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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Marianne Åkerblad M
2  Mona Nihlén V
3     Peo Örnsved SD
4 Gunvor Olsson C
5 Axel Olsson S
6 Alexander Verweij Svensson M
7 Kent Olofsson SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1    Charlotte Larkin L
2    Niklas Edstrand S
3    Birger Hörberger SD
4 Lena Eriksson C
5 Britt-Marie Liljeholm S
6 Susanne Balczar Herou KD
7 Zofia Prokopczyk SD
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 10 december 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden Von 2020-12-
17

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

Ny omsorgschef och ny verksamhetscontroller
Omsorgschef Patrik Sikt och verksamhetscontroller Jonas Svensson 
presenterar sig för nämnden.

Covid-19 pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden

Övrigt
Övrig information från socialchefen

Information från nämndsekreteraren
Nämndsekreterare Olof Hammar informerar om följande:

- Digital protokolljustering 2021
- Årshjul 2021 för vård och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-12-10
Årshjul 2021 vård och omsorgsnämnden

Stöd och omsorg
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Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Årshjul 2021: Ärenden till Vård- och Omsorgsnämnden från Vård och Omsorg 

 

Jan

Attestanter 2021

Rapportering ej verkställda beslut 
SoL och LSS 4:e kvartalet 2020

Internbudget 2021 (om ej dec) 

Intern kontrollplan 2021 

Svar på motion och 
medborgarinitiativ

Feb 

Intern kontroll-sammanställning 2020  

Måldag (mål 2022)

Plan 2021 för årlig avtalsuppföljning

Information årsbokslut

Svar på motion

Mar

Kvalitetsberättelse 2020

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Årsbokslut 2020

Yttrande - budgetremiss

Mål 2022

Taxor och avgifter 2022

Hyressättning 2021

Apr

Rapportering ej verkställda beslut 
SoL och LSS 1:a kvartalet 

Verkksamhetsberättelser 
entreprenörer

Maj 

Tertialrapportering 1 (jan-apr) - ekonomi 
och kvalitet

Uppföljning intern kontroll tertial 1

Juni

Uppföljning färdtjänst

Aug 

Rapportering ej verkställda beslut SoL och 
LSS 2:a kvartalet

Sep

Tertialrapportering 2 (jan-aug) - ekonomi och 
kvalitet

Avtalsuppföljning entreprenad och egen regi

Uppföljning intern kontroll tertial 2

Internbudget 2022

Okt 

Resultat nationella 
brukarenkäten 

Rapportering ej verkställda 
beslut SoL och LSS 3:e kvartalet

Uppföljning färdtjänst

Nov

Intern kontrollplan 2022 (riskanalys)

Sammanträdesdagar 2022

Dec

Intern kontrollplan 2022

Verksamhetsplan 2022

God jul önskar Marianne

Månatliga beslut:

Redovisning delegeringsbeslut

Ekonomisk rapportering (vid behov mellan tertial-
och årsrapporteringen)

Anmälningsärenden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

Vonau § 68 Dnr VON 2020/58

Nulägeskarta för målprocessen 2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade 2020-10-28 att från och med 2021 
ersätta äldreomsorgsplanen med verksamhetens årliga nulägeskarta och 
använda den som grund för utveckling av äldreomsorgen.

Socialchefen har nu utarbetat en nulägeskarta inför målprocessen 2021 (mål 
för 2022).

Ekonomiska konsekvenser
Att presentera nulägeskartan för nämnden får inga ekonomiska 
konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 68 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2020.903
Nulägeskarta för målprocessen 2021, handlingsid: Von 2020.902.
_________

  

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden

8



 

 

 

  

Nulägeskarta för 
målprocessen 2022 

NULÄGESKARTA 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Nulägeskarta för 
målprocessen 2022 

Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Vård- och omsorgsnämnden     
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Nulägeskarta för målprocessen 2022 2 

 

Nämndens uppdrag 

Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst, 

hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, LSS-

verksamhet och socialpsykiatri. 

Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, 

myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 

uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande vård 

och omsorgsverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Lagar som styr verksamheten: 

 Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937) 

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Smittskyddslag (2004:168) 

 Lag (1997:736) om färdtjänst 

 Patientskadelag (1996:799) 

 Patientdatalag (2008:355) 

 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter 

 Begravningslag (1990:1144) 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Offentlighets- och 

sekretessförordning (2009:641) 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS) 

Ansvarsområden 

Träffpunkter 

Hemtjänst 
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Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa 

Särskilt boende för äldre 

Korttidsboende 

Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn 

Hemsjukvård 
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Nämndens mål och specifika uppdrag 

Nämndens mål 2021 

Hållbar utveckling 

Nämndsmål 

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

Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar. 

Delaktighet och egenmakt 

Nämndsmål 

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

OBS! Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter ökar. 

Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter breddas och fördjupas. 

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning 
underlättas 

Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper. 

Trygghet och hälsa 

Nämndsmål 

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks. 

Den upplevda tryggheten ökar 

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga. 

Specifika uppdrag 

Uppdrag från kommunfullmäktige gällande 2021 

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet under 

2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildningar för de 

anställda inom området som inte har en sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm. 
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Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag att arbeta med 

äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och fortbildning inom 

tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 

boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och införande av wifi 

på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av måltidsvän samt unga 

i omsorgen kvarstår och finns med som ramförstärkning med 0,3 mnkr. 
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Vår samlade analys av nämndens nuläge 

Samverkan internt och externt är ett fokus för nämndens verksamheter. 

Kommuninvånarna /brukarna ska uppleva det enkelt att ha kontakt med myndighet och 

verksamhet. Ärenden som spänner över flera verksamheter behöver samordnas för att 

bästa möjliga insats ges. SIP (samordnad individuell plan) är en samverkansform som 

används inom samtliga nämndens verksamheter. 

Digitaliseringsstrategin som utgångspunkt och Digitalt först, präglar verksamhetens 

utveckling. Nya arbetssätt och tekniker är implementerade och flera är på gång att 

utvecklas. 

Volymerna i äldreomsorgen sjunker och det är en trend som pågått några år. Detta ställer 

höga krav på verksamheten att ställa om så det inte får ekonomiska konsekvenser. Ett 

exempel är nedläggning av korttidsenheten under 2020. 

Samverkan och dialog med kommunmedborgarna är under uppstart. Flera aktiviteter är 

genomförda till exempel Nyby- appen, möten med de  kommunala pensionärsföreningarna 

samt brukarnas medverkan vid rekrytering. Det finns fler aktiviteter som är planerade 

framöver. 

Kommunikation och information till våra medborgare är viktig och även en viktig faktor 

för upplevelsen av trygghet. Kompetensförsörjning hos medarbetarna en annan . Inom 

verksamhetens område finns en del bristyrken tex sjuksköterskor, fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter. 
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Behoven hos de vi finns till för 

• Personcentrerad vård och omsorg 

• Nära vård 

• Rättssäker prövning 

• Bra bemötande 

• Trygghet 

• Självständigt liv 

• Värdigt liv 

• Inflytande 
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Verksamhetens resultat - nyckeltal/data 

Våra starkaste resultat 

Äldreomsorg 

• Bra bemötande 

• Maten smakar bra 

• Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 

• Tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål 

• Personalen utför sina uppgifter bra 

LSS 

• Brukaren får bestämma saker som är viktiga hemma 

• Får den hjälp man vill ha 

• Personalen bryr sig om brukaren 

• Brukaren trivs hemma 

Våra svagaste resultat 

Äldreomsorg 

• Boende är inte nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. 

• Vet vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål. 

• Trygghet i hemtjänsten 

LSS 

• Brukaren får bestämma om saker som är viktiga på dagligverksamhet 

• Brukaren känner inte sig trygg med alla i personalgruppen 

• Personalen pratar inte så att brukaren förstår 
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Nyckeltal/mätare - Resultat 

Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020 

Bemötande i särskilt boende äldre i % 94 95 96 

Maten smakar bra på särskilt boende i % 69 69 81 

Personalen har tillräckligt med tid i % 77 67 80 

Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten i % 83 83 87 

Personalen utför sitt arbete bra i hemtjänsten i % 85 85 86 

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma i % - 57 79 

Brukaren får den hjälp hen vill ha i % - 79 93 

Personalen bryr sig om brukaren i % - 79 86 

Brukaren trivs hemma i % - 79 89 

Trygghet i hemtjänsten i % 86 85 81 

Vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 42 53 47 

De boende är inte nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 
äldreboendet i % 

76 61 62 

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen på gruppbostad 
LSS i % 

- 57 64 

Personalen pratar så brukaren förstår på servicebostad LSS - - 64 

Brukare får bestämma om saker som är viktiga på daglig 
verksamhet LSS i % 

- - 51 
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Verksamhetens största utmaningar 

• Möjliggöra framtida kompetens och personalförsörjning genom fortbildning och att 

arbetsgivaren upplevas som attraktiv. 

• Förebyggande arbete kring psykisk ohälsa inom samtliga målgrupper och samverka 

med andra huvudmän, föreningar och volontärer. 

• God och nära vård med hänsyn till individens önskemål och åsikter 

• Digitalisering 

• Äldreomsorgens sjunkande volymer 

• Fler svårt sjuka i hemsjukvård kräver en ökad kompetens i verksamheten. 

Nyckeltal - Utmaningar 

Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020 

Avgångna tillsvidareanställda under året för hela 
kommunen i % (Kolada NOO216) 

18 15 - 

Upplevt hälsotillstånd i hemtjänsten i % (Kolada 
U21447) 

29 34 27 

Säkra suicid Tomelilla (män beräknat på 100 000 
invånare) 

14,65/ 
jämf Skåne 

14,21 

43,72 
jämf 

Skåne 
15,79 
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Trender och dess konsekvenser 

Demografin - fler blir äldre och färre ska försörja fler 

Individualisering - medborgarna kommer i allt högre grad komma att kräva att få 

kommunal service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av 

Digitalisering- ställs krav på kompetens, ledning, innovation, undvika utanförskap och en 

utbyggnad av vår infrastruktur. 

Pandemier- förebyggande arbete med att se över verksamheterna, arbetssätt och 

arbetsplatser 
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 7 december 2020 Dnr VON 2020/60

vård och omsorgsnämnden

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra
skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det 
finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Vid ett möte nyligen mellan revisorerna och HR-chefen lyftes att 
nämnderna inte kände till resultaten från det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. HR-chefen fick i uppdrag att redovisa SAM-rapporten 
per verksamhet för respektive ansvarig nämnd.

På dagens sammanträde redovisas en sammanfattning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2019 inom stöd och omsorg. 

Ekonomiska konsekvenser
Att redovisa resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet för nämnden 
får inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Nämnden kommer under 2021 få redovisat SAM-arbetet för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-12-07
Presentation 17 dec VoN SAM 2019, handlingsid: Von 2020.929

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

HR-chef Johan Lexfors
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SAM 2019
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Stöd- och omsorgsverksamheten
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2020-12-07 3

Har alla chefer med arbetsmiljöansvar fått fördelade 
arbetsmiljöuppgifter?

Ja Nej

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Nej

2019
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2020-12-07 4

Har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal?

Ja Nej

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Nej

2019
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2020-12-07 5

Har alla enheter haft arbetsplatsträffar enligt Tomelilla 
kommuns samverkansavtal minst 9 gånger/år?

Ja Nej

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Nej

2019
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2020-12-07 6

Arbetsmiljöområden som behandlats på APT: 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Ja Delvis Nej Inte aktuell

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Delvis Nej Inte aktuell

2019
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2020-12-07 7

Har ni arbetat fram mål för det organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöområdet (OSA) på enheterna inom 

verksamhetsområdet?

Ja Pågående Nej Har inte
tillräckliga
kunskaper,

behöver
utbildning

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

2019
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Arbetsmiljöområden som behandlats på APT:
Lika rättigheter och möjligheter

Ja Delvis Nej Inte aktuell

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Delvis Nej Inte aktuell

2019
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2020-12-07 9

Har samtliga gjort dokumenterade riskbedömningar med 
fysisk skyddsrond som underlag?

Ja Nej Inte aktuellt

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Nej Inte aktuellt

20192018
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2020-12-07 10

Har dokumenterade riskbedömningar med 
organisatorisk och social skyddsrond som underlag 

gjorts?

Ja Nej Inte aktuellt

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

2018

Ja Nej Inte aktuellt

2019
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2020-12-07 11

Har dokumenterade riskbedömningar gjorts vid 
omorganisation/förändringar i verksamhet?

Ja Nej Inte aktuellt

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Nej Inte aktuellt

2019
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2020-12-07 12

Har ni under anordnat introduktion för nyanställda på 
alla enheter inom verksamheten?

Ja Inte varit aktuellt Nej

Vård-och omsorg Individ-och familjeverksamhet

Ja Inte varit aktuellt Nej

2019
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2020

Justerandes sign

Vonau § 64 Dnr VON 2020/56

Synpunkter och frågor gällande BISAM funktionen

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avge svar enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

Deltar inte i beslutet
Mona Nihlén (V)

Ärendebeskrivning
Maria Samuelsson har i funktionen som BISAM – 
Brukarinflytandesamordnare i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystad tillskrivit socialnämnderna (som i Tomelillas fall blir vård och 
omsorgsnämnden) i fem kommuner kring det beslut som ”Styrgruppen 
vuxna samverkan” fattat under 2020 att BISAM-funktionen inte behövs från 
årsskiftet. Samordnaren ser fram emot ett förtydligande från respektive 
kommuns nämnd i avvecklandet av BISAM-funktionen.

Förvaltningen, stöd och omsorg i Tomelilla kommun, har genom 
socialchef Camilla Andersson lämnat följande förslag till svar:

Tomelilla kommun har genom överenskommelsen om samverkan mellan 
Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning gett en styrgrupp med utsedda representanter från varje 
kommun och från regionen beslutsmandat. Styrgruppen ansvarar för att 
skapa nödvändiga förutsättningar för samverkan genom gemensam 
planering, genomförande och uppföljning.  

Hur samverkan ska gå till ansvarar styrgruppen för. Vård och 
omsorgsnämnden förutsätter att styrgruppen gör bedömningar och fattar 
beslut med fokus på vad som är till gagn för målgruppens behov framöver i 
sydöstra Skånes kommuner. Vård och omsorgsnämnden hänvisar till de 
besked som getts av styrgruppen rörande dina frågor.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2020

Justerandes sign

§ 64 forts

Ekonomiska konsekvenser
Att avlämna svar till samordnaren får inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avge svar enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.868.
Öppet brev till Styrgruppen angående BISAM-funktionens avskaffande, 
handlingsid: Von 2020.839.
Kännedom kring avvecklande av BISAM-funktionen/ 
maria.samuelsson@ystad.se, handlingsid: Von 2020.837.
Borttag BISAM i YA png, handlingsid: Von 2020.838.
BISAM information 20200629 jpg, handlingsid: Von 2020.840.

  
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Öppet brev till ”Styrgruppen för Samverkan” i sydöstra Skåne. 

Sammanfattning: 

Brukarinflytandesamordnarfunktionen (BISAM) som funnits i sydöstra Skåne i snart 6 år ska upphöra. 

Beslutet har fattats av Styrgruppen för samverkan. Funktionen BISAM tillsattes för ca 6 år sedan att 

serva kommunerna i arbetet med inflytande och delaktighetsfrågor för personer med psykisk ohälsa. 

