut. 

Anette Thoresson (C) föreslår att man beslutar enligt Kristins förslag med 
tillägget att även punkterna Bygg 5 och Bygg/plan 1 tas med i den interna 
kontrollplanen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Kristin 
Skoogs yrkande och Anettes tilläggsyrkande. 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Controller
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Plan och Bygg/Byggnadsnämnden Bruttolista 2020-11-16/IJ

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de

Kontrollmoment
Vad ska granskas?

(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.)

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

Bygg
1.

Delegeringsordning 
följs inte

6 Kontroll av om den 
som undertecknat 
beslutet är behörig

Kontrollera delegat mot 
delegeringsregler

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
2.

Felaktiga avgifter. 
Irriterade kunder, 
för små intäkter

6 Kontroll att avgiften är 
korrekt

Göra ny beräkning av 
avgiften

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
3.

Brand i arkivet. 
Förlust av juridiskt 
bindande 
information/dokum
entation

1 Kontroll av att 
handlingar läggs in i 
arkivet och att dörren 
låses varje kväll

Kolla om det ligger kvar 
akter på skrivbord och 
kontrollera om dörren är 
låst vid arbetsdagens slut

Stickprov 5 ggr Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
4.

Expediering av 
beslut. Beslut 
försenas eller når 
inte alls 
sökande/anmälare

3 Kontroll av att beslut är 
expedierade

Kontrollera att mail har 
gått ut med beslut

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
5.

Missade sakägare. 
Förseningar av 
beslut och risk för 
överklaganden/upp
hävda beslut.

8 Kontroll av att 
grannhörande gått ut

Jämförelse mellan 
utskickade 
grannhöranden och 
sakägarkretsen

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
6.

Diarieföring. 
Ärendet registreras 
fel/handlingar 

4 Kontroll av att 
handlingar är 
registrerade i rätt 
ärende

Granska 
överensstämmelsen 
mellan olika handlingar i 
ett och samma ärende

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021
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registreras i fel 
ärende.

Bygg
7.

Utlämnande av 
handlingar
1. Sekretessbelagda 
eller annars känsliga 
handlingar lämnas 
ut utan föregående 
granskning och 
sortering/maskning                    
2. Utlämning av 
handling försenas.

4 Kontrollera tiden för 
utlämning

Granska tidsåtgången 
mellan begäran och 
utlämning

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
8.

Erfarenhet samt 
kunskap om lagar 
och regler. Ärenden 
handläggs felaktigt, 
felaktiga beslut 
fattas.

6 Kontrollera att rätt 
beslut fattats

Granska ansökan och 
beslut mot lagstiftning

Stickprov 2 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
9.

Lagstadgade 
handläggningstider 
följs inte

4 Kontrollera 
handläggningstiden

Granska beslutsdatum 
mot ankomstdatum

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
10.

Hemmabyggda IT-
moduler fungerar 
inte, beställningar 
försvinner i 
kommunens IT-
system

9 Kontrollera att 
beställningar kommit 
fram

Granska hur många 
beställningar som fastnar i 
kommunens IT-system

Granskning IT Byggnadsnämn
den

Januari/februari 
2021

Bygg/P
lan
1.

It-system fungerar 
inte. Kan inte fatta 
beslut/ta fram 
handlingar.

6 Kontrollera antal, 
längd på stopp samt 
konsekvenser i form 
av merarbete, felaktiga 
beslut, mm

Granska tidsåtgången för 
IT-stopp

Stickprov 2 stopp Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021

Bygg / 
Plan
2.

Mutor och jäv. 
Olagligt gynnande 
av företag eller 
privatperson

4 Kontrollera om 
personalen får 
förfrågningar eller 
erbjudanden

Intervjuer med all 
personal

1 intervjurunda per år Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021
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Bygg / 
Plan
3.

Hot och våld mot 
tjänsteman. 
Arbetsmiljö, svårt 
att rekrytera

9 Kontroll av om 
personalen upplever 
hot

Intervjuer med all 
personal

1 intervjurunda per år Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021

Bygg / 
Plan
4.

Corona/smittrisk på 
arbetsplatsen samt 
under resa till och från 
jobbet.

8 Separat riskanalys Separat riskanalys Separat riskanalys Separat 
riskanalys

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021

Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.
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Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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Riskanalys 2021
Verksamhet: Bygg och plan/Byggnadsnämnden Rev 2020-11-16/IJ

Risk
-id

Risk-
kategori

Risk
Att en negativ händelse inträffar.

Formulera risken enligt följande:

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens). Sa

nn
ol

ik
he

t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken?
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   byggda 
kontroller bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till 
intern 
kontroll-
plan

Bygg
1.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Legala 
risker

Delegeringsordning följs inte på 
grund av okunskap eller slarv, vilket 
leder till att fel person fattar 
felaktiga beslut, som i sin tur kan 
leda till sanktionsavgifter eller 
skadestånd.

3 2 6 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner för 
kontroll av delegation.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Inga beslut 
fattas 
självständigt 
av nya 
medarbetare

Bygg
2.

Finansiella 
risker
Risker för 
förtroendes
kada

Beslut om felaktiga avgifter fattas 
på grund av okunskap eller slarv, 
vilket leder till irriterade kunder 
och/eller för små intäkter.

3 2 6 Rätt kunskap och 
noggrannhet vid 
beräkningar, väl 
organiserad internkontroll
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för 
omprövning av 
felaktiga 
avgifter

Bygg
3.

