
Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Måndagen den 4 maj 2020 kl. 19.00

Plats: Intim, Folkets Park, Tomelilla

Sammanträdet kommer att genomföras med 25 ledamöter eller tjänstgörande ersättare efter 
överenskommelse om frivillig kvittning mellan gruppledarna. 

För de som inte kan vara närvarande i Parken finns möjlighet att följa sammanträdet via Teams. 
Vi kommer också att spela in sammanträdet så att det går att se i efterhand. 

Varje gruppledare ska meddela kansliet vem som kommer att deltaga på plats och vem som vill 
följa sammanträdet via Teams senast kl. 09.00 den 4 maj.

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 
justerare

3 - 6

2 Ändringar i föredragningslistan
3 Frågor 2020/4
4 Informationsärende 7 - 12
5 Informationsärende - Revisorernas revisionsplan 

2020
2020/35 13 - 20

6 Informationsärende - Revisorernas granskning av 
färdtjänsten

2020/17 21 - 45

7 Informationsärende - Revisorernas granskning av 
bygglov

2020/39 46 - 64

8 Årsredovisning 2019 - Tomelilla kommun 2019/132 65 - 204
9 Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet 

inför budget 2021
2018/235 205 - 

217
10 Program för uppföljning av privata utförare 2020/34 218 - 

223
11 Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 

material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

2019/140 224 - 
233
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Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige
12 Årsredovisning 2019 – Ystad-Österlenregionens 

Miljöförbund
2020/37 234 - 

265
13 Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB 2020/54 266 - 

291
14 Årsredovisning 2019 - Tomelilla Industri AB (TIAB) 2020/55 292 - 

308
15 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund - SÖRF
2019/127 309 - 

360
16 Årsredovisning 2019 - SYSAV 2020/60 361
17 Årsredovisning 2019 - Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd
2019/144 362 - 

380
18 Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne 2019/182 381
19 Årsredovisning 2019 - Kommuninvest 2020/71 382
20 Svar på motion - Slöjförbud i skolan 2019/186 383 - 

386
21 Svar på motion angående avgifter i skolan 2019/187 387 - 

390
22 Svar på motion angående energibesparing i 

fastigheter
2019/209 391 - 

393
23 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
4:e kvartalet 2019

2019/105 394 - 
395

24 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 
2019

2019/106 396 - 
397

25 Motion - Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn 2020/67 398
26 Avsägelse från Marianne Åkerblad (M) som 1:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige
2018/286 399

27 Val av styrelse, ordförande, ombud, 
ombudsersättare och lekmannarevisor till Österlen 
VA AB

2018/286 400 - 
401

28 Nya interpellationer och motioner
29 Övriga valärenden

Christer Yrjas (C) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i så god tid som möjligt till kansliet och det egna partiet så att vi kan se till att 
kvittningen till 25 närvarande ledamöter eller tjänstgörande ersättare fungerar.
Telefon 0417-18253 Johan Linander
E-post: johan.linander@tomelilla.se
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TOMELILLA KOMMUN
 Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
 
Ärendebeskrivning
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
24 april 2020

Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 24 april 2020.
_________
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§           §         §                §
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av

står
Nr Ersättarens namn                  Parti

Per-Martin Svensson M 1 Kenneth Strömbeck M
Ewa Carnbrand M 2 Alexander Verweij Svensson M
Sander Dijkstra M 3 Lennart Johansson M
Gunnel Andersson M 4 Jantje ten Have M
Marianne Åkerblad M
Bertil Fredlund M 1 Gunvor Olsson C
Emil Ekstrand M 2 Alice Jönsson C
Margith Svensson M 3 Christian Björkqvist C
Leif Sandberg C 4 Bengt Högborg C
Maria Mickelåker C
Magnus Nilsson C 1 Conny Thoresson L
Charlotte Rosdala C 2 Charlotte Larkin L
Christer Yrjas C
Fatlum Avdullahu C 1 Susanne Balczar Herou KD
Anette Thoresson C 2 Kjell Persson KD
Anders Larsson C
Carina Persson L 1 Kristin Skoog S
Bo Herou KD 2 Axel Olsson S
Sara Anheden S 3 Britt-Marie Liljeholm S
Torgny Larsson S 4 Roger Persson S
Ida Bornlykke S 5 Karin Arvidsson S
Sejdi Karaliti S
Tina Bergström-Darrell S 1 Figge Bergquist V
Anders Throbäck S 2 Anna Axelsson V
Inger Åbonde S
Peter Boström S 1 Solveig Falk MP
Anne-Maj Råberg S 2 Jerry Bergström MP
Helén Bladh S
Mona Nihlén V 1 Birger Hörberger SD
Linda Ekelund V 2 Zofia Prokopczyk SD
Mikael Holmberg MP 3 Jan Gustafsson SD
Per Gustafsson SD 4 Kandidat saknas SD
Paul Lennartsson SD 5 Kandidat saknas SD
Peo Örnsved SD