En målgrupp som ofta är i behov av stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter och få sin röst hörd i 

samhället. Intresseföreningarna i sydöstra Skåne jobbar aktivt för dessa frågor och samarbetet med 

BISAM som har en övergripande funktion och är nära verksamheterna underlättar för föreningarna 

att kunna representera och medverka i olika forum och andra aktiviteter som rör medlemmarnas 

angelägenheter.  

Det som varit speciellt viktigt är att BISAM har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har den 

kompletterande kompetens som behövs i de utvecklingsarbeten som bedrivs. BISAM är en funktion 

som fler och fler kommuner i Sverige anställer då man ser att brukarfrågorna måste ha en egen arena 

och inte kan ingå som en del i en enskild verksamhet. En av orsakerna till detta är att man sett att 

brukare känner sig osäkra på att ta upp frågor kring förändring då man är beroende av en 

verksamhet. Det är svårt att vara kritisk och det är också svårt att veta vad man kan fråga efter. 

Inflytandearbetet i sydöstra Skåne har utvecklats de senaste åren. Utvecklingsledaren och BISAM har 

i samverkan med kommunerna och vuxenpsykiatrin skapat forum för inflytandefrågor och haft en 

planering för hur arbetet ska drivas. Brukare har haft en utomstående person att kunna vända sig till 

som även har varit deras talesman och lyft även de lite tuffare frågorna vidare till styrgruppen. På 

senare år har BISAM samarbetat med psykiatrins inflytandeansvarig och drivit gemensamma frågor 

utifrån en av styrgruppen godkänd planering.  

I brukardialogen har behov av förändring uppmärksammats eftersom chefsmedverkan varit bristfällig 

och att Inflytandearbetet behöver nå den enskilde brukaren på ett tydligare sätt. Kompetensgruppen 

kallas den grupp av egenerfarna och professionella från både kommuner och psykiatri som samlas för 

dialog kring utvecklingsområden som uppmärksammats på enheterna. Gruppen har bland annat tagit 

fram strukturen för Återhämtningscaféerna, Skåneveckan aktiviteter, informationsguiden och 

hemsidan. Här samlas kompetensen och byter erfarenheter och idéer och blir på så sett ett stöd för 

enheterna. 

Intresseföreningarna och Kompetensgruppen har gemensamt beslutat att definiera till styrgruppen 

det som BISAM- funktionen betyder för både de i professionen och för brukare/anhöriga. Beslut om 

Öppet brev fattades på Kompetensgruppen och intresseföreningarnas gemensamma möte 25/8 2020  

Nedan följer en sammanställning av dessa synpunkter för Styrgruppen att ta i beaktande inför 2021. 

Synpunkter från Intresseföreningarna och Kompetensgruppen kring att BISAM- funktionen 

i sydöstra Skåne ska försvinna efter årsskiftet. 
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    2020-08-25 
 Angående Brukarinflytandesamordnare  
Vi i personalen i Sjöbo kommuns socialpsykiatri vill framföra tankar kring att 
brukarinflytandefrågor ska hanteras inom den egna kommunen.  
• Vinster med att ha en gemensam BISAM är att funktionen har en helhetsbild över alla 
kommuners verksamheter.  

• Att BISAM har egen erfarenhet av psykisk ohälsa/sjukdom vilket ger kunderna en förebild och 
de kan mötas på ett annat sätt.  

• Det ökar möjligheterna för kunderna att våga uttrycka sin åsikt då BISAM är oberoende och 
inte har påverkansmöjligheter på de beslut som fattas kring ex boendestödsinsatser. Oavsett hur 
mycket arbete som läggs ner på medbestämmande och kunden i centrum har personalen ett 
maktövertag i relation till kunderna. 
 
Vänliga Hälsningar 
Personalen socialpsykiatrin Sjöbo kommun  

   
 
 
Till:    Från: 

Styrgrupp för samverkan sydöstra Skåne  Brukarna vid Rebus, Tomelilla kommun 

Angående BISAM- funktionens avskaffande 2021 

Vi brukare i Tomelilla kommun anser att BISAM:s funktion har varit värdefull för oss brukare. Vi tror 

inte att funktionen kommer att förbättrasom den läggs ut på kommunernas verksamhetschefer. 

Vi tror att det är nackdelar med att ta bort tjänsten: 

1) Det blir svårare för kommunerna att klara av informationen till brukare och 

brukarorganisationer eftersom denna i stor utsträckning har skötts av BISAM 

2) Det blir svårare att samverka brukarinflytandet med de som är verksamhetsansvariga inom 

psykiatri och inom kommunerna. 

3) Det blir ingen samordning med Kompetensgruppen. 

4) Det blir ingen samordning med Brukarrevisorerna. 

5) Ingen kommer att bedriva Återhämtningscaféer. 

6) Ingen kommer att uppdatera Informationsguiden. 

7) Ingen kommer att samverka med de anhöriga. 

8) Ingen kommer att organisera Skåneveckan för psykisk hälsa. 

9) Ingen kommer att anordna föreläsningar, inflytandedagar och utbildningar. 

10) Ingen kommer att lyfta psykisk hälsa i massmedia. 

 

Brukarna på Rebus, Tomelilla kommunerna 

41



 

Angående Bisams funktion i SÖSK avskaffande  2020-08-30 RSMH Österlen 

 

Att vi kommer att förlora en med egen erfarenhet som förstår oss med psykisk ohälsa. Då vi 

kommer att hamna i en beroende situation. Detta medför att vi kommer i underläge och vi 

vågar inte att prata med Chefen. Då vi inte vågar prata med chefen då vi riskerar att inte få 

vara i verksamheten och att chefen inte har förståelse till hur vi mår eller hur vi känner.  

Enligt SKR (Svenska Kommuner och regioner) så står det under Prio medel att brukare och 

brukarorganisationerna ska vara delaktiga för att man ska kunna söka PRIO pengar.  

Då vi i RSMH Österlen har läst och granskat Riskanalysen ser vi att brukarorganisationen och 

brukarna/Anhöriga inte kommer att kunna vara delaktiga.  

Kompetensgruppen, brukarrevisionen, inflytandedialogen har alla handlagds av BISAM och vi 

ser inte att chefen kommer att ha möjlighet att bedriva dessa grupper. Detta medför att 

viktiga forum för brukarna kommer att försvinna. Var blir inflytandet då av??? 

Bisam har även ansvarat för Återhämtnings caféer, informationsguiden, skåneveckan. Vi är 

oroliga för att dessa viktiga forum kommer att glömmas bort. 

Där ut över har bisam organiserat föreläsningar, inflytande dagar, utbildningar samt lyft 

frågan om psykisk hälsa i massmedia. Vem kommer att ta över detta jobb? 

RSMH Österlen hoppas på att ni ge svar till oss hur ni tänker. 

RSMH Österlen  

 

Angående BISAM i SÖSK (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad) 

Att ge stöd åt personer med psykisk ohälsa av olika slag kräver mycket av en kommun. En 

BISAM-tjänst är mycket bra för både brukare och deras anhöriga. Det handlar om att på ett 

långsiktigt sätt skapa förtroende för det stöd en kommun ska ge personer med psykisk 

ohälsa. Det är en sårbar grupp som behöver ett lugnt och tryggt bemötande under lång tid. 

En BISAM-tjänst ska innehas av en person med egen erfarenhet. Den är mycket viktig för att 

kunna möta alla inblandade med djupare förståelse för den komplexa situation det ofta 

handlar om. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa spelar en allt större roll både 

nationellt och internationellt för att möta psykisk ohälsa. 

En gemensam BISAM-tjänst är också oberoende från en enskild kommun och är därför till 

fördel för brukare och anhöriga. I alla riktlinjer som utges nationellt efterfrågas mer och mer 

brukares och anhörigas röst för att få god och kvalificerad vård och stöd. 

Vi protesterar mot uppsägningen av denna tjänst. Vi efterlyser tydlig redovisning av vilka 

motiv som gör att uppsägning har skett. Vi önskar få ta del av det protokoll från det möte 

där beslutet fattades. 
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Vi protesterar också mot att det inte ska utgå någon ersättning  till de 

föreningsrepresentanter som ska delta i kommande möten. Detta är orättvist, då respektive 

kommuns representanter gör detta inom ordinarie tjänst. Brukare och anhöriga utnyttjas på 

felaktigt sätt. 

Lund den 9 september 2020 

IFP Lundabygden/Österlen        Per Torell 

IFS Skåne  Sigbrit Emilson 

 

Hej! Detta är synpunkter från brukarna i Basgruppen i Ystad angående BISAM. 

VÄNLIGEN Susette Witting, Bengt Persson 
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Kooperativet bredvid: 

Ur vår synvinkel har BISAM varit som ”Spindeln i nätet” och en stöttepelare som hjälper oss att göra 

ett bra jobb.  

Samordna information och att ge information i form av föreläsningar tex är något som varit väldigt 

uppskattat av oss och dem som arbetstränar hos oss. 

Tack vare BISAMS stora kontaktnät, sprids informationen om att vi finns och vad vi kan hjälpa 

kommuner och privatpersoner med. Och så får vi på samma sätt information om att andra 

organisationer och verksamheter finns, som sagt ”spindeln i nätet”.  

Det är hos BISAM idéer, reflektioner och tillvägagångssätt flyttats mellan kommunerna. Det har fått 

oss att växa och bli bättre på att ta hand om varandra. För i grunden handlar det om människor som 

inte mår bra och som behöver stöttning, styrka, kraft att våga och vilja se framåt. För att öka 

självständigheten behövs mod, det är något man får när man blir stöttad – vilket BISAM rollen fyller 

en viktig funktion i.  

 

Vi vill gärna ha svar på följande frågor: 

I vårt moderna samhälle pratar vi mycket om vikten av att kunna påverka själva. Varför rycker man 

nu bort den ”mattan” (BISAM) som det tagit år att skapa och bygga upp?  

Som verksamhet är man beroende av att andra uppfattar möjligheterna och sprider ens goda rykte. 

Varför tar ni bort detta?  

Om ingen fångar upp vad brukare tycker, tänker och känner och gör dess röst hörd – vart är vi då på 

väg? 

Ska vi bygga ett sociala hållbart samhälle då måste vi lägga prestige åt sidan och bygga allianser. 

Bygga kedjor av insatser där vi inser vad vi är bra på och vad andra är ännu bättre på. I det ligger 

styrkan till framgång! Har ni verkligen råd att ta bort den viktiga kedjan som BISAM rollen har? 

 

Till Styrgruppen för samverkan sydöstra Skåne 

Ystad kommun Social Omsorg 

 

FRÅN BRUKARNA VID SOCIALPSYKIATRI ÖRNEN, SJÖBO KOMMUN 

Vi Brukare i Sjöbo kommun vill med denna skrivelse framföra våra tankar kring avvecklandet 

av BISAM funktionen. 

 

BISAM funktionen är och har varit värdefull för oss brukare och vi hade önskat att få behålla 

BISAM. Vi hade också önskat att vi blivit tillfrågade om våra åsikter INNAN beslutet om att 

lägga ner BISAM fattades. Det är VI brukare som brukat BISAM. 
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BISAM har haft en helhetsbild över alla kommuners brukar och anhörigverksamheter. När 

brukarinflytande frågorna ska hanteras inom den egna kommunen är vår oro att denna 

möjlighet till samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna försvinner. 

BISAM har startat och drivit Återhämtningscafe som har varit och är mycket uppskattade, vad 

händer med dessa? 

 

BISAM funktionen är oberoende och många brukare känner sig trygga i att vända sig till 

BISAM med sina tankar och åsikter. Även om det finns goda och välfungerande relationer till 

personal/arbetsledning, så återstår alltid det faktum att brukaren är i en beroendeställning, det 

är inte brukaren i förhållande till BISAM. 

 

BISAM har via sin sida varit en stark informationslänk till brukare och brukarorganisationer 

BISAM har erbjudit och organiserat div utbildningar, Inflytandedagar, samordning av 

Brukarrevisioner mm. 

Vem samordnar detta då det fulla ansvaret ska ligga i den ordinarie kommunala 

verksamheten? 

 

Vi hoppas att ni i Styrgruppen tar till er våra åsikter och frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet att BISAM-tjänsten i SÖSK upphör fr.o.m år 2021 

 

 

OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge beklagar verkligen att inflytandearbetet inom psykiatrin i 

SÖSK-kommunerna går åt fel håll, då BISAM-tjänsten är tänkt att försvinna.  

Inflytandearbetet har under många år (2014-2019) gått i rätt riktning tack vare bl.a. BISAM-tjänstens 

inrättande, detta står för UTVECKLING. 

Under år 2019, då psykiatrin delades upp i psykiatri/habilitering/hjälpmedel, blev ledordet BEHÅLLA 

och nu verkar tyvärr mottot bli AVVECKLA. 
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Vi vill gärna veta vilka som bestämt detta och varför inte vi brukarföreningar tillfrågats. 

 

Vår fråga är; hur tänker samverkan bedrivas i fortsättningen? Ska ni fortsätta att samverka med oss 

föreningar? 

 

Med vänliga hälsningar 

Benny, Kerstin och Mathilda  

OCD-föreningens representanter. 

 

 

Tomelilla 2020-09-15 

 

Angående Brukarinflytande Samordnare BISAM. 

 

Vi personal i Tomelilla kommuns socialpsykiatri vill uppmärksamma tankar 

kring att brukarinflytande frågor ska hanteras av egna kommunen. 

 

 

 Det viktiga med att ha en gemensam BISAM är få en klar helhetsbild 

mellan kommunerna. Samhörighet och gemenskapen tips/idéer som blir 

när man jobbar över gränserna.  

 BISAM har en egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Brukarna får en förebild 

och kan mötas på ett annat plan. Brukarna känner förtroende för BISAM. 

 Brukarna vågar berätta sin åsikt till BISAM eftersom hon är oberoende 

och inte kan påverka ett beslut som fattas kring ex Boendestödet. 

 Både brukare och personal förlorar spindeln i nätet som en samordnande 

funktion med att få ut senaste information/utbildning med sitt 

fantastiska engagemang. 

 

Vänliga Hälsningar: Personalen Socialpsykiatrin  

Tomelilla Kommun. 
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Angående avskaffandet av BISAM- funktion i sydöstra Skåne 

Det känns ju att vi går bakåt om Bisam kommer att upphöra i SÖSK. Vi (brukare) vet ju hur icke-

prioriterad och icke-engagerad brukarinflytande är när ansvaret ligger på enheterna själva. Det är 

redan så på platser där det finns specifika person anställda för att driva inflytandefrågor, där är det 

fortfarande en kamp att få enheter och chefer att förstå vikten av det. Men innan Bisam och Bisam 

liknande funktioner var det ännu värre. Samt att det blir väldigt rörig för brukarföreningarna och 

organisationer att ha koll på alla olika forum som nu vill ha deras medverkan. Det blir ju en enorm 

mer belastning för brukarna, mer otydlighet och mindre inflytande.  