Legala 
risker

Brand uppstår i arkivet på grund av 
brand i angränsande lokaler inte 
skärmats av korrekt, vilket leder till 
förlust av juridiskt bindande 
information/dokumentation.

1 1 1 Fungerande rutiner för 
hantering av akter och 
låsning av arkiv vid 
arbetstidens slut.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för brandsäker 
hantering av 
akter och 
låsning av 
arkiv.

Bygg
4.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk

Expediering av beslut sker inte på 
grund av okunskap, tidsbrist eller 
slarv, vilket leder till att beslut 
försenas eller inte alls når fram till 
sökande/anmälare.

1 3 3 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner för 
kontroll att beslut 
mailas/skickas.

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för expediering 
och 
efterkontroll av 
expediering.
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Legala 
risker

Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygg
5.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Legala 
risker

Sakägare missas på grund av 
okunskap eller slarv, vilket leder till 
förseningar av beslut och risk för 
överklaganden/upphävda beslut.

4 2 8 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner vid 
framtagande av 
sakägarförteckningar.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för begäran 
om yttrande.

Bygg
6.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Legala 
risker

Diarieföring blir fel på grund av 
okunskap eller slarv, vilket leder till 
att ärende registreras fel/handlingar 
registreras i fel ärende.

4 1 4 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner för 
postmottagning, sortering 
och diarieföring.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Administrat
örer och 
handläggar
e

Finns rutiner 
och kunskap 
hos personal 
för korrekt 
diarieföring av 
handlingar.

Bygg
7.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Risker för 
förtroendes
kada

Utlämnande av sekretessbelagda 
eller annars känsliga handlingar 
lämnas ut utan föregående 
granskning och sortering/maskning 
på grund av okunskap eller slarv, 
vilket leder till att personuppgifter 
kan hamna i fel händer.  Utlämning 
av handling försenas på grund av 
okunskap eller slarv, vilket leder till 
att fastighetsköp eller projekt 
försenas.

1 4 4 Rätt kunskap om 
sekretessbestämmelser 
och GDPR samt fungerande 
rutiner för kontroll av 
handlingar som begärs ut.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Administrat
örer

Finns rutiner 
för utlämning 
av handlingar.

Bygg
8.

Legala 
risker
Risker för 
förtroendes
kada

Ärenden handläggs felaktigt, 
felaktiga beslut fattas på grund av 
okunskap eller bristande erfarenhet 
om lagar och regler eller slarv, vilket 
leder till felaktigt utförda byggnader 
med risk för olyckor eller 
sanktionsavgifter.

2 3 6 Rätt kunskap om regelverk 
och fungerande rutiner för 
handläggning av olika typer 
av ärenden.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för 
handläggning 
och 
kvalitetssäkrin
g av beslut 
samt rätt 
kompetens 
hos 
personalen.
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Bygg
9.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk

Lagstadgade handläggningstider 
följs inte på grund av tidsbrist eller 
slarv vilket leder till irriterade 
kunder och uteblivna intäkter.

2 2 4 Rutiner för granskning följs.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Finns rutiner 
och checklistor 
för granskning

Bygg
10.

IT-baserade 
risker

Beställningar av kartor försvinner i 
kommunens IT-system på grund av 
att hemmabyggda IT-moduler inte 
fungerar, vilket leder till irriterade 
kunder och försenade byggen.

3 3 9 Ställa krav på driftsäkerhet
Granskning

Kommunen
s IT-
avdelning

Det verkar inte 
finnas 
tillräckliga 
rutiner för att 
garantera att 
hembyggda 
moduler 
fungerar.

Bygg/
Plan
1.

IT-baserade 
risker

Handläggningen, beslutsfattandet 
och utlämning av efterfrågade 
handlingar stannar upp på grund av 
att IT-system inte fungerar, vilket 
leder till förseningar, irriterade 
kunder och uteblivna intäkter.

3 2 6 Ställa krav på driftsäkerhet 
vid upphandling av 
kommunens serverpark, 
krav på god kompetens hos 
kommunens IT-avdelning.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Extern 
aktör

Finns rutiner 
för felanmälan 
och 
avhjälpning av 
fel.

Bygg / 
Plan
2.

Legala 
risker
Risker för 
förtroendes
kada

Företag eller privatperson gynnas 
olagligt på grund av påverkan 
genom mutor eller jäv vilket leder 
till att rättssäkerheten försämras 
och förtroendet för myndigheten 
raseras.  

1 4 4 Rätt kunskap, information 
och utbildning till berörda 
tjänstepersoner och 
politiker
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e/administr
atörer

Finns 
kommunöverg
ripande 
rutiner.

Bygg / 
Plan
3.

Omvärldsri
sker
Verksamhe
tsrisker

Arbetsmiljön och försämras och det 
blir svårt att behålla och rekrytera 
personal på grund av hot och våld 
mot tjänsteperson. 

3 3 9 Arbeta med bemötande 
och konflikthantering

Bygg / 
Plan
4.

Omvärldsri
sker
Verksamhe
tsrisker

Personal smittas av Covid-19 och 
måste frånvara på grund av 
Corona/smittrisk på arbetsplatsen 
samt under resa till och från jobbet.

4 2 8 Särskild riskanalys med 
åtgärder.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
medarebet
are

Finns nya 
rutiner för 
begränsning 
av 
smittspridning.
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Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar.

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. 
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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