Anders Rosengren SD
Kent Olofsson SD
Tina Malm SD
Martin Åkesson SD
Thony Blomgren SD
Jonas Olsson SD
Kent Gustafsson SD

Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 4 maj 2020 Antal beslutande: _______
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OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. 

OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer ___________förslag röstar ja. Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. 
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Justering

Föregående justerare var Charlotte Rosdala (C) och Mona Nihlén (V).

På tur står Anette Thoresson (C) och Anne-Maj Råberg (S).

Justeringssammanträde föreslås till

Fredagen den 15 maj 2020, kl. 08.30, kommunhuset i Tomelilla
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

  
Sammanställning av motioner per den 22 april 2020

Motion Kf Ksau Remiss Ksau/
nämnd

Ks Kf Anmärk
ning

Motion - Slöjförbud i skolan 2019-11-04 2019-11-27 Till förvaltningen 
för beredning och 
till familjenämnden 
för yttrande

Fn 2020-02-28
Ksau 2020-03-18

2020-04-15 2020-05-04

Motion angående avgifter i skolan 2019-11-04 2019-11-27 Till förvaltningen 
för beredning och 
till familjenämnden 
för yttrande.

Fn 2020-02-28
Ksau 2020-03-18

2020-04-15 2020-05-04

Motion angående bin och blommande 
ängar

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

Sbn 2020-04-29
Ksau 2020-05-13

2020-06-03 2020-06-22

Motion - Inrätta en mångfaldsvecka i 
Tomelilla

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-02-12 2020-02-26 2020-03-23 klar

Motion - Utbildning för förtroendevalda 
och anställda i hbtq-frågor

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-02-12 2020-02-26 2020-03-23 klar

Motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-05-13 2020-06-03 2020-06-22
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Motion angående energibesparing i 
fastigheter

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2020-02-28
Ksau 2020-03-18

2020-04-15 2020-05-04

Motion - Uppmärksamma även lång och 
trogen tjänst inom Daglig verksamhet

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 
omsorgsnämnden 
för yttrande.

Motion angående klimatanpassning 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion angående intern samordning 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion angående klimatnödläge 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-05-13 2020-06-03 2020-06-22

Motion angående träd som klimatskal 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2020-04-29
Ksau 2020-05-13

2020-06-03 2020-06-22

Motion angående att återta lokalvården i 
egen regi

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion om att införa kommunalt arvode 
för nattvandrare

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz-Birkenau

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning och 
familjenämnden 
för yttrande.

Fnuu 2020-05-07
Fn 2020-05-29
Ksau 2020-06-10

2020-08-26 2020-09-21

Motion – Webbsänd kommunfullmäktige 2020-03-23 2020-04-01 Till förvaltningen 
för beredning och 
kommunfullmäktig
es presidium för 
yttrande

Motion – Digital voteringssystem 2020-03-23 2020-04-01 Till förvaltningen 
för beredning och 
kommunfullmäktig
es presidium för 
yttrande

Motion – Lokaler till daglig verksamhet 2020-03-23 2020-04-01 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 
omsorgsnämnden 
för yttrande.