Och sen att beslut om inflytande arbete har tagits utan någon som helst inflytande, synpunkter, 

information till dom som det berör är ju i vår värld helt knäppt. Det visar väl på hur icke-seriöst 

inflytande frågorna blir tagen, eller att dom inte förstår vad inflytande innebär. Kanske att 

”inflytande” är vi har informerat er, att man få ta del av kunskapen men inte kan påverka det, inte 

blivit tillfrågat synpunkter mm. 

Som sagt vi blir ju väldigt upprörda och vemodiga av detta. Stor förlust och steg tillbaka till lite/inget 

brukarinflytande och att inte ta frågan kring brukarinflytande på allvar. 

Vad det gäller konsekvensbeskrivning av vem som berörs, det är ju utöver Bisam och Brukar 

revisorerna även alla andra som samarbetar och som nu får merarbete också. Anhörigkonsulent, 

ISAM, brukarorganisationer, alla som är inblandat i Skåneveckan mm. 

Undrar även vem som har utfört riskbedömningen där det finns ”liten risk” på ”Kompetenstapp” och 

”risk för att uppdrag faller mellan stolar”, frågar man oss (och vi tror många fler brukare) så ska det 

vara ”allvarlig risk” (eller snarare, ”kommer definitivt att hända i mycket stor utsträckning”). 

Och ”risk att det stannar upp en initial period” är inte medel risk, det är också säkerhet eller alltså 

”allvarlig risk”. 

Hoppas vi kommer hitta något där dom inser vilka viktiga frågor det handlar om, att det handlar om 

samhällets hälsa nu och framtid och att det brukarnas egen röst måste höras (av någon med egen 

erfarenhet!). 

Brukarrevisorerna Agneta Ståhl, Freja Hillfon Liungman, Loes Vollenbroek, Marie Sjögren, Sanna 

Sandberg, Susanne Andersson 

 

Mejl inkommit 2020-09-15 

Hur skriver man några rader om något som inte ens borde få ske? 

Hur för man fram sin åsikt och tankar om något som inte ens borde ha fått klubbats igenom? 

Som representant för SHEDO har jag haft den stora äran att få arbeta med Maria Samuelsson och 

sett hennes engagemang i rollen som BISAM. 

För mig blev beslutet om hennes avgång ett tydligt bevis på att trots att vi lever en bra bit in på 2000-

talet, är psykisk ohälsa fortfarande något som klassas som oviktigt. Hur det nu är möjligt? när inte 

bara lilla landet ”lagom” vittnar om ökad sådan kan jag inte förstå. 

Är det för att det inte är en ”synlig” sjukdom som exempelvis cancer? Det som inte syns det finns 

inte.. 
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Vi forskar om andra sjukdomar, instiftar fonder, bedriver insamlingar och försöker öka allmänhetens 

förståelse, men vad gör ni? Jo, ni plockar bort den enda tjänst som verkligen försöker göra samma för 

sjukdomen, psykisk ohälsa.  

En gång i tiden trodde jag faktiskt på medmänsklighet, men efter ert beslut om att avsätta BISAM 

börjar jag tvivla. 

En sak är då säker, de som tagit detta högst tvivelaktiga beslut kan själva aldrig mått dåligt.  

En skam är vad det är! Låt oss hoppas att ni aldrig behöver lida av psykisk ohälsa, för då kommer ni 

önska att ni aldrig tog bort BISAM! 

Stephanie Brown, 

Före detta lokalrepresentant SHEDO 

 

Här kommer tankar från våra brukare i Simrishamn angående BISAMS 
uppsägning.  

  

“ Maria behövs för cheferna får aldrig tummen loss.”  

“ Cheferna har inte den tid att avsätta för det arbete som Maria gör.”  

“ Det behövs en samordnare som har överblick över alla fem 
kommunerna.”  

“ BISAM är en trygghet för oss brukare. Henne vågar man prata med om allt, 

som man aldrig skulle våga prata med enhetscheferna om. “  

“ Hon underlättar för alla från brukare till anställda som en spindel i nätet. “  

“ Det finns en betydande risk för att allt arbete hon har gjort kommer att 
prioriteras bort pga tidsbrist. “  

“ Om en kommun gör förbättringar finns det en stor risk att den 
informationen inte förs vidare om inte Maria finns och gör det.”  

“ Maria står oss brukare närmre tillhands än vad enhetscheferna gör. “  

“ Maria behövs för alla hennes idéer, engagemang och hennes förmåga att få mycket 

gjort för oss brukare. “  

“ Det är inte bra att belasta cheferna med mer arbete. Dom har tillräckligt. “  

  

Vi som personal har samlat dessa röster från våra brukare. Vi kan inte annat 
än instämma i deras tankar. Maria behövs !   
Maria har format denna tjänsten och hittat en plattform som fungerar 
utmärkt gentemot brukarna. Det kan inte fem enhetschefer ersätta!  

  

Med vänlig hälsning Åsa och Lisa  
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Tue, 29 Sep 2020 08:37:47 +0000
To:                                      Vård- och omsorgsnämnden Tomelilla
Subject:                             Kännedom kring avvecklande av BISAM-funktionen / 
maria.samuelsson@ystad.se

ÄrendeID: 822504

Från: Samuelsson Maria
Datum: 2020-09-28 kl. 04.47
Hej,
Jag önskar få någon form av information från socialnämnderna i ”mina” fem kommuner 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kring det beslut som ”Styrgruppen vuxna 
samverkan” fattat under 2020 att BISAM-funktionen inte behövs från årsskiftet. En funktion som 
alla sex år inte kostat någon kommun en enda krona då den bekostats med statliga PRIO-medel 
under alla år. Ystad kommun har dessutom erhållit lönebidrag för mig under de senaste åren…..
 
Då jag innehaft funktionen i snart sju år, vi har rönt många framgångar kring inflytande och att 
brukare, personal och anhöriga ser det som betydelsefullt att funktionen finns, vill jag lyfta frågan 
till er i nämnderna och få reda på varför man nu inte längre behöver en samordnare kring frågor 
som inflytande, aktiviteter mm kring psykisk ohälsa. 
 
Denna psykiska ohälsa ökar ju i Sverige. Covid-19 kommer troligen fresta på vård och kommun 
ännu mer. Då väljer man att ta bort BISAM-funktionen. 
 
BISAM-funktioner införs i flera kommuner i Sverige under året. NSPH i Skåne utbildar och 
Psykiatri Skåne anställer Peer Supporters, Personlig EgenErfaren Resurs. 
 
Styrgruppen sa 2019 nej till en Peer Supporter-satsning.
 
Jag som BISAM undrar hur ni socialnämnder tänker kring psykisk ohälsa och möjligheter för 
medborgarna i kommunerna till psykisk hälsa framöver.
 
Bifogar meddelandet jag fick av Socialchef Dan Kjellsson 29 juni 2020. 
 
Bifogar ett Öppet brev som Kompetensgruppen (brukare, patienter, personal, inflytandeombud), 
Brukarrevisorerna och föreningarna skickade in till Styrgruppen den 18 september.

Bifogar också den artikel som YA publicerat kring ärendet. De kommer intervjua en del av dem 
som ingår i brevet ovan.
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Ser framemot ett förtydligande från respektive kommuns nämnd i avvecklandet av BISAM-
funktionen. 
 
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar 
Maria Samuelsson
BISAM – Brukarinflytandesamordnare i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad
 
Prenumerera på BISAMs Nyhetsbrev här
Facebook                         www.facebook.com/bisamsosk
Web                                  www.ystad.se/psykiskhalsa
Mobil                                0709-477 288
Besöks-/postadress:     Byavången
                                          Byavägen 37
                                          273 31 Tomelilla
 

-- 

Martin Wassenius

                                                                                                      Conversation ID: 0d2b5128-
022f-11eb-b356-050033610270 0d2b5128-022f-11eb-b356-050033610270 66d5cc6
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Camilla Andersson
Socialchef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
camilla.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 7 december 2020 Dnr VON 2020/56

vård och omsorgsnämnden

Svar på öppet brev till Politikerna i SÖSK

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna i det öppna 
brevet från Agneta Ståhl enligt förvaltningens förslag till svar i 
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Agneta Ståhl. brukarrevisor I SÖSK, har skrivit ett öppet brev till 
politikerna i SÖSK-kommunerna med anledning av förändringarna av 
BISAM-funktionen enligt handlingsid: Von 2020.xxx.
Frågan är följande:
Hur tänker man som politiker när man tar bort en heltidstjänst, inom 
socialpsykiatrin, nu när den psykiska ohälsan ökar?

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, föreslår att 
brevet besvaras enligt följande:

En överenskommelse om samverkan och gemensam kunskapsutveckling 
kring personer som riskerar eller har psykisk ohälsa finns sedan 2010. 

Denna överenskommelse inbegriper kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Tomelilla och Ystad och inom dessa, förvaltningarna: 

- Socialförvaltning/motsvarande (socialpsykiatri, LSS, IFO, Barn- 
och familj)

- Barn- och Utbildningsförvaltning/motsvarande 

För Region Skåne och andra hälso-och sjukvårdsverksamheter ingår i 
överenskommelsen: 

- Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) och Första Linjen (FL)
- Barn- och Ungdomshabiliteringen (BoU)
- Barnhälsovård (BHV)
- Psykiatriska öppenvårdsverksamheter, Region Skåne
- Primärvård/Hälsovalsenhet, Region Skåne

52



2 (3)

- Capio Vårdcentraler (primärvård)

Ovanstående samverkansparter har bildat en samverkansorganisation och 
-struktur som leds av en styrgrupp för samverkansöverenskommelsen och 
två samrådsgrupper, en för målgruppen vuxna och en för målgruppen 
barn/unga..Samrådsgrupperna arbetar med att identifiera behov i 
respektive målgrupp och föreslå åtgärder, som efter beslut i styrgruppen 
realiseras och följs upp.
 Avvecklingen av funktionen BISAM är inte ett politiskt ärende utan 
styrgruppen har beslutande mandat i frågor som rör avtalet.

Vård och omsorgsnämnden har satt ett mål för 2020 och 2021 på att 
- Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna 

inom nämndens verksamheter ökar
Nämnden följer upp målen tre gånger per år och har därmed en insyn i att 
verksamhetens arbete utvecklas i nämndens beslutade riktning. Vi har fullt 
förtroende till att alla medarbetare som arbetar med nämnda målgrupp, 
vuxna med psykisk ohälsa, arbetar med delaktighet och inflytande. Vård 
och omsorgsnämnden ser därför inte att avvecklingen av BISAM 
funktionen kommer att försämra stödet och kvaliteten på insatserna. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslutet om svar får några ekonomiska 
konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Beslutet om svar kräver ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2020-12-07
Frågeställningar till Socialnämnd/motsvarande, handlingsid: Von 2020.xxx
Öppet brev till Politikerna i SÖSK, handlingsid: Von 2020.xxx
Svarsskrivelse från Styrgrupp rörande BISAM, handlingsid: Von 2020.xxx

Stöd och omsorg
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Camilla Andersson
Socialchef

Beslutet skickas till:

Agneta Ståhl
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From:                                 Camilla Andersson
Sent:                                  Thu, 3 Dec 2020 14:18:30 +0000
To:                                      Marianne Åkerblad
Cc:                                      Olof Hammar
Subject:                             VB: Frågeställningar till Socialnämnd/motsvarande. / agneta_stahl@yahoo.com
Attachments:                   Svarsskrivelse från Styrgrupp rörande BISAM_2.pdf

Hej Marianne,
Här är brevet som inkommit gällande BISAM. 
Ett kort svar kan innehålla bla att ni inte är inne i verksamheten och beslutar i frågan utan har tilltro till 
styrgruppens beslut.  Vidare att  ni förutsätter att verksamheten arbetar med inflytande och delaktighet 
för Tomelillas invånare  och kommer att följa  inflytandearbetet under 2021.
Ska vi försöka få med detta också till nämnde trots att det inte varit i AU? Känns angeläget att hon inte 
får vänta på sitt svar till januari.
Ha en fin kväll!
 
 
Hälsningar
 
 
 

Camilla Andersson
Socialchef
Stöd och Omsorg
Telefon: 0417-182 14
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se

Från: Martin Wassenius (Tomelilla Direkt) <support@tomelilla.zendesk.com> 
Skickat: den 2 december 2020 11:09
Till: Von-zen <von-zen@tomelilla.se>
Ämne: Frågeställningar till Socialnämnd/motsvarande. / agneta_stahl@yahoo.com
 
ÄrendeID: 824005
 
 
Från: Agneta Ståhl 
Datum: 2020-12-02 kl. 10.13
Svar emotses på de frågor, avseende psykisk hälsa/ohälsa, som ställs i bifogade insändare i YA 
21/11 -20.
 
 
Bifogar även responsen, från Styrgruppen, på det "öppna brev" som de fick från alla de 
brukargrupper, anhöriggrupper, brukarrevisorer, osv, osv som protest mot att BISAM-funktionen 
"försvinner" 31/12 -20.
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Med vänlig hälsning
 
Agneta Ståhl, Brukarrevisor sedan 2016
 
 

Skickat från Yahoo Mail på Android
 
--

Martin Wassenius
                                                                                                      Conversation ID: 61bcc368-3486-11eb-ada8-9926a6defddf 61bcc368-3486-11eb-ada8-9926a6defddf 66d5cc6 
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Svar rörande öppet brev till styrgruppen för samverkan i sydöstra Skåne 
 
 
Styrgruppen är tacksam för att ni valt att dela med er av era synpunkter rörande BISAM-funktionens 

upphörande. Det är värdefullt att vi får ta del av era tankar om brukardialog i sydöstra Skåne. Vi förstår att 

detta beslut har väckt mycket oro om vad som nu blir istället. 

 

Vi vill framförallt poängtera att detta inte handlar om att försämra möjligheterna för brukardialog och den 

verksamhet som bedrivs, tvärtom är det vår avsikt att hitta former för att fortsatt ha en god dialog, vår 

förhoppning är att detta framåt ska bli ännu bättre. En fungerande brukardialog i våra sydöstra kommuner 

är inte avhängig en specifik tjänst utan vi tänker att det framåt behöver finnas fler möjligheter för en sådan, 

att vi behöver fler kanaler och en större fördjupning. Det är därför vi vill att verksamheterna själva tar ett 

större ansvar och hittar olika alternativ framåt som kan fungera på varje ort. Chefer och personal kommer 

att ges tid och resurser för att komma framåt i detta arbete. 

 

Det har de senaste åren funnits ett intensivt arbete genom kompetensgruppen, BISAM, brukarråd, 

brukarrevisorer, utvecklingsledare med flera. Det är styrgruppens intention framåt att det även framledes 

kommer att ordnas aktiviteter, utbildningar och ske samverkan i olika former mellan brukarorganisationer, 

Region Skåne och kommunerna.  

 

Styrgruppen kommer under hösten ta fram en plan för 2021 vari det kommer framgå hur samverkan framåt 

är tänkt att se ut. Planen är ännu inte klar eftersom det är styrgruppens vilja att ta fram denna i samarbete 

med brukarorganisationerna. Tyvärr innebär själva processen att det under en tid nu kommer råda 

osäkerhet kring hur samarbetet framåt ska se ut. Det är ofrånkomligt under en övergångsperiod. 

 

Vi kommer att höras framöver i dessa frågor. Ett bra samarbete är en hörnsten för att kunna utveckla 

verksamheterna och ändra i dessa när behoven förändras i vårt samhälle. 

 

 

För Styrgruppen 

 

 

 

2020-10-28 
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Öppet brev till Politikerna i SÖSK, dvs Politikerna i Ystad, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup och Tomelilla kommuner, med anledning av den 
nedmontering av nätverk/stödfunktioner mm, för invånare med 
psykisk ohälsa i Era kommuner, som gäller fr.o.m. 210101!
I YA 26/10 ifrågasätter jag att man tar bort BISAM-funktionen inom socialpsykiatrin i SÖSK.

(BISAM=Brukarinflytandesamordnare, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som funnits sedan 
2014 och fungerat alldeles utmärkt) YA 10/8 

Dan Kjellson medger att: ”Målet var att öka deras delaktighet. Under en övergångsperiod är det 
tyvärr omöjligt att undvika att det råder viss osäkerhet innan nya former för arbetet tagits fram.”

Osäkerhet ingår som en del av den psykiska ohälsan och behöver verkligen inte förstärkas i en 
omorganisation.  

Styrgruppen, som bl.a består av Socialcheferna i SÖSK beslutar alltså att ”ta bort" BISAM-funktionen, 
(bekostas av statliga medel.) Detta görs utan konsekvensbeskrivning, dvs kontroll av vad beslutet kan 
ha för inverkan på Brukarnas vardag. 

 Tjänstefel och/eller nonchalans mot dom som berörs av beslutet?

Det är märkligt att man säger sig vilja utveckla Brukarnas delaktighet och börjar med att inte ens 
fråga dem!   

 1/1 2021 försvinner alltså en stor del av det nätverk/mötesplatser som BISAM utvecklat/organiserat. 
Det har skickats in en hel del protester till Styrgruppen, från alla dom som berörs negativt av 
beslutet, men dessa synpunkter har lämnats helt utan någon som helst åtgärd. (YA  16/9)

 Maria Samuelsson, som innehar BISAM-anställningen nominerades häromdagen till ”Årets 
känslovisionär.” Denna nominering baseras bland annat på hennes egenerfarenhet av psykisk ohälsa, 
hennes arbete som BISAM, med nyskapande som bl.a ”Psykbussen”, ”Återhämtningscaféer” samt 
hennes kreativitet.  YA 10/11

Ny organisation skall utformas utan all den erfarenhet och stora kontaktnät som BISAM besitter/har 
tillgång till, varför ta bort en funktion som fungerar bra?

En ny organisation tar oftast 2 - 4 år att få funktionell.

En hel del människor med psykisk ohälsa, kommer alltså att lämnas i sticket, bl.a när det gäller 
möjligheter att mötas/utveckla kontaktnät/kompetens.

Med hänvisning till ovanstående, blir de signaler som Styrgruppen och Ni politiker ger till 
medborgarna i SÖSK att personer med psykisk ohälsa inte kan räkna med att få den hjälp och det 
stöd, framöver, som man behöver.

Min fråga är då: 

Hur tänker man som politiker när man tar bort en heltidstjänst, inom socialpsykiatrin, nu när den 
psykiska ohälsan ökar? 

Beslutet innebär ju att Ni fr.o.m. 1/1 2021 försämrar för många av Era invånare med psykisk ohälsa?
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Agneta Ståhl

Brukarrevisor i SÖSK sedan 2016 
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Svar rörande öppet brev till styrgruppen för samverkan i sydöstra Skåne 
 
 
Styrgruppen är tacksam för att ni valt att dela med er av era synpunkter rörande BISAM-funktionens 

upphörande. Det är värdefullt att vi får ta del av era tankar om brukardialog i sydöstra Skåne. Vi förstår att 

detta beslut har väckt mycket oro om vad som nu blir istället. 

 

Vi vill framförallt poängtera att detta inte handlar om att försämra möjligheterna för brukardialog och den 

verksamhet som bedrivs, tvärtom är det vår avsikt att hitta former för att fortsatt ha en god dialog, vår 

förhoppning är att detta framåt ska bli ännu bättre. En fungerande brukardialog i våra sydöstra kommuner 

är inte avhängig en specifik tjänst utan vi tänker att det framåt behöver finnas fler möjligheter för en sådan, 

att vi behöver fler kanaler och en större fördjupning. Det är därför vi vill att verksamheterna själva tar ett 

större ansvar och hittar olika alternativ framåt som kan fungera på varje ort. Chefer och personal kommer 

att ges tid och resurser för att komma framåt i detta arbete. 

 

Det har de senaste åren funnits ett intensivt arbete genom kompetensgruppen, BISAM, brukarråd, 

brukarrevisorer, utvecklingsledare med flera. Det är styrgruppens intention framåt att det även framledes 

kommer att ordnas aktiviteter, utbildningar och ske samverkan i olika former mellan brukarorganisationer, 

Region Skåne och kommunerna.  

 

Styrgruppen kommer under hösten ta fram en plan för 2021 vari det kommer framgå hur samverkan framåt 

är tänkt att se ut. Planen är ännu inte klar eftersom det är styrgruppens vilja att ta fram denna i samarbete 

med brukarorganisationerna. Tyvärr innebär själva processen att det under en tid nu kommer råda 

osäkerhet kring hur samarbetet framåt ska se ut. Det är ofrånkomligt under en övergångsperiod. 

 

Vi kommer att höras framöver i dessa frågor. Ett bra samarbete är en hörnsten för att kunna utveckla 

verksamheterna och ändra i dessa när behoven förändras i vårt samhälle. 

 

 

För Styrgruppen 

 

 

 

2020-10-28 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

Vonau § 69 Dnr VON 2020/52

Remiss - Motion om språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 69 forts

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 69 forts

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion 
och kommit fram till följande: 

När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att 
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att 
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 

Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt 
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun 
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och 
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den 
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra 
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar. 

Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges 
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas 
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. 
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. 

I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på 
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska 
konsekvenser.
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Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 69 forts

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

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

Uppföljning
Uppföljning ingår inte i uppdraget från ksau.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Beslutsunderlag
Remiss -Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen, 
handlingsid: Von 2020.810.
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2020.904.

 
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 69 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Peo Örnsved (SD) yrkar att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
föreslår vård och omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

Marianne Åkerblad (M) och Axel Olsson (S) yrkar att vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag, det 
vill säga att föreslå vård och omsorgsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar enligt 
Marianne Åkerblads och Axel Olssons förslag
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 232 Dnr KS 2020/156

Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen

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

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 232 forts.

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg. 

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 232 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 121/2020, handlingsid: Ks 2020.2995.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

Vonau § 70 Dnr VON 2020/47

Avtal om kommunalt driftbidrag till anläggning för 
korttidsvistelse i Simrishamns kommun

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att säga upp avtalet med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse 
per 2020-11-01. Uppsägningstiden är enligt avtalet 9 månader. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar vidare att bedriva korttidstillsynen i den 
egna verksamheten från och med november 2021.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun tecknade ursprungligen 2001 avtal med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse. 
Nuvarande avtal gäller från 2009-01-01 och har sedan dess förlängts två år i 
taget med 9 månaders uppsägning.

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som 
tillhör personkretsen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ska erbjudas miljöombyte och rekreation men också ge 
anhöriga avlösning. Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till 
personlig utveckling. Insatsen kan ordnas i korttidshem eller i en stödfamilj.
Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som 
en lösning vid akuta behov.

Omfattningen av köp av verksamhet är 52 dygn per månad och 14 barn och 
unga har idag beslut på korttidsvistelse. Budgeten för verksamheten är 3 760 
tkr. Idag köper verksamheten platser både i Simrishamn och Ystad.

Verksamheten ser fördelar med att driva korttidsvistelse i egenregi. Dels vid 
akuta placeringar dels vid uppföljningar av insatsen. Inflytande på innehåll 
och kvalitet styrs också av verksamheten själv. En framtida utveckling kan 
vara att även lägga korttidstillsynen på Lodjuret i samma lokaler.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 70 forts

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten planerar att inte erbjuda insatsen alla dagar i veckan. Utifrån 
beläggning beräknar verksamheten att hålla öppet ca 20 dygn per månad.

Barnperspektivet
5 barn/ungdomar har sin vistelse i Ystad och 8 barn/ungdomar har sin i 
Simrishamn och 1 har sina dygn i stödfamilj.  Inför förändringen så bör 
informationsmöte hållas i god tid samt en god och planerad introduktion.

Miljöperspektivet
Att bedriva verksamheten lokalt borde innebära mindre resande för brukarna 
vilket bör vara positivt ur ett miljöperspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att säga upp avtalet med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse 
per 2020-11-01. Uppsägningstiden är enligt avtalet 9 månader. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar vidare att bedriva korttidstillsynen i den 
egna verksamheten från och med november 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 70 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2020.905.
Avtal Korttidsvistelse Simrishamn, handlingsid: Von 2020.753.
_________

  

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

Vonau § 71 Dnr VON 2020/57

Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, 
café Kryddan, Soffta m m

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så 
snart det är möjligt organisera och planera på detaljnivå gällande 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan för att öka både 
utbud och möjligheten till möte mellan generationer.

Ärendebeskrivning
Slutsatserna i den utredning kring gemensamt verksamhetshus som 
genomfördes 2019 redovisade att det finns goda möjligheter att genom 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan öka både utbud 
och möjligheten till möte mellan generationer. 

Utredarens förslag var att ett gemensamt verksamhetshus definieras utifrån 
en enda samplaneringsyta, men att de fysiska lokalerna är två stycken. 
Förvaltningen har redan tillgång till en plattform som stödjer detta. Detta är 
ett nytt verktyg som bland annat möjliggör samplanering och kommunikation 
med civilsamhällets olika verksamheter och mellan de kommunala 
verksamheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 augusti 2020 (Ksau § 
163/2020) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på 
samplanering till vård och omsorgsnämnden samt familjenämnden senast i 
december 2020.

Socialchef Camilla Andersson har utrett frågan vidare och följande 
slutsatser har framkommit:

Tidigare utredning har visat att Café Kryddan och Soffta ska användas som 
träffpunkter oavsett målgrupp. Lokalerna ska samplaneras och kunna nyttjas 
efter behov. Även aktiviteterna ska samplaneras och på så vis öka utbudet på 
aktiviteter. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 71 forts

Möjligheten att utveckla ovan har förhindrats av att träffpunkten på Cafe 
Kryddan är stängt pga covid-19. Så snart det är möjligt att öppna så kommer 
verksamheterna få i uppdrag att organisera och planera på detaljnivå.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så 
snart det är möjligt organisera och planera på detaljnivå gällande 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan för att öka både 
utbud och möjligheten till möte mellan generationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2020.910.
Utredning gemensamt verksamhetshus, handlingsid: Von 2020.909.
Ksau § 163/2020 Återrapport - Gemensamt verksamhetshus för 
socialpsykiatri café Kryddan  Soffta m m, handlingsid: Von 2020.907.
Ksau § 265/2019 Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri café 
Kryddan och Soffta, handlingsid: Von 2020.908.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlighet för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS 
fritidsverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till vård och omsorgsnämnden samt familjenämnden 
senast i december 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, Café Kryddan och Soffta.

Uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vi sitt sammanträde 4 december 2019 
(Ksau § 265, 2019) att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet för 
lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS fritidsverksamhet.

Bakgrund och nuläge

I Tomelilla finns mötesplatser och aktivitetslokaler för flera olika målgrupper. 
Fritidsgården Soffta, som riktar sig till ungdomar från mellanstadiet och upp till 18 år. 
Även LSS-verksamheten använder Soffta för fritid- och kulturaktiviteter en dag per 
vecka. Träffpunkten REBUS, som är en öppen verksamhet inom socialpsykiatrin, 
samt Café Kryddan som är en träffpunkt för äldre. Gemensamt för dessa är att de har 
som målsättning att innehåll och utbud ska anpassas efter målgrupp och behov. 
Samtliga lokaler står oanvända under vissa tider och dagar, beroende på inriktning 
och målgrupp.

Genom att samordna lokaler för öppen verksamhet kan nyttjandegraden och 
möjligheten för att delta i aktiviteter som mer bygger på intresse än exempelvis ålder 
öka. Samordningen stödjer också målet att aktiviteterna som erbjuds för 
socialpsykiatrin och LSS målgrupp ska främja delaktigheten och inkluderingen i 
samhället.

Att mötas över generationsgränserna har många positiva effekter. Forskning visar att 
kontakten mellan generationer skapar trygghet för barn och unga och ger äldre 
livsinnehåll. Mötesplatser som främjar möten mellan generationer är viktiga och 
kommunen bör bidra till att sådana skapas.
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Nuvarande Lokaler

 Träffpunkten REBUS finns idag på SOL-huset som ligger bakom 
Folkhögskolan. Förutom Träffpunkten har flera olika verksamheter inom Stöd- 
och omsorg, kontorslokaler i byggnaden. 

 Soffta fritidsgård finns i en externt förhyrd lokal (Hemma på Österlen AB) i 
lokaler vid Torget. Lokalen är på 440 kvm fördelat på två plan. På det övre 
planet finns öppna ytor för bl.a. samvaro, café och biljard. På nedre plan finns 
bl. a shuffleboard men även rum för mer enskilda aktiviteter. Lokalen är 
tillgänglighetsanpassad och har hiss mellan våningsplanen. Lokalen är 
bemannad på eftermiddagar tisdag-söndag samt kvällstid onsdag-söndag.

 Café Kryddan ligger i avskild del i ena änden av det särskilda boendet 
Byavångshemmet. Förutom en cafédel finns det flera olika lokaler att använda 
för planerade och spontana aktiviteter eller boka för föreningsverksamhet. 
Källarplanet innehåller också utrymme för bastu och lokal för gymnastik. För 
att få tillträde till lokalerna på andra tider än då caféet har öppet måste man 
idag ringa in till Byavångshemmet. Lokalen är bemannad mellan kl.09.00-
15.00 måndag-fredag.

Gemensamt verksamhetshus

Ett gemensamt verksamhetshus kräver utrymme för både aktiviteter riktade till 
särskilda målgrupper och möjlighet till öppna aktiviteter. Utredarens bedömning är att 
ingen av nuvarande lokaler uppfyller detta krav på egen hand. Lokalerna är, var och 
en, för små för att klara av att erbjuda målgruppernas behov av aktiviteter på samma 
tider. Om nuvarande Café Kryddan ska kunna användas som fritidsgård krävs 
ombyggnation, då den idag är integrerad i samma huskropp som det särskilda 
boendet Byavångshemmet.

Ett gemensamt verksamhetshus kan också definieras som den planeringsyta som 
medger organisering av aktiviteter i flera lokaler, både riktade och öppna, samt 
möjliggör deltagande utifrån intresse och inte enbart ålder.

Samordning av befintliga verksamhetshus

Utredaren bedömer att det finns förutsättningar att utveckla Soffta och Café Kryddan 
till att erbjuda fler aktiviteter, både gemensamma och riktade, och ökade öppettider 
genom samordnad planering. Ett gemensamt verksamhetshus som nyttjar de båda 
lokalernas förutsättningar på bästa sätt och som också välkomnar föreningar och 
civilsamhället att bidra till aktiviteter för invånarna i Tomelilla, unga som gamla.