Motion – Tillfälligt höjt försörjningsstöd för 
barn

2020-05-04
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 22 april 2020

Interpellation Kf Kf Anmärkning

Interpellation från Sara Anheden (S) till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) angående socioekonomisk fördelning i 
skolpengen Ks 2020/29

2020-02-10 2020-03-23 klar
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 22 april 2020*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 
initiativtagaren

2019-10-23 Medborgarinitiativ – Förslag på hur 
minska nedskräpning i Tomelilla 
kommun

Elever på 
Odenslundsskolan

Ksau 2019-11-27
SBN 2020-01-31
Ksau 2020-02-12

2020-02-20

2019-12-30 Medborgarinitiativ – skriftligt avtal 
med hjälpmedelsbrukare

Bo Erman Ksau 2020-01-08, till 
förvaltningen för 
beredning.
Ksau 2020-03-04

2020-03-11

2020-01-20 Medborgarinitiativ – Belysning 
längs Kyrkogatan

Lars Blixt Ksau 2020-01-29
SBN 2020-04-29
Ksau 2020-05-13

2020-01-20 Medborgarinitiativ – Bänkar längs 
grönområdet på Lindesborg

Lars Blixt Ksau 2020-01-29
SBN 2020-04-29
Ksau 2020-05-13

2020-02-20 Medborgarinitiativ angående 
friluftsbad i Eljaröd – eller i 
Brösarp?

Sven-G Hultman Ksau 2020-03-04, till 
förvaltningen för 
beredning, 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

2020-04-14 Medborgarinitiativ – Tydligare 
skyltning till sporthallen

Karl-Peter Bergström Ksau 2020-04-22, till 
förvaltningen för 
beredning, 
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

2020-04-14 Medborgarinitiativ – Namnförslag 
till sporthallen, Österlenhallen

Karl-Peter Bergström Ksau 2020-04-22, till 
förvaltningen för 
beredning, 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

2020-04-14 Medborgarinitiativ – Tavlor med 
hundbajspåsar i Smedstorp

Smedstorps byalag & 
bygdegårdsförening

Ksau 2020-04-22, till 
förvaltningen för 
beredning, 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 mars 2020

Justerandes sign

Rev § 13 Dnr KS 2020/35

Revisionsplan 2020

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar anta revisionsplan för 2020 med handlingsid: Ks 
2020.1273

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser och revisionsprojekt för år 2020 samt 
vad som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen har 
föregåtts av en risk- och väsentlighetsanalys av kommunens verksamhet och 
denna utgör grund för valet av granskningsinsatser.

Inför revisionsåret 2020 har Tomelilla kommun efter upphandling valt 
KPMG AB som sakkunnigt stöd till de förtroendevalda revisorerna. KPMG 
påbörjade sitt uppdrag 2020-01-01 och därför kommer revisionsplanen för 
2020 bli en förenklad variant och först 2021 en fullständig plan enligt 
bolagets koncept. Anledningen är att revisionsplanen normalt till stor del 
bygger på det revisionsarbete som utförs året innan revisionsåret och som 
planen gäller.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar anta revisionsplan för 2020 med handlingsid: Ks 
2020.1273

Beslutsunderlag
Revisionsplan 2020 fastställd 2020-03-19, handlingsid: Ks 2020.1273

  
Tidigare behandling
2020-02-20: Revisorerna § 8/2020, Fördjupade granskningar i revisionsplan 
2020
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige för kännedom
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Revisionsplan 2020  
 
2020-03-19 
Revisionen Tomelilla kommun 
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1 Inledning 
De förtroendevalda revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att granska 
och pröva om  

• verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt  

• räkenskaperna är rättvisande  

• den interna kontrollen som görs är tillräcklig.  
Arbetssättet ska vara framåtriktat och stödjande till verksamheterna. Det 
yttersta syftet med granskningen är att ge kommunfullmäktige underlag för 
den årliga ansvarsprövningen.  
Lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen granskar om bolagets 
verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

2 Revisionsplan  
Revisorerna fastställer årligen en revisionsplan som behandlar följande 

• granskning av delårsbokslut och årsbokslut 

• grundläggande granskning 

• fördjupade granskningar. 