Träffpunkten REBUS föreslås integreras i lokalerna på Café Kryddan, där finns också 
möjlighet till en avskild lokal för målgruppen med en separat ingång om så önskas. 
Detta för att tillgodose deltagarnas behov av tillgång till en lugn miljö. Integreringen 
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av REBUS bedöms öka både tillgänglighet och kvalitet och även ge möjlighet till 
anpassad arbetsträning i en inkluderande miljö.

LSS fritid och kultur använder redan Soffta en kväll i veckan. Verksamheten 
samverkar också med exv. Friskis&Svettis i sitt aktivitetsutbud. Aktivitetsutbudet 
skapas främst av brukarna själva, då delaktighet och inkludering är ledord. Att öppna 
för en gemensam samplaneringsyta ökar också valfriheten och möjligheten för LSS 
fritid och kultur. LSS tillsynsverksamhet, dvs fritidsverksamhet enligt LSS för 
ungdomar över 12 år, har som en del i sitt uppdrag att stödja ungdomarna till en aktiv 
fritid och bör därför också inkluderas i samplaneringen.

För att möjliggöra samplanering av aktiviteter och gemensam användning av 
lokalerna behöver tillgängligheten för att nyttja lokalerna öka. Både Soffta och Café 
Kryddan behöver kompletteras med ett gemensamt TAGG-system samt med en 
knappsats för larm. 

För att skapa trygghet och tydlighet behöver man också kunna stänga mellan Café 
Kryddan och det särskilda boendet Byavångshemmet, främst på helger och kvällar 
då Café Kryddan inte är bemannad av personal. Interiören på Café Kryddan behöver 
uppdateras och moderniseras så att lokalerna lättare kan anpassas till olika 
aktiviteter.

Bedömning av för- och nackdelar av de olika förslagen

Ett gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, Café Kryddan, Soffta och LSS 
fritid- och kultur som bygger på en enda gemensam lokal är, enligt utredaren, inte 
möjlig. Däremot bedöms möjligheten till samplaneringen av lokalanvändning och 
utbud på Soffta och Café Kryddan som goda. 

Nackdelen med att verksamheterna bedrivs i två lokaler är att möte mellan 
generationer inte sker lika spontant. Målgrupperna som idag använder Soffta och 
Café Kryddan kan också känna ett ägandeskap för lokalerna som möjligtvis kan 
försvåra inkluderingen av andra målgrupper.

Fördelen med att fortsättningsvis använda både Café Kryddans och Sofftas 
nuvarande lokaler är att möjligheten till utökat utbud av aktiviteter för samtliga 
målgrupper ökar. 

De verksamheter som idag bedriver verksamhet i respektive lokaler är positiva till de 
möjligheter som samplanering och samarbete skapar.

Slutsats och förslag
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Förvaltningens bedömning är att någon total samlokalisering inte är möjlig med 
dagens lokaler. Lokalen REBUS föreslås avvecklas och dess verksamhet integreras i 
Café Kryddans lokal. De andra två lokalerna - Soffta och Café Kryddan - förslås 
finnas kvar med den huvudsakliga inriktning de har idag men att lokalerna öppnas 
upp för nya användningsområden och samplaneras. LSS målgrupp föreslås 
inkluderas i planeringen.

Det finns goda möjligheter att genom samplanering av aktiviteter på både Soffta och 
Café Kryddan öka både utbud och möjligheten till möte mellan generationer. 
Utredarens förslag är att ett gemensamt verksamhetshus definieras utifrån en enda 
samplaneringsyta, men att de fysiska lokalerna är två stycken. Förvaltningen har 
redan tillgång till en plattform som stödjer detta. Detta och är ett nytt verktyg som    
bl. a möjliggör samplanering och kommunikation med civilsamhällets olika 
verksamheter och mellan de kommunala verksamheterna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 163 Dnr KS 2019/200

Återrapport - Gemensamt verksamhetshus för 
socialpsykiatri, café Kryddan, Soffta med mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till vård och omsorgsnämnden samt familjenämnden 
senast i december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vi sitt sammanträde 4 december 
2019, Ksau § 265/2019, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet 
för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS fritidsverksamhet.

Bakgrund och nuläge
I Tomelilla finns mötesplatser och aktivitetslokaler för flera olika målgrupper. 
Fritidsgården Soffta, som riktar sig till ungdomar från mellanstadiet och upp 
till 18 år. Även LSS-verksamheten använder Soffta för fritids- och 
kulturaktiviteter en dag per vecka. Träffpunkten REBUS, som är en öppen 
verksamhet inom socialpsykiatrin, samt Café Kryddan som är en träffpunkt 
för äldre. Gemensamt för dessa är att de har som målsättning att innehåll och 
utbud ska anpassas efter målgrupp och behov. Samtliga lokaler står oanvända 
under vissa tider och dagar, beroende på inriktning och målgrupp.

Genom att samordna lokaler för öppen verksamhet kan nyttjandegraden och 
möjligheten för att delta i aktiviteter som mer bygger på intresse än 
exempelvis ålder öka. Samordningen stödjer också målet att aktiviteterna som 
erbjuds för socialpsykiatrin och LSS målgrupp ska främja delaktigheten och 
inkluderingen i samhället.

Att mötas över generationsgränserna har många positiva effekter. Forskning 
visar att kontakten mellan generationer skapar trygghet för barn och unga 
och ger äldre livsinnehåll. Mötesplatser som främjar möten mellan 
generationer är viktiga och kommunen bör bidra till att sådana skapas.
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Justerandes sign

§ 163 forts.

Nuvarande lokaler
 Träffpunkten REBUS finns idag på SOL-huset som ligger bakom 

folkhögskolan. Förutom träffpunkten har flera olika verksamheter 
inom stöd- och omsorg, kontorslokaler i byggnaden. 

 Soffta fritidsgård finns i en externt förhyrd lokal (Hemma på Österlen 
AB) i lokaler vid torget. Lokalen är på 440 kvm fördelat på två plan. 
På det övre planet finns öppna ytor för bland annat samvaro, café och 
biljard. På nedre plan finns bland annat shuffleboard men även rum 
för mer enskilda aktiviteter. Lokalen är tillgänglighetsanpassad och har 
hiss mellan våningsplanen. Lokalen är bemannad på eftermiddagar 
tisdag-söndag samt kvällstid onsdag-söndag.

 Café Kryddan ligger i avskild del i ena änden av det särskilda boendet 
Byavångshemmet. Förutom en cafédel finns det flera olika lokaler att 
använda för planerade och spontana aktiviteter eller boka för 
föreningsverksamhet. Källarplanet innehåller också utrymme för bastu 
och lokal för gymnastik. För att få tillträde till lokalerna på andra tider 
än då caféet har öppet måste man idag ringa in till Byavångshemmet. 
Lokalen är bemannad mellan kl.09.00-15.00 måndag-fredag.

Gemensamt verksamhetshus
Ett gemensamt verksamhetshus kräver utrymme för både aktiviteter riktade 
till särskilda målgrupper och möjlighet till öppna aktiviteter. Utredarens 
bedömning är att ingen av nuvarande lokaler uppfyller detta krav på egen 
hand. Lokalerna är, var och en, för små för att klara av att erbjuda 
målgruppernas behov av aktiviteter på samma tider. Om nuvarande Café 
Kryddan ska kunna användas som fritidsgård krävs ombyggnation, då den 
idag är integrerad i samma huskropp som det särskilda boendet 
Byavångshemmet.

Ett gemensamt verksamhetshus kan också definieras som den planeringsyta 
som medger organisering av aktiviteter i flera lokaler, både riktade och 
öppna, samt möjliggör deltagande utifrån intresse och inte enbart ålder.

Samordning av befintliga verksamhetshus
Utredaren bedömer att det finns förutsättningar att utveckla Soffta och Café 
Kryddan till att erbjuda fler aktiviteter, både gemensamma och riktade, och 
ökade öppettider genom samordnad planering. Ett gemensamt 
verksamhetshus som nyttjar de båda lokalernas förutsättningar på bästa sätt 
och som också välkomnar föreningar och civilsamhället att bidra till 
aktiviteter för invånarna i Tomelilla, unga som gamla.
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Justerandes sign

§ 163 forts.

Träffpunkten REBUS föreslås integreras i lokalerna på Café Kryddan, där 
finns också möjlighet till en avskild lokal för målgruppen med en separat 
ingång om så önskas. Detta för att tillgodose deltagarnas behov av tillgång till 
en lugn miljö. Integreringen av REBUS bedöms öka både tillgänglighet och 
kvalitet och även ge möjlighet till anpassad arbetsträning i en inkluderande 
miljö.

LSS fritid och kultur använder redan Soffta en kväll i veckan. Verksamheten 
samverkar också med exv. Friskis&Svettis i sitt aktivitetsutbud. 
Aktivitetsutbudet skapas främst av brukarna själva, då delaktighet och 
inkludering är ledord. Att öppna för en gemensam samplaneringsyta ökar 
också valfriheten och möjligheten för LSS fritid och kultur. LSS 
tillsynsverksamhet, dvs fritidsverksamhet enligt LSS för ungdomar över 12 
år, har som en del i sitt uppdrag att stödja ungdomarna till en aktiv fritid och 
bör därför också inkluderas i samplaneringen.

För att möjliggöra samplanering av aktiviteter och gemensam användning av 
lokalerna behöver tillgängligheten för att nyttja lokalerna öka. Både Soffta 
och Café Kryddan behöver kompletteras med ett gemensamt TAGG-system 
samt med en knappsats för larm. 

För att skapa trygghet och tydlighet behöver man också kunna stänga mellan 
Café Kryddan och det särskilda boendet Byavångshemmet, främst på helger 
och kvällar då Café Kryddan inte är bemannad av personal. Interiören på 
Café Kryddan behöver uppdateras och moderniseras så att lokalerna lättare 
kan anpassas till olika aktiviteter.

Bedömning av för- och nackdelar av de olika förslagen
Ett gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, Café Kryddan, Soffta och 
LSS fritid- och kultur som bygger på en enda gemensam lokal är, enligt 
utredaren, inte möjlig. Däremot bedöms möjligheten till samplaneringen av 
lokalanvändning och utbud på Soffta och Café Kryddan som goda. 

Nackdelen med att verksamheterna bedrivs i två lokaler är att möte mellan 
generationer inte sker lika spontant. Målgrupperna som idag använder Soffta 
och Café Kryddan kan också känna ett ägandeskap för lokalerna som 
möjligtvis kan försvåra inkluderingen av andra målgrupper.

Fördelen med att fortsättningsvis använda både Café Kryddans och Sofftas 
nuvarande lokaler är att möjligheten till utökat utbud av aktiviteter för 
samtliga målgrupper ökar. 
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Justerandes sign

§ 163 forts.

De verksamheter som idag bedriver verksamhet i respektive lokaler är 
positiva till de möjligheter som samplanering och samarbete skapar.

Slutsats och förslag
Förvaltningens bedömning är att någon total samlokalisering inte är möjlig 
med dagens lokaler. Lokalen REBUS föreslås avvecklas och dess verksamhet 
integreras i Café Kryddans lokal. De andra två lokalerna - Soffta och Café 
Kryddan - förslås finnas kvar med den huvudsakliga inriktning de har idag 
men att lokalerna öppnas upp för nya användningsområden och samplaneras. 
LSS målgrupp föreslås inkluderas i planeringen.

Det finns goda möjligheter att genom samplanering av aktiviteter på både 
Soffta och Café Kryddan öka både utbud och möjligheten till möte mellan 
generationer. Utredarens förslag är att ett gemensamt verksamhetshus 
definieras utifrån en enda samplaneringsyta, men att de fysiska lokalerna är 
två stycken. Förvaltningen har redan tillgång till en plattform som stödjer 
detta. Detta och är ett nytt verktyg som bland annat möjliggör samplanering 
och kommunikation med civilsamhällets olika verksamheter och mellan de 
kommunala verksamheterna. 
  
Beslutsunderlag
Utredning gemensamt verksamhetshus, socialchef Viweca Thoresson, 
handlingsid: Ks 2020.2432.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2019, handlingsid: Ks 2019.3826.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlighet för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS 
fritidsverksamhet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till vård och 
omsorgsnämnden samt familjenämnden senast i december 2020.
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Justerandes sign

§ 163 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
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Justerandes sign

Ksau § 265 Dnr KS 2019/200

Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, 
café Kryddan och Soffta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlighet för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS 
fritidsverksamhet.

Ärendebeskrivning
I Tomelilla tätort finns mötesplatser och aktivitetslokaler för flera olika 
målgrupper. Fritidsgården Soffta, som riktar sig till ungdomar från 
mellanstadiet och upp till 18 år. Även LSS-verksamheten använder Soffta för 
fritid- och kulturaktiviteter en dag per vecka. Träffpunkten REBUS, som är 
en öppen verksamhet inom socialpsykiatrin, samt Café Kryddan som är en 
träffpunkt för äldre. Gemensamt för dessa är att de har som målsättning att 
innehåll och utbud ska anpassas efter målgrupp och behov. Samtliga lokaler 
står oanvända under vissa tider och dagar, beroende på inriktning och 
målgrupp.

Genom att samordna lokaler för öppen verksamhet kan nyttjandegraden och 
möjligheten för att delta i aktiviteter som mer bygger på intresse än 
exempelvis ålder öka. Samordningen stödjer också målet att aktiviteterna som 
erbjuds för socialpsykiatrin och LSS målgrupp ska främja delaktigheten och 
inkluderingen i samhället.

Att mötas över generationsgränserna har många positiva effekter. Forskning 
visar att kontakter mellan generationer skapar trygghet för barn och unga och 
ger äldre livsinnehåll. Mötesplatser som främjar möten mellan generationer är 
viktiga och kommunen bör bidra till att sådana skapas.
  
Förslag till beslut under sammanträdet     
Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjlighet för lokalsamordning för olika verksamheter.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs förslag med tillägget att även 
LSS fritidsverksamhet ska ingå i uppdraget.
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Justerandes sign

§ 265 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
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Justerandes sign

Vonau § 72 Dnr VON 2020/54

Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2,4,5,6,7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841 ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens 
verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 13 risker. Vård och 
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.

En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen utarbetats
och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för intern
kontroll.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Justerandes sign

§ 72 forts

Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå hur 
uppföljningen ska ske.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id x, x och x i förvaltningens
riskanalys, handlingsid: Von 2020.841 ska ingå i nämndens interna
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden 
januari med förslag till internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.911.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.867.
Riskanalys 2021 internkontroll Von, handlingsid: Von 2020.841.
KFS nr B 17:1 Reglemente för intern kontroll, handlingsid: Von 2020.842.

Förslag till beslut under sammanträdet
Samtliga ledamöter föreslår att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
föreslår vård och omsorgsnämnden att risk id 2,4,5,6,7 och 12 ska ingå i 
nämndens interna kontrollplan för 2021.
_________

 

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Justerandes sign

Vonau § 63 Dnr VON 2020/54

Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens 
verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 13 risker. Vård och 
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2020. Beslut om vilka identifierade 
risker som ska ingå i internkontrollplanen för 2021 kommer fattas på 
nämndens sammanträde den 17 december.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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

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

Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå hur 
uppföljningen ska ske.
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§ 63 forts 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.867.
Riskanalys 2021 internkontroll Von, handlingsid: Von 2020.841.
KFS nr B 17:1 Reglemente för intern kontroll, handlingsid: Von 2020.842.
_________
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:1
 

Kf § 6/2017 Dnr Ks 2016/319

Reglemente för intern kontroll

Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf § 6/2017
Gäller från 1 mars 2017

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov

Ersätter Nr B 96:1, Ks 2012/126 K 1996.044-040
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Syfte och mål med intern kontroll 

Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och 
rutiner som bidrar till tydlighet, ordning och reda i syfte att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet.
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i kommunen. 

Processen för intern kontroll innebär att kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal 
samverkar och den är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå målen inom 
följande områden:

- Effektiv och ändamålsenlig verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler
- Minimera risker
- Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar

Organisation av intern kontroll

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i 
kommunförvaltningens verksamheter. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 
intern kontroll finns inom kommunen samt att kommunövergripande regler och anvisningar 
upprättas.
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga nämnders och helägda bolags verksamhet. 
Kommunstyrelsen har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett 
kommunövergripande plan, särskilt avseende uppfyllande av kommunfullmäktiges mål.
Kommunstyrelsen ska i samarbete med nämnder/styrelser medverka till att utveckla 
internkontrollplanerna så att planerad granskning i allt väsentligt baseras på väl genomförda 
riskanalyser.
Kommunstyrelsen ska bedriva egen intern kontroll på sina verksamhetsområden i enlighet med 
det som gäller för nämnderna. 

Nämnderna och bolagsstyrelserna
Nämnderna och styrelserna för de helägda bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna och styrelserna ska besluta om:

- Kontrollplan för tillsynsområdet som är grundad på riskanalys inför kommande 
verksamhetsår.

- Lokal anpassning av regler och anvisningar för den interna kontrollen.
- Fastställa granskningsrapporterna utifrån planerade och genomförda tillsyner under 

verksamhetsåret samt vidta åtgärder för att upprätthålla god kontroll.
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Förvaltningen
Inom nämnds och bolags verksamhetsområde ansvarar respektive högste chef för att rutiner 
utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. 
Kommunchefen/verkställande direktören ska leda arbetet med att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll samt se till att förståelse och kompetens om intern kontroll 
i organisationen är tillräcklig.
Kommunchefen/verksamhetschefen/verkställande direktören ska rapportera till
nämnden/styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och om eventuella brister i den 
interna kontrollen.
De övriga cheferna i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern 
kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare 
har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 
Övriga medarbetare är skyldiga att känna till och att följa antagna regler och anvisningar i sin
arbetsutövning.
Brister i interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller till den 
som nämnden/styrelsen utsett.

Riskanalys

Nämnderna, styrelsen och bolagen ska årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens 
ansvar och uppdrag. 
En systematisk genomförd riskanalys består av:

- Identifiering av risker - kartläggning av vilka risker som finns
- Värdering av risker - bedömning av påverkan och sannolikhet
- Riskhantering - bedömning av åtgärder

Riskkategorier som kan används vid identifiering
- Omvärldsrisker
- Verksamhetsrisker
- Finansiella risker
- Risker för förtroenskada
- Bristande efterlevnad av regelverk
- Redovisningsrisker
- Legala risker
- IT baserade risker
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Värdering av risker
För varje identifierad risk görs en bedömning av konsekvens för verksamheten och 
sannolikheten för att händelsen ska inträffa. Nedanståend nivåer ska används vid 
riskvärdering.

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns

ek
ve

ns

Riskvärdering

- risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
- risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
- risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
- risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner

Framtagen mall för riskanalys ska användas. Riskanalysen ska lämnas till kommunstyrelsen 
samtidigt som den interna kontrollplanen. 

Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Intern kontrollplan
Nämnderna och bolagen ska inför varje kommande verksamhetsår besluta om en plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Riskanalysen ger ett underlag för vilka områden 
nämnden/styrelsen/bolagen behöver följa upp i interkontrollplanen. En avvägning mellan 
bedömd risk och resursåtgång måste göras, det är inte möjligt att förhindra samtliga risker 
som kan uppstå. 
Beslutad internkontrollplan skickas till kommunstyrelsen enligt tidplan för Mål och Budget.

En intern kontrollplan ska minst innehålla:
- vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten)
- vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Framtagen mall för internkontrollplanen ska användas. 

94



5

Granskningsrapport
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen
plan, rapporteras till nämnden/styrelsen. Av rapporten ska framgå 

- vad som har granskats
- hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer osv.)
- resultatet av granskningen
- åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara 

genomförd

Framtagen mall för granskningsrapporter ska användas. 

Nämndernas rapportskyldighet
Nämnderna och bolagen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i januari året efter tillsynsåret enligt separat tidplan för 
bokslut och årsredovisning.

Kommunstyrelsen uppsiktplikt
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll samt bedöma behov av förbättringar och 
åtgärder.
Återrapportering till kommunfullmäktige och revisionen sker i samband med att 
årsredovisningen för tillsynsåret behandlas i enlighet med separat tidplan. Bedömningen av 
internkontrollen ska ingå i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelsen ska även hålla sig underrättad om hur den interna kontrollen fungerar i de 
helägda bolagen.
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Riskanalys 2021
Verksamhet: Vård och omsorg

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

1 Verksam-
hetsrisk

Att beställningar från handläggaren 
skickas till fel verksamhet vilket leder till 
att insatsen inte påbörjas i rätt tid.

2 3 6 Granskning

2 Verksam- 
hetsrisk

Att beställningar inte bekräftas av 
mottagaren innebär att insatser kan utebli

2 3 6 Granskning

3 Finansiella 
risk

Att vi tar ansvar för patienter som 
egentligen inte faller inom ramen för 
avtalet och det leder till ökade kostnader

2 3 6 Granskning

4 Verksam-
hets risk

Följer inte de rutiner som finns inom HSL 
och det innebär en risk att vården inte 
ges korrekt 

2 3 6 Granskning

5 Risk för 
förtroende-
skada

Klagomål och synpunkter utreds inte och 
det leder till brister i förtroende brister 
identifieras inte samt att 
förbättringsarbete uteblir

3 3 9 Granskning

6 Verksam-
hetsrisk

Sociala avvikelser rapporteras inte vilket 
leder till att systematiskt kvalitetsarbete 
uteblir.

3 3 9 Granskning

7 Finansiell 
risk

Brist på kontroll av löneanalys vilket leder 
till att fel lön kan utbetalas och bokförs på 
fel verksamhet

3 1 3 Granskning

8 Finansiell 
risk

Fel i avgifterna till den enskilde om 
rapporteringen brister

2 2 4 Granskning

9 IT-baserad 
risk

Dålig täckning inomhus kan leda till att 
man inte når personal via telefon

2 2 4 Granskning
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10 Bristande 
efterlevnad 
av regelverk

Medarbetare arbetar övertid utöver det 
tak som regleras i Allmänna 
bestämmelser (AB)

2 2 4 Granskning

11 Risker för 
förtroende-
skada

Värdeskåpsnycklar hanteras på ett 
bristfälligt sätt vilket innebär risk för 
stölder

2 3 6 Granskning

12 Verksam-
hets risk

Brister i social dokumentation kan leda till 
fel i brukarens vård och omsorg

3 4 12 Granskning

13 Risk för 
förtroende 
skada

Tjänstepersoner följer inte rutinen för 
hantering av mailkorg och telefon vid 
ledigheter över tre dagar

3 2 6 Granskning

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.

99



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.

101



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

Vonau § 73 Dnr VON 2020/13

Verksamhetsuppföljning egen regi

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att 
lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt Vård- och omsorgsnämndens plan 2020 för uppföljning av privata 
utförare ska motsvarande uppföljning göras på egenregins verksamheter.

Årets uppföljning är att följa upp hur verksamheterna arbetar med och lever 
upp till kraven på egenkontroll. Enligt föreskriften om systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 2 kap 1 § är egenkontroll en systematisk 
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. De 
verksamheter som granskats är hemtjänstområden Västra och Brösarp samt 
de särskilda boenden Norrevång och Brinkehem 

Sammanfattning
Förutom att ledningssystemet ska säkerställa en god kvalitet vid utförandet 
av insatser till kund/brukare så ska detta kunna följas i dokumentationen i 
individuella ärenden. 

Resultaten av uppföljningen visar på att det saknas systematiska 
egenkontroller av att dokumentationen lever upp till kvalitetskraven i 
föreskrift och allmänt råd. (SOSFS 2014:5). Granskningen visar på fortsatta 
brister när det gäller att organisera arbetet med egenkontroller av 
journalanteckningar och ta tillvara resultaten i förbättringsarbetet. 

Berörda enhetschefer har kommenterat att de är medvetna om bristerna och att de 
arbetat för att få en högre kvalitet. De har dock inte hittat formen för att organisera 
arbetet och har svårt att prioritera det arbetet framför andra delar, inte minst måste 
de prioritera personal - arbetsmiljöarbetet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 73 forts

Granskningsområde 
2020 enligt plan

Bedömt resultat

Verksamheten ska ha en 
lokal rutin för att ta 
emot uppdrag från 
myndigheten 

Kravet delvis uppfyllt.  
Ansvariga enhetschefer har tillsammans 
upprättat en lokal rutin men uppger att de 
inväntar godkännande från socialchef

Verksamheten ska 
utföra egenkontroller 
och analysera resultatet 
för att kunna sätta in 
åtgärder  

Enhetscheferna följer ett årshjul för när 
egenkontroller ska göras. Egenkontroller görs 
inom flera områden som arbetsmiljö, 
brandskydd, hälso- och sjukvård och social 
omsorg. 
När det gäller social omsorg görs nu 
egenkontroller varje månad av 
personalkontinuiteten i hemtjänsten. 
Motsvarande görs inte av den sociala 
utförardokumentationen.
Då egenkontroller saknas har utredaren granskat 
ett stort antal individuella ärende för att 
kontrollera hur enheterna lever upp till 
kvalitetskraven inom området social 
dokumentation. 

Utredaren har granskat nya ärende under året på 
de tre enheterna; hemtjänst Brösarp och Västra 
samt det särskilda boendet Norrevång. 

Finns det antecknat att uppdraget är verkställt? 
Är anteckningen spårbar? Finns det för ärendet 
viktiga anteckningar så att ärendet kan följas? 

Hemtjänst Brösarp Kravet delvis uppfyllt 
Av 27 granskade nya ärende går det i 90 % att 
läsa att insatsen verkställs. Egenkontrollen 
behöver dock utökas med att kontrollera så att 
anteckningar är tillräckliga och även spårbara i 
journalen. Anteckningarna behöver också 
kompletteras med på vilket sätt den enskilde 
varit delaktig. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 73 forts

Hemtjänst Västra Kravet inte uppfyllt 
Av 23 granskade ärende uppfylls kraven på 
dokumentation i 6 ärende. I övriga ärende 
saknas det nödvändig dokumentation. 
Enheten behöver organisera arbetet så att 
egenkontroller med riskanalyser utförs och 
handlingsplaner upprättas för att komma tillrätta 
med bristerna.

Norrevångs särskilda 
boende

Kravet delvis uppfylld. 
Sju personer har hittills flyttat in under året och 
detta finns antecknat i granskade ärende. Det 
finns också löpande dokumentation. 
Egenkontrollen behöver utökas med granskning 
av att anteckningarna inte innehåller subjektiva 
omdöme och att det inte förekommer otillåten 
registrering av enskildas besök. 

Händelserapportering   
(avvikelser/fel o 
brister/Lex Sarah)  och 
synpunkter/klagomål 
ska tas emot, utredas 
och användas i 
kvalitetsarbetet

Kravet inte uppfyllt 
Rapporteringen redovisades i Kvalitetsrapporten 
för tertial 2; under åtta månader har endast två 
avvikelser rapporterats som rör uteblivna 
insatser från de båda hemtjänstområden. Från 
de båda särskilda boenden har tre brister i 
omsorgen rapporterats. Två brister rör 
trygghets- och rörelselarm som inte fungerat. En 
rapport beskriver att boende är oroliga och 
orsaken är alltför många olika personal. 
Uppföljningen visar på fortsatt 
underrapportering. Åtgärder behöver vidtas så 
att personalens uppfyller rapporterings-
skyldighet.  

Brukares nycklar ska 
hanteras på ett tryggt 
och säkert sätt av 
hemtjänsten

Kravet uppfyllt 
Digitala nyckelskåp med loggningsfunktion har 
beställt av enhetscheferna för 
hemtjänstområden till att förvara brukares 
nycklar på ett säkert och spårbart sätt. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 73 forts

Bemanningen på särskilt 
boende ska inte 
understiga avtalad 
personaltäthet ( 0,5 
årsarbetare på service 
och 0,7 åa på 
demensenheter) 

Kravet uppfyllt. 
Enhetscheferna för Norrevång resp Brinkehem 
har uppgett att personaltätheten uppfyller 
minimikravet på bemanning. 

Brukarundersökningen 2020 visar att 89 % av de 
boende på Brinkehem svarar ja, alltid eller oftast 
på frågan om personalen har tillräckligt med tid. 
Norrevång hade för få antal svarande för att 
redovisas. Medel i genomsnitt för övriga tre 
boende var 80 %. 

Läkemedelshantering på 
särskilt boende ska följa 
medicinskt ansvarigs 
rutiner. 

Granskningen har inte genomförts p.g.a 
pandemin.  

Ekonomiska konsekvenser: Uppföljningen medför inga extra kostnader. 
Entreprenören ersätts enligt avtal. 

Barnperspektivet är inte aktuellt i denna uppföljning. 

Miljöperspektivet: uppföljningen har inga särskilda aspekter i frågan.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att 
lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Von 2020.912.
_________  

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2020

Justerandes sign

Vonau § 66 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut oktober 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för oktober 2020.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 september-30 september 
2020:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – oktober: 177

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för oktober 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.870.
Delegeringsbeslut SoL och LSS okt 2020, handlingsid: von 2020.859.
_________

  

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Augusti Sep Oktober
2000 Genomförandeplan ny 3 5 5

2010 Genomförandeplan uppföljning 25 43 26

2030 Genomförandeplan justerad 2 1

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 39 55 46

4003 Tillfällig insats 3 7

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 1

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag 1

4102 Avlösarservice 4kap1§SoLavslag 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 4 11 16

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 6 8 4

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 3 7 9

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag 1

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 1 5 4

4700 Telefonservice 4k1§ SoL bifall 1

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 1 13 9

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 2

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 1 3 5

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 1 2 5

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 2

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 6 7 4

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 3 2

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 2 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 2

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 2 1

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag 1

6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1

6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS delavslag 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 11 11 20

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 110 187 177
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 7 december 2020 Dnr VON 2020/4

vård och omsorgsnämnden

Redovisning av delegeringsbeslut november 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för november 2020.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 september-30 september 
2020:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – november: 129

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS okt 2020, handlingsid: von 2020.928

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Sep Oktober November
2000 Genomförandeplan ny 5 5 2

2010 Genomförandeplan uppföljning 43 26 15

2030 Genomförandeplan justerad 1

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 55 46 42

4003 Tillfällig insats 3 7 6

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 3

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag 1

4102 Avlösarservice 4kap1§SoLavslag 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 11 16 10

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 8 4 8

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 7 9 2

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 5 4

4700 Telefonservice 4k1§ SoL bifall 1

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 13 9 7

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 2 1

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3 5 4

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 2 5 2

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 2

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 7 4 8

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 3 2

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 2 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 2

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 1 1

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag
6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 3

6300 Avlösarserv 9 § 5 LSS bifall 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 1 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1

6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS delavslag 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2 1

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 11 20 12

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 187 177 129
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2020

Justerandes sign

Vonau § 65 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden november 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ks § 133/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Motioner/medborgarinitiativ
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober att remittera 
motion gällande offentligt drivna vårdboenden samt motion om 
språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober att remittera 
medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter för äldre mm till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
Extra Vonau den 29 oktober
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade bevilja brukare fortsatt 
insats i form av bostad med särskild service enligt 9 kap § 9 LSS. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2020

Justerandes sign

§ 65 forts

Nytt placeringsavtal med Humana LSS Sverige AB har tecknats för perioden 
2020-11-13-2021-02-12. Kostnaden för placeringen kommer om den pågår 
under perioden 2020-11-13 - 2020-02-12 till en kostnad av 6800 kr per dygn 
kosta Tomelilla kommun 625 600 kr (92 dygn x 6800 kr).