2.1 Granskning av delårsbokslut och årsbokslut 
Översiktlig granskning sker av delårsbokslut per 31 augusti 2020. 
Granskningen ligger till grund för revisorernas bedömning om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revision av kommunens årsbokslut och sammanställd redovisning sker per 
den 31 december 2020. Målet med granskning av årsbokslutet är att få en 
grund för revisorernas uttalande om årsredovisningen i revisionsberättelsen 
och ansvarsprövningen av nämnder och styrelse.  
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2.2 Grundläggande granskning 
Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen och God 
revisionssed ger vägledning i hur granskningen ska anpassas. God revisionssed 
anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en grundläggande 
granskning. Utöver den grundläggande granskning läser de förtroendevalda 
revisorerna protokoll och handlingar och uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar. Dessutom har revisionen ambition att träffa alla nämnders 
presidium minst en gång under året. 

2.3 Risk- och väsentlighetsanalys samt fördjupade granskningar 
Revisorerna väljer utifrån den grundläggande risk- och väsentlighetsanalysen 
och de prioriterade områdena ut fördjupade granskningsobjekt. 
Riskbedömningen görs utifrån perspektiv av konsekvens och sannolikhet som 
kan visa på ett antal områden, där revisorerna behöver mer information och 
kunskap inför den slutliga ansvarsbedömningen. 
Utifrån riskbedömningen har revisorerna beaktat revisionsrisken dvs. risken 
för att revisorerna gör felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen eller inte 
förmår lyfta fram väsentliga förhållanden som har betydelse för 
ansvarsprövningen. 
Utöver ovanstående metoder kan revisorerna i samråd med fullmäktiges 
presidium överenskomma om granskningar av särskild art om sådana behov 
uppstår under året. Fördjupade granskningar utförs av sakkunniga biträden.  
Nedan visas bruttoresultatet av revisorernas gemensamma bedömning vid risk 
och väsentlighetsanalysen.  
 

 

Hög risk  Medel risk  Låg risk 

Övergripande, 
samtliga nämnder 

Riskområde Risk 

 Intern kontroll 
Upphandling 
Interkommunal samverkan och styrning 
Bemötande och tillgänglighet 
Sjukfrånvaro 
Bisysslor 
Informationssäkerhet  
GDPR 
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Tidigare granskningar 2013–2019  
Avtalshantering  
Upphandlingsprocessen  
Intern kontroll 
KS/nämndernas verkställande av KF:s beslut 

 

Kommunstyrelsen Riskområde Risk 
 Uppsiktspliktsplikt 

Kostenheten kvalitet och utbud kontra ekonomi 
Ägarstyrning och bolagens följsamhet till 
ägardirektiv 
Ekonomikontorets stöd till verksamheten 
Investeringsprocess  
Delegationsordning 
Lokalförsörjning 
Hanterings av ansökan om EU-bidrag 
Långsiktig ekonomiskplanering och samordning av 
större projekt inom gata/park 
Ärendeprocess/beredning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
KS uppsikt över bolag och förbund 
KS styrning och ledning 
Rutiner och hantering av leverantörsfakturor 
Personalstrategi  
Integrationsarbetet  
Granskning av kommunens 
exploateringsverksamhet 
Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
Granskning av måltidsverkstan 
 

 

Familjenämnd Riskområde Risk 
 Placering av barn och unga 

Likvärdig skola 
Skolplikt och frånvaro 
OB förskola 
Ärendeberedning 

 
 
 
 
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
Grundskolans personal  
Uppföljning av tidigare granskning 
Placering av barn och unga  
Det systematiska kvalitetsarbetet inom 
skolverksamheten 
Lärarnas arbetsmiljö på Kastanjeskolan 
 

 

Vård och 
omsorgsnämnden 

Riskområde Risk 
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 Privata utförare – lagenlighet (offentlighet och 
sekretess, uppföljning) 
Effektiv hemtjänst i egen regi, planeringssystem 
Bemanning på sommaren i hemtjänst alternativt 
särskilt boende 
Nattbemanning på demensboende. 
Systematiskt brandskyddsarbete 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
Kvalitetsarbete inom äldreomsorg 
Hemtjänsten 
Styrning och ledning av vård- och 
omsorgsverksamheten 
Styrning och ledning av hemtjänsten 
Kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare 
 

 

Byggnadsnämnd Riskområde Risk 
 Fastighets- och gatuunderhåll 

Va-nätets underhåll och utbyggnad – VA-plan  
Bygglovsprocessen och kontakten med den som 
söker 

 
 
 

 
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
Fastighetsunderhåll 
Granskning av bygglovsprocessen 
 

 

Samhällsbyggnads-
nämnd 

Riskområde Risk 

 Bostadsförsörjning 
Exploratering 

 
 
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
Granskning av samhällsbyggnadsverksamheten  

Krisledningsnämnd Riskområde  
 Säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära 

händelser samt höjd beredskap 
 
 
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
-  

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Riskområde Risk 

 Hantering av bidrag  
 

Tidigare granskningar 2013–2019  
Simhallens om- och tillbyggnad  
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3 Prioriterade områden (netto) 
Utifrån riskvärdering och iakttagelser har följande områden av särskilt intresse, 
för möjliga fördjupade granskningar, identifierats:  

• Granskning av de anställdas bisysslor 

• Granskning av förutsättningarna för en likvärdig skola 

• Granskning av ärendeprocessen familjenämnden och/eller 
kommunstyrelse 

Vidare kommer att uppföljning att göras av tidigare granskningar från 2018. 
Förutom ovanstående aktiviteter kan omprioriteringar och tillägg ske utifrån 
oförutsedda händelser och ekonomiska förutsättningar. 

4 Ansvarsprövning  
Utifrån resultatet av årets revisionsinsatser och granskningar, prövar 
revisorerna om styrelse, nämnder och beredningar har fullgjort sitt uppdrag. I 
bedömningen ingår att ta ställning till om anmärkning ska riktas och om 
ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller avstyrkas. Bedömningen kommuniceras med 
fullmäktige i ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. 
 
 
 
Ulla-Christina Lindberg  
Ordförande revisionen 

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar utanför 
gymnasiet 
Kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll 

Överförmyndarnämnd Riskområde Risk 
 Gemensamnämnd   
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

Rev § 7 Dnr KS 2020/17

Granskning av färdtjänsten

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Vård och omsorgsnämnden

För kännedom: till:
Kommunfullmäktige

Granskning av färdtjänsten

Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2019 en inbjudan till 
revisorerna i Tomelilla om att delta i en gemensam granskning av färdtjänsten. Revisorerna 
beslutade den 19 juni 2019 att delta i samverkansprojektet och att göra det genom att använda 
den konsult, Helseplan Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.

Granskningen genomfördes under hösten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne. 
En skriftlig rapport omfattande Tomelilla kommun överlämnades till revisorerna i januari 
2020.

Tomelilla kommun överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till Region Skåne 
2010. Ansvarig nämnd för färdtjänsten i Tomelilla är vård och omsorgsnämnden som också 
har kostnadsansvaret.

Den övergripande bedömningen i rapporten är att färdtjänsten till stor del bedrivs 
ändamålsenligt i kommunen.

Kommunen ansvarar för information och kommunikation internt samt för att föra dialoger 
med Regionen. Bedömningen är att kommunen till stor del har fullgjort sitt ansvar enligt 
överenskommelsen. Både kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden har delgetts 
protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt följa arbetet. Det finns en tydlig brist i 
deltagandet i kundråden som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän 
regelbundet deltar i sina respektive råd.

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun anses vara tydlig men 
enbart till viss del fungera i praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen är 
höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla färdtjänsten men inte vara 
överens om vilka förutsättningar som finns. Bedömningen är också att kommunen i större 
utsträckning behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med 
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
I rapporten bedöms att kunderna i Tomelilla kommun till stor del är nöjda och upplever att 
färdtjänsten fungerar tillfredsställande.

22



MISSIV
Revisorerna

Vård och omsorgsnämnden rekommenderas att:

 Säkerställa att utsedda representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

 Internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggöra hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att verka för en 
kostnadseffektiv färdtjänst.

 Skapa en struktur för hur kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten 
när underlaget tillhandahålls.

 Säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och 
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina kostnader.

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2020-02-20 och 
beslutade att översända rapporten till vård och omsorgsnämnden för yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Vård och omsorgsnämndens yttrande ska vara 
revisorerna tillhanda senast den 10 april 2020. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden 
avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till 
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-02-20

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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1 Sammanfattning 

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att göra en granskning av 
färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv 
kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och 
granskningen avser vård- och omsorgsnämnden.

Den övergripande revisionsfrågan och fyra delfrågor har besvarats genom dokumentstudier, 
semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden. Granskningen har genomförts 
mellan september och december 2019.

Övergripande bedömning:

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun som överlåtit uppgiften till Region 
Skåne?

Vår bedömning är att färdtjänsten till stor del bedrivs ändamålsenligt i Tomelilla kommun. 

Bedömning av enskilda revisionsfrågor:

1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för 
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med 
Region Skåne)

Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. 
Både kommunstyrelse och vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har delgetts 
protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet 
i kundråden som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän regelbundet deltar i sina 
respektive råd. 

2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun är tydlig men 
enbart till viss del fungerar i praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen är höga 
från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla färdtjänsten men inte vara överens om vem 
vilka förutsättningar som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning behöver ta ett 
strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina 
kostnader.

3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?

Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget 
är icke-signifikant. Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot bedömer vi att icke-
signifikant statistik kan ses som en indikation på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett 
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värde i att presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-signifikanta statistiska 
underlaget att kunderna i Tomelilla kommun till stor del är nöjda och upplever att färdtjänsten 
fungerar tillfredsställande. 

4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i 
kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader 
som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar den har 
möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för 
uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken i enlighet med överenskommelsen.

Vi rekommenderar:

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda representanter deltar i Skånetrafikens 
kundråd. 

 att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggör hur 
överenskommelsens ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

 att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med 
uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att 
arbeta med uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.
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2 Inledning

Enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst ansvarar kommunen för att 
kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Såväl färdtjänst som 
riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken och kommunen får, efter särskild överenskommelse, 
överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Sammanlagt 24 av 33 
kommuner i Skåne har överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region Skåne.

Överenskommelsen är uppdaterad från och med 2019. Flertalet kommuner har i sina remissvar 
uttryckt missnöje mot den tjänst som de köper av Region Skåne. Detta på grund av de föreslagna 
kostnadsökningarna och upplevda kvalitetsbrister i tjänsterna.

2.1. Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner 
som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och granskningen 
avser vård- och omsorgsnämnden. 

Det bör noteras att en granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att bedöma 
om Region Skåne bedriver en ändamålsenlig färdtjänst för de kommuner som överlåtit uppgiften till 
Skånetrafiken. Granskningen redovisas i en separat rapport. 

2.2. Revisionsfrågor 

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun som överlåtit uppgiften till Region Skåne?

Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor: 

1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för 
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med 
Region Skåne)

2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?
3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?
4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i 

kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

2.3. Revisionskriterier

Främst har följande bedömningskriterier utgjort grunden för revisionens analyser och 
rekommendationer: 

 Kommunallag (2017:725)
 Lag (1997:736) om färdtjänst
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 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 

riksfärdtjänstlag 2019 samt tillhörande remissvar i förarbetet
 Reglemente för vård och omsorgsnämnden

2.4. Metod

Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder.

2.4.1. Dokumentgranskning

Helseplan har granskat styrande och redovisande dokument. Dokument som inkluderats i 
dokumentgranskningen är:

 Protokoll och beslut från kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
 Protokoll och beslut från vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun
 Verksamhetsuppföljning 
 Avvikelserapportering
 Kundnöjdhetsundersökningar
 Rutiner och riktlinjer för Skånetrafikens beställningscentral, trafikledning och 

handläggning
 Motion och tillhörande underlag om att återta färdtjänsten i egen regi
 Minnesanteckningar från samråd
 Sändlistor för e-postutskick

Inom ramen för dokumentgranskningen har även statistik samlats in som omfattar framför allt 
resvanor och kundnöjdhet. 