Ordförandebeslut gällande placeringsavtal Nytida AB
Vård och omsorgsnämndens ordförande beslutade den 30 oktober om en 
akut placering gällande bostad med särskild service för barn och ungdomar 
som trädde i kraft den 29 oktober 2020, och arbetsutskottets nästa 
sammanträde den 12 november kunde därför inte avvaktas. 

Beslutet gäller under perioden 2020-10-29-2021-01-30.  Kostnaden för 
placeringen kommer om den pågår under hela avtalsperioden kosta Tomelilla 
kommun 770 800 kr (94 dygn x 8200 kr.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.869.
Beslut Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021, handlingsid: Von 2020.812.
Ks §133/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021, handlingsid: Von 
2020.828.
_________

 

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

Ks § 133 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om sin 
sammanträdesplan för 2021. Kommunfullmäktige kommer att hålla sju 
sammanträden under 2021, den 15 februari, 22 mars, 3 maj, 21 juni, 20 
september, 1 november och 6 december 2020.

Det innebär ett sammanträde var sjätte vecka med undantag för mars-mötet 
för att undvika påsklovet och budgetsammanträdet i juni för att få så lång tid 
som möjligt för att hinna bereda budgeten. Mötestiderna är lagda så att 
sammanträden undviks under skollov och såklart helgdagar. De lov och 
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 
februari, påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi 
Himmelsfärdslov 13-14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 
oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet 
färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan skickas ut till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på 
onsdagar, enligt följande:

- 27 januari
- 3 mars
- 14 april
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 133 forts.

- 2 juni
- 1 september
- 6 oktober
- 17 november
- 15 december.

Utöver ett kommunstyrelsesammanträde per 
kommunfullmäktigesammanträde så är ett extra ks-sammanträde efter 
höstens sista KF-sammanträde inplanerat, med andra ord totalt åtta KS-
sammanträden under 2021 (åtta under 2020, tio under 2019 varav det första 
enbart för att välja arbetsutskott).

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, men 
ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även rimligt att 
kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. 

Kommunstyrelsen menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden 
med arbetsutskottet inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa 
sammanträden ska dock inte hållas onsdagen före ks-sammanträdet. 

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende ska 
bli akut på grund av dålig planering.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2020, handlingsid: Ks 2020.2893.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 133 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 225 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och helgdagar 
undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 
17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med minst 
två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med föreslagen 
tidsplan.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende ska 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 225 forts.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3206.  
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

Vonau § 74 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden december 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 28 oktober
KS § 162/2020, Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Kommunfullmäktige 9 november

Kf § 142/2020, 
Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Reservation Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet för 
”Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun”

Kf 141/2020, Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -
drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 74 forts

Reservation Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta 
kommunstyrelsens förslag till budget för 2021.

Kf § 139/2020, Avgifter och taxor 2021
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
förslaget.

Avgifter och taxor 2021
Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021

Beslut i kammarrätten Göteborg 2020-10-27 i mål 4630-20
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 21 juli 2020 i mål nr 5891-20 har 
överklagats till kammarrätten i Göteborg av den klagande via ombud.. 
Domen gällde beslut i vård och omsorgsnämnden i Tomelilla gällande 
korttidsvistelse.  

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Inbjudan till politiker och tjänstemannaråd från Skånetrafiken
Inbjudan har inkommit till digitalt sammanträde den 4 december.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.913. 
Beslut - Ks § 162/2020 Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024, handlingsid: Von 2020.885.
Beslut - Kf § 142/2020 Utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Von 2020.889
Reservation Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Von 2020.888
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2020

Justerandes sign

§ 74 forts

Beslut - Kf § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Von 2020.892
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Von 2020.891
Reservation mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Von 2020.890
Beslut -Kf § 139/2020 Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Von 2020.894
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Von 2020.893
Beslut - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, mål nr 4630-20. 
Förvaltningsrättens avgörande, mål nr 5891-20  står fast gällande stöd och 
service till vissa funktionshindrade, handlingsid: Von 2020.821
Inbjudan till nästa tjänstemanna och politikerråd, handlingsid: Von 2020.899
_________

  
Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 141 Dnr KS 2019/199

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras i TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga 
ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade 
utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan 
IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig 
förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning 
och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering genom sociala investeringsfonden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
och Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3541.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Peo Örnsved, Anders 
Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2021, med plan 2022-2023, för Tomelilla kommun, 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och i 
kommunfullmäktige 9 november 2020. Dokumentet ”Mål och Budget 
2021med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun” innehåller förslag till 
resultat, -drift och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.
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Beslutet innebär:
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning 2021
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2023
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2021
 Fastställande av låneram
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala 

bolag
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag/förtydligande budget 2021

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning 
med ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.
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Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 142/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.’

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Bo Herou (KD), Leif Sandberg (C), Sander 
Dijkstra (M), Magnus Nilsson (C) och Carina Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V), Anders Throbäck (S), Tina Bergström-
Darrell (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3400, samt till 
beslutsförslag 2, 5, 6, 7, 8 och 9 i kommunstyrelsens förslag gällande god 
ekonomisk hushållning, låneram, borgen, borgensavgifter, 
resultatutjämningsreserv och omsättningstillgångar, samt tilläggsyrkandet att 
familjenämnden ska få i uppdrag att utreda framtida behov av barnomsorg 
med fokus på barngruppernas storlek, personalbehov och lokaler.

Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Peo Örnsved (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3420, 
med ändringen att förbehållsbeloppet ska höjas till 500 kr och 
kommunstyrelsens budget för oförutsett minskar med 1,3 mnkr, samt till 
Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag, handlingsid: Ks 2020.3421.
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Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att familjenämndens tredje särskilda uppdrag ändras från 
”Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning” till ”Familjenämnden ges i uppdrag att 
utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som 
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med 
arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer 
med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare 
ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.”

Christer Yrjas (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Mikael Holmbergs 
ändringsyrkande gällande familjenämndens tredje särskilda uppdrag.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på Mikael Holmbergs ändringsyrkande 
gällande familjenämndens tredje särskildas uppdrag.

Beslutsgång 1 - budget
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag gällande mål och budget 
2021 med plan för 2022-2023: Kommunstyrelsens förslag, Sara Anheden 
med fleras förslag samt Per Gustafsson med fleras förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller  
Sara Anheden med fleras förslag som motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts. 

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson 
(SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun

Sammanfattning

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 7 oktober och i kommunfullmäktige den 9 november 2020. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning. 
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut:

Fastställande av skattesats 2021. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2021 i 
separat beslut.
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021

o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2021 

 Fastställande av resultat-och balansbudget för 2021-2023
o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-

2023 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2021
o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2021 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av låneram
o Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2021 på 320 

mnkr. 

 Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag
o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

o Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Budgetprocessen 

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades. 
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2021. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget.

Kommunstyrelsens beslutade i februari att skicka budgetremissen för åren 2021-2023 till 
nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive.

Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och 
statsbidragsberäkningar.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2021.

Planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2021, 
Ks au §23. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för planperioden i juni men på grund av de kraftigt förändrade förutsättningar 
som Corona-pandemin orsakade beslutades att göra avsteg från tidplanen. Nämnderna 
lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2020 och investeringsberedningen 
hade sitt första sammanträde i juni men därefter blev det ett uppehåll under sommaren. 
SKR:s prognos i april och den befarade trenden som lämnades i juni pekade på en mycket 
svagare skatteintäktsutveckling än vad det fanns ekonomisk beredskap för. Första 
tertialuppföljningen efter 30 april prognostiserades ett positivt balanskravsresultat men i 
jämförelse med budgeterade 16,6 mnkr var prognostiserat resultatet 6,1 mnkr, dvs 10,5 
mnkr lägre än budget. Augustiprognosen från SKR visade dock på en förbättrad 
utveckling av de generella statsbidragen samt att skatteavräkningarna inte var så negativa 
som tidigare hade prognostiserats.
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 enligt Ks au § 23
förutsättningar enligt detta 
förslag

Skattesats 20,61 kr 20,61 kr
Antal invånare 13 640st 13 640st
Resultatmål 2,0% 2,0%
Internränta 1,50% 1,50%
Pris- o lönekompensation 2,5% 2,5%
Reserv 8,0 mnkr 8,0 mnkr

En generell uppräkning av kostnaderna har gjorts motsvarande 2,5 %. En stor 
osäkerhetsfaktor är att många av de kommunala löneavtalen fortfarande inte har fastställts 
med anledning av att lönerörelsen pausade i mars/april 2020. Överläggningar ska tas upp 
igen under hösten.

Styr- och målmodell
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Tomelilla kommuns nuvarande vision*

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling.
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar 
hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

*En ny vision är under beredning för att fastställas av kommunfullmäktige 9 november 2020. 

Målmodell
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige . 
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Kommunfullmäktiges övergripande mål

Befolkningsutveckling
Befolkningen den 29 september 2020 var preliminärt totalt 13 691 invånare vilket är 75 
personer fler än vid årets början. Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto på 82 
invånare. Födelsenettot hittills under året är negativt, minus 7 invånare.

Skatteprognosen för 2021-2023 bygger på 13 640 invånare för 2021 och kommande åren 
13 705 invånare 2021 och 13 770 invånare 2022. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. 

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2020:32 med tillägg för de statsbidrag som höständringsbudgeten innebar.I 
utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften Intäkterna enligt 
tabellen nedan förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår 
till 20,61 kr
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RUR, resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna.
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2021-2022 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2021. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2021 enligt detta förslag

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år.
De budgeterade resultaten för åren 2021 till 2023 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa.

Investeringar
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2021 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor. 

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr. 
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Prioriterade investeringsobjekt
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2021 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen 63,5 mnkr och för den 
taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 27,8 mnkr exklusive intäkter, total 
investeringsram för 2021 är 91,5 mnkr.

Förslag till investeringsbudget 2021
Verksamhet Investering 

2021
tkr

Investeringsobjekt/projekt

Fastighet 22 550
- varav skolor/förskolor 9 100 Västervångsskolan, Byavångsskolan
- övriga lokaler 10 000 Sport- o simhall, utebad, 

brandstationen
- inventarier/programvaror 450 Bil, underhållsprogram
- oförutsett 3 000

Gata/Park 23 200
- Asfalt 1 000 Enl plan
- GC-väg 2 500
- Gatubelysning 1 500
- Parker/lekparker 2 000 Lekparker enl plan, Stadsparken
- Gatuinvesteringar 7 500
- Välabäcken 1 000
- Förskönings-

/trygghetsskapande åtgärder
3 000 Enl samhällsbyggnadsnämndens 

förslag
- Namnbyte enskilda vägar 700
- Inventarier, julbelysning 800
- Belysningsstolpar 1 200
- tillgänglighet inkl oförutsett 2 000

Infrastruktur 6 000
- Fiberutbyggnad 6 000

Bygg och plan 500
Mätinstrument 500

Barn och utbildning 6 000
- Ny o ombyggnation 

skollokaler
3 000

- Digitala enheter till 
elever/personal

1 500

- inventarieutbyten 1 500
Kommunledningskontor 3 000

- It, verksamhetssystem, 
inventarier

3 000

Vård och omsorg/stöd o service 2 500 Inventarier, sängbyten mm
- Verksamhetssystem 1 000
- Inventarier 1 500 Inventarier, sängar

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 63 750

Va-verksamhet nettoinvesteringar 27 760 Vattenverk, Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2021 91 510
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Låneskuld 
Kommunens nuvarande låneskuld  (2020-09-30) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2021 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 320 mnkr bedöms därmed vara tillräcklig. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 2019 till 400 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med 
kommunal borgen kommer att rymmas inom befintlig borgensram för Österlenhem och 
Tomelilla Industri AB under 2021. 
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente. 

Känslighetsanalys
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande:

 Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 26,0 mnkr
 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr
 Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO

Arbetsgivaravgifter
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet 
med SKRs bedömning. En uppjustering med 1 % skedde redan inför budget 2020 för att 
täcka de ökade pensionskostnaderna.  Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler 
medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension 
Internränta
Internräntan för 2021 är 1,5 % enligt SKR, samma nivå som för 2019. Internräntan syftar 
till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under 
hela deras ekonomiska livslängd.

Resultat
Resultat för 2021 uppgår till 16,7 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2022 är 16,5 mnkr 
och 2023 17 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning 
2021-2023.
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter

Driftsramarna för 2021 utgår från budget 2020 med kompletteringar av särskilda 
satsningar. Medlemsavgifterna för 2021 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-
Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion 
i samband med ägarsamråd.

Förslag till driftsramar 2021

Underlag budgetremiss 2021
 

Ingångsvärde
budget 2021

 Uppräkning 
+ satsningar

 
Budgetförslag

2021
Kommentarer till kompletteringsförslag

Kommunfullmäktige 923 23 946

Valnämnd - 15 15 Uppstart inför 2022 års riksdags-, region- och kommunval

Revision 1 075 27 1 102 KF:s preside bereder

Kommunstyrelsen 55 507 2 268 57 775 Trygghets- o försköningsinsatser+ stöd till ungdomsrådet
Räddningstjänst 10 627 173 10 800 Enligt överenskommelse inom SÖSK
Miljöverksamhet 1 700 50 1 750 Alkoholtillsynen omfördelas från k&F
Överförmyndarnämnden inkl arvode 2 473 62 2 535

Samhällsbyggnadsnämnden 46 556 1 158 47 714 Försköningsprogram för kommunens mindre tätorter

VA - - - Avgiftsfinansieras i sin helhet

Byggnadsnämnden 2 803 70 2 873

Kultur- och fritidsnämnden 22 249 650 22 899 Fritidscheck+ föreningsstödsystemet

Vård och omsorgsnämnden 230 778 12 270 243 048 Äldreomsorgssatsning

Familjenämnden 400 907 8 971 409 878 Fortsatt satsning förskola/grundskola + OB förskola

Kommunens kostnader 775 598 25 737 801 335  
Finansiering (skatter,statsbidrag,pensioner) 792 159 25 876 818 035 Äldreomsorgssatsning

  

Resultat 16 561 139 16 700  

% av skatteintäkter 2,1% 2,0%  

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera trygghets- 
och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, uppdraget rapporteras 
TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka 
medel i linje med att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att 
finansieras inom kommunens buffertmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden

Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas med fokus 
på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga förlängs, med 
hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 mnkr.