2.4.2. Semistrukturerade djupintervjuer

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Sammanlagt har åtta intervjuer 
genomförts med enhetschef för färdtjänst, trafikutvecklare, controller samt verksamhetsutvecklare 
inom kvalitet vid Skånetrafiken, trafikdirektör i Region Skåne och ansvarig tjänsteman i kommunens 
förvaltning. 

2.4.3. Enkät

En enkät har digitalt skickats ut till ordförande och samtliga vice ordförande i ansvarig styrelse eller 
nämnd inom respektive kommun samt till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. I Tomelilla kommun 
har enkäten skickats ut till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden. Två ledamöter har besvarat enkäten.
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2.5. Projektorganisation

Projektledare från revisionskontoret i Region Skåne var Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal 
revisor. Kontaktperson från revisorskollegiet var ordförande Louise Rehn Winsborg och vice 
ordförande Lars-Erik Lövdén. Från Helseplan var Ulrike Deppert projektledare och Elina Sonnerstam 
och Nils Rydmarker konsulter. Expert var Bengt Andersson och kvalitetssäkringen gjordes av Niklas 
Källberg. Sakgranskning av respektive del har möjliggjorts för berörda respondenter. Granskningen 
genomfördes under perioden september till december 2019.

3 Bakgrund och nuläge

3.1. Bakgrund

Färdtjänst är enligt 1 § lagen (1997:736) om färdtjänst, FtjL, särskilt anordnade transporter för 
personer med funktionshinder. Syftet med färdtjänst är att säkerställa möjligheten för samtliga 
personer att färdas kollektivt. Det innebär att en resa med färdtjänst kan ta lika lång tid som en 
kollektiv resa med exempelvis buss. Vid färdtjänstresor reser passagerare tillsammans precis som i 
kollektivtrafiken. Färdtjänstresor är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att de inte utförs enligt 
en fast tidtabell utan beställs i förväg hos Skånetrafikens beställningscentral. 

Riksfärdtjänst är benämningen för transport som sträcker sig över kommungränsen. Skånetrafikens 
färdtjänstområde omfattar hela Skåne och resenären kan dessutom resa till och från Laholms, 
Markaryds, Älmhults, Olofströms respektive Sölvesborgs kommuner. Det betyder att Skånetrafiken 
erbjuder ett större färdtjänstområde än det som utgörs av resenärens kommun. Detta gör att 
riksfärdtjänst inte blir aktuellt vid resor inom Skåne län eller till de angränsande kommuner som nämns 
ovan.  

Det krävs ett färdtjänsttillstånd för att resa med färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett färdtjänsttillstånd ska 
ges till den som har ”väsentliga svårigheter” att resa med allmänna kommunikationer. En individuell 
behovsprövning ligger till grund för ett beslut. Samtliga kommuner som har överlåtit färdtjänsten till 
Region Skåne har även överlåtit tillståndsprövningen och myndighetsutövningen till Skånetrafiken. För 
att göra en resa med riksfärdtjänst, det vill säga resa utanför Skånetrafikens betjäningsområde, 
behöver resenären ansöka särskilt om detta. 

Den individ som är beviljad färdtjänst får ett särskilt serviceresekort. Kortet gäller för resor med 
färdtjänst och ger även fria resor med bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken inom Region 
Skåne. Det finns en tydlig prislista för de resor som görs med färdtjänst och resan faktureras i 
efterhand. Rabatterade priser finns för personer under 18 år. Likaså specificerar förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst individens kostnader för resor utanför 
kommunen. Eftersom Skånetrafiken erbjuder färdtjänst inom hela sitt betjäningsområde betyder 
riksfärdtjänst för kunder i Region Skåne resor utanför länet och utanför de angränsande kommunerna 
som nämns ovan.
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Överenskommelsen mellan Region Skåne och de 24 kommunerna uppdaterades 2019. I 
överenskommelsen anges att kommunens bidrag ska motsvara de faktiska kostnaderna för 
färdtjänsten i den egna kommunen samt att utvecklingen av färdtjänsten ska vara en gemensam 
angelägenhet för Region Skåne och kommunerna. Parterna ska utveckla en fördjupad dialog om 
färdtjänstens