Familjenämnden

Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till 
grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. 
OB förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos 
eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i timmar per 
individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME 
utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv 
målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet under 
2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildningar för de 
anställda inom området som inte har en sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag att arbeta 
med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och 
fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård både för 
undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Digitalisering med 
inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala 
testmiljöer och införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av måltidsvän samt 
unga i omsorgen kvarstår och finns med som ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre tätorter finns 
med som ramförstärkning med 0,25 mnkr. 
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Resultat- och balansbudget
Med föreslagna driftramar 2021 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget 

Resultatbudget ( mnkr )

Budget 2020
Prognos 

20201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 147,0 165,0 185,0 194,0 202,0

Verksamhetens kostnader -894,0 -900,8 -942,3 -972,8 -1000,1

Av- och nedskrivningar -41,4 -44,0 -48,0 -50,0 -55,0

Verksamhetens nettokostnader -788,4 -779,8 -805,3 -828,8 -853,1

Skatteintäkter 543,0 531,0 535,1 556,0 578,0

Generella statsbidrag och utjämning 262,0 284,0 286,9 290,3 293,1

Skatteintäkter totalt 805,0 815,0 822,0 846,3 871,1

Finansiella intäkter 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0

Finansiella kostnader -4,0 -3,5 -4,0 -5,0 -5,0

Resultat före extraordinära poster 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0
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Balansbudget ( mnkr)

TILLGÅNGAR

Bokslut 
191231

Prognos 
201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 621,9 665,1 678,2 715,2 738,2

Maskiner och inventarier 39,4 41,4 36,5 37,5 37,5

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 25,5 28,0 28,0 28,0 28,0

Summa anläggningstillgångar 686,8 734,5 742,7 780,7 803,7

Förråd med mera 9,1 7,0 9,0 9,0 9,0

Kortfristiga fordringar 68,3 40,0 40,0 40,0 40,0

Kortfristiga placeringar 55,5 50,0 34,3 28,3 28,3

Kassa och bank 25,0 85,0 75,0 50,0 50,0

Summa omsättningstillgångar 157,9 182,0 158,3 127,3 127,3

SUMMA TILLGÅNGAR 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 395,6 430,6 447,3 463,8 480,8

därav årets resultat * 12,1 35,0 16,7 16,5 17,0

Avsatt till pensioner 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Långfristiga skulder 287,1 300,0 320,0 320,0 330,0

Kortfristiga skulder 153,6 176,4 124,2 114,7 110,7

Summa skulder 440,7 476,4 444,2 434,7 440,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0
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Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan. 

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. 
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen.
Jämfört med Skånes kommuner totalt har Tomelilla kommuns resultattrend varit 
nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till 
skatteintäkterna.

Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag.

Resultatmål
 Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt i perioden 2021-2023

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2021-2023 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna.

Skuldmål

 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2021-2023.
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.
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Nämndsmål 2021
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen.

Beslutsunderlag till nämndmål 2021 
KFN: KS 2020.1446
BN: KS 2020.1418
VON: KS 2020.1449
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Reservation Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta kommunstyrelsens 
förslag till budget för 2021. I det budgetalternativ som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
föreslog fanns konkreta satsningar för att göra det lättare för äldre med lägst pension som är i behov 
av hjälp och stöd från kommunen. Vi menar också att det finns ett stort behov av att arbeta med 
förbättringsarbete inom alla verksamheter i kommunen. Som ett första steg menar vi att detta 
behövs inom vård och omsorg för att komma till rätta med arbetsmiljön och få ordning på scheman 
efter införandet av heltid som norm.

Vidare fanns det förslag om en mötesplats för ungdomar 18-25 år, precis det som kultur- och 
fritidsnämndens presidium presenterade under budgetberedningen tidigare i höstas. En satsning som 
skulle öka tryggheten i vårt samhälle. 

Vi ser även stora behov av satsningar inom skolan så att fler elever når kunskapsmålen. Ett sätt är att 
höja grundbeloppet i skolpengen. På så sätt får skolorna mer resurser och behoven av tilläggsbelopp 
skulle minska. Det finns även behov att jobba med den psykiska ohälsan i kommunen. Därför 
behöver elevhälsan förstärkas och vård och omsorg behöver lägga mer resurser på social psykiatrin. 

Dessa viktiga satsningar går nu förlorade efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 
2021.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Sara Anheden

Vänsterpartiet i Tomelilla
Mona Nihlén
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 139 Dnr KS 2020/74

Avgifter och taxor 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan ska vara 
oförändrad i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2020.2824, men att 
moms ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 oktober 2020, Bn § 
103/2020, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad i enlighet med förslaget, men att moms 
ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2020, handlingsid: Ks 2020.3172.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.2824.
Byggnadsnämnden § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.3414.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 19/2020:
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande 
avseende Taxor och avgifter för år 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att räkna upp taxor och 
avgifter med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad för 
angivna taxor enligt handlingsid: Kfn 2020.198 samt att övriga taxor enligt 
samma handlingsid ska vara oförändrade

Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslagna taxor 
och avgifter för samhällsbyggnadsnämnden 2021 med avslag för införande av 
simskoleavgift avseende kommunens friluftsbad.

Vård och omsorgsnämnden § 56/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument ”Avgifter och taxor 2021” med handlingsid: Von 
2020.543.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunstyrelsen § 140/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Byggnadsnämnden § 103/2020:
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet 
med Skatteverkets direktiv.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
VA-chef Anders Ledskog
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
KFS/Mary Nilsson
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Övergripande

Tillkommer
Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Kartongpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Häftning med klammer per ex 0,15 Uppräknas enl KPI
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Uppräknas enl KPI

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2020 2021
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI 
A4/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI
A3/kopia 1,80 Uppräknas enl KPI
A2/kopia 50 Uppräknas enl KPI
A1/kopia 62,50 Uppräknas enl KPI
A0/kopia 75 Uppräknas enl KPI
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Uppräknas enl KPI
A4/kopia 2,60 Uppräknas enl KPI
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Kommunledningskontoret

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.
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Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2020 2021
Avgift Minsta avgift Avgift                             Minsta avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Oförändrad
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Kommunledningskontoret

2020 2021
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas enl KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrad

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 000 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas enl KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Oförändrad

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
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Kommunledningskontoret

D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Oförändrad

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas enl KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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Nyckelskåp                                        2020 2021
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrad

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad:
1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas enl KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.
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Kommunledningskontoret

Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2020 2021

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

Grundavgift 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(226 000 kr)
  90 000 kr
(102 000 kr)

+ 70 kr
(79 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

+110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr
Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr
(85 000 kr)
65 000 kr
(73 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr 
(57 kr)

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (452 000 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (113 kr)

Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta 75 kr/m2/tomtyta
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(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI 
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift 2020 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enl KPI 
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enl KPI 
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enl KPI 
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enl KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stått för länge 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för 
tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för 
solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska 
taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad

Timavgift kart- och 
mätverksamhet

800 kr 900 kr
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Vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2020 2021

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 125 kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2020 är beloppet 5 339 kr för ensamstående och 4 512 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enl maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 680 kr Beräknas enl maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 381 kr Beräknas enl maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 125 kr Beräknas enl maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2020                                            2021
Trygghetslarm 300 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr Uppräknas enl KPI 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enl KPI 
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enl KPI 
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enl KPI 
Tillfällig hemsjukvård 370 kr Uppräknas enl KPI 
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enl KPI.
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enl KPI
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*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2020                                           2021
Middag inklusive efterrätt 70 kr/portion 72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 34 kr/portion 35 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 17 kr
Måltidsabonnemang 3 564 kr/månad 3 653 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2020                                               2021
Helt middagsabonnemang 2 450 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden

2 500 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 225 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.

Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2020 2021
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Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 49 280 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 478 kr
Barn 2 2 % 986 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 986 kr
Barn 2 1 % 493 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2020 2021
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2020 2021
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enl KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Uppräknas enl KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enl KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2020                                      2021
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enl KPI

Simskola badet 2020 2021
Babysim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Minisim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enl KPI 
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enl KPI 
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enl KPI 
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enl KPI 
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enl KPI 
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

2 100 kr Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga 2 600 kr Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

1 100 kr Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga 1 600 kr Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enl KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enl KPI

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle 
debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2020 2021
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enl KPI 
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enl KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enl KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enl KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enl KPI 
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Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enl KPI 

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2020 2021

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enl KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enl KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enl KPI 
Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enl KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enl KPI 

Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enl KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enl KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra

166



Kommunledningskontoret

Bibliotekstaxor 2020 2021
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad
Film 5 kr/dag Oförändrad
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad 
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Tidskrift 50 kr Oförändrad
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad
Energimätare 600 kr Oförändrad
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr Oförändrad
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Oförändrad

Ersättningskort 0 kr Oförändrad

167



Kommunledningskontoret

Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad

Kulturskoletaxor 2020 2021
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enl KPI 
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enl KPI 

Taxor för konsthallen 2020 2021
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Oförändrad

Andra kommuner och externa aktörer
Öppna visningar 0 kr Oförändrad
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enl KPI 
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enl KPI 
Workshop 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2020 2021

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enl KPI.

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enl KPI

Lotteritillståndsavgift 2020 2021
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr Oförändrad

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2020 2021
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Torghandel 0 kr Oförändrad
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 142 Dnr KS 2020/161

Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3542.

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 maj och på vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj informerades om att Juni Care 
AB försatts i konkurs. 

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2019 beslutades 
följande:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Efter konkursen måste Tomelilla kommun antingen upphandla en ny 
entreprenör som ickevalsalternativ för personlig assistans eller erbjuda 
tjänsten genom att utföra den i egen regi. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 13 
maj 2020 socialchef Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att 
enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att 
redovisa uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 142 forts.

Socialchefens utredning är klar och slutsatsen är att det skulle vara 
fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU. 

Eftersom kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 juni 2016 
beslutade att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra 
anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande 
av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 
kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för 
att det ska kunna vara möjligt för vård och omsorgsnämnden att genomföra 
upphandling enligt LOV.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att det medför några ekonomiska konsekvenser 
att föreslå kommunfullmäktige att ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag 
att genomföra upphandling enligt LOV. Däremot skulle det med största 
sannolikhet bli betydligt dyrare att utföra tjänsten i egen regi. Enligt en kalkyl 
från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 - 
714 tkr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 146/2020, handlingsid: Ks 2020.3178.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 142 forts.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 146/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Ida Bornlykke (S) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Marianne Åkerblad (M), Christer Yrjas (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Marianne Åkerblad med fleras förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Marianne Åkerblad med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.

173



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 142 forts.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Marianne Åkerblad med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), Magnus 
Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina Persson (L), Bo 
Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) 
och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Socialchef Camilla Andersson
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Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet för ärende 12 
”Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun”.

Det kan gå fort att hamna i personkrets LSS och bli i behov av personlig assistans. En 
trafikolycka, flera månader på sjukhus, du kommer aldrig mer kunna gå, på egen fot ta dig 
till jobbet, inte sköta din egen hygien eller klä dig själv. Du blir via LSS beviljad assistans.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska man tvingas välja vem som ska sköte ens beviljade 
assistans vare sig man vill orkar eller kan.
Tidigare har kommunen upphandlat ett bolag att sköta assistans för de som väljer 
kommunen som sin assistansutförare. Det har varit mindre lyckat. Nu har man beslutat att 
det ska ”upphandlas” enligt LOV, alla företag som uppfyller kommunens krav o kriterier får 
rätt att lista sig, och ska kontrolleras av kommunen.
På det sättet avser kommunen att tvinga även de som inte vill, att välja utförare.

Socialdemokraterna Tomelilla
Kommunfullmäktigegruppen
Sara Anheden

Vänsterpartiet Tomelilla
Mona Nihlén
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 162 Dnr KS 2020/179

Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Ärendebeskrivning
Omvärlds- & nulägesanalys 9 december 2020 kl 08.30-12.00
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. 
Hur påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer 
den ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  

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

Fastställande av budgetförutsättningar, 27 januari 2021
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål 
och budget 2022-2024 utifrån resultatet från omvärlds- och 
nulägesanalyserna samt de aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare 
formuleras eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade 
ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell 
som inför 2021 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och 
möjligheter man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även 
investeringsbehoven vara inkluderade.

Årsredovisningen för 2020 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 24 mars 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Samråd med kommunala bolag och förbund, 24 mars 2021
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, ÖVAAB, SÖRF, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner.

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 9 april 2021 
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 9 april 
2021. I svaren ska investeringsbehoven redovisas. 

Investeringsberedning 1, 13 april 2021 kl. 14.00
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2022-2024 
som nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av 
tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör 
beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2020, 14 april 2021.

Investeringsberedning 2, 20 april 2021 kl. 14.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar

Budgetberedningen, 21-22 april 2021
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden 
Eventuella tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även 
berörda tjänstepersoner.

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 
30 april 2021
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material

Investeringsberedning 3, 5 maj 2021 kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2022. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
19 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 
samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 
maj 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 2 juni 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 samt avgifter och taxor.

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 11 juni 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2022 med plan
2023-2024, fastställer skattesats för 2022 samt beslutar om taxor och avgifter 
för kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2021.
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från nämnderna 
ska ske till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella 
revideringar som föranleds av förändringar i skatte- och 
statsbidragsprognoser ska kommuniceras till budgetberedningen.

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 13 oktober 2021. 
(Obs handlar enbart om revideringar som föranletts av större och principiella 
förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 17 november 2021

Kommunfullmäktige, 6 december 2021
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2020, handlingsid: Ks 2020.3353.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2020:
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Österlenhem AB/TIAB
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
Österlen VA AB 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 13 Nov 2020 09:52:40 +0000
To:                                      Von-zen
Subject:                             Inbjudan till nästa tjänstemanna och politikerråd / 
malin.lindskog@skanetrafiken.se

ÄrendeID: 823567

Från: Malin Lindskog
Datum: 2020-11-13 kl. 10.24
Hej!
 
Eftersom det fungerade väldigt bra på vårt senaste gemensamma möte där vi använde oss av 
den digitala vägen vill vi härmed bjuda in till ett nytt tillfälle.
 
4e december kl. 13:30-15:00
 
Mötet kommer att ske via Microsoft teams och länken kommer att skickas ut i samband med 
agendan som kommer ut ca 1 vecka innan mötet.
 
Agenda och länk skickas endast ut till de som har anmält sig i förväg. Anmäl er SENAST 27/11 
om ni önskar att delta i mötet.
Anmälan görs till malin.lindskog@skanetrafiken.se.
 
I anmälan meddelas:
 

 För och efternamn
 Mailadress
 Politiker eller tjänsteman 
 Kommun
 Ev. frågor/synpunkter

 
Med vänlig hälsning

Malin Lindskog
Verksamhetsutvecklare Kundnära Tjänster
Sjukresor och Kundtjänst

Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm 
Besöksadress: Andra Avenyen 7
Telefon: 0771-77 44 33
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Besök oss på skanetrafiken.se
Följ oss i våra sociala kanaler 
 

--

Martin Wassenius

                                                                                                      Conversation ID: f82ecd1e-2595-
11eb-a41b-6598e654182e f82ecd1e-2595-11eb-a41b-6598e654182e 66d5cc6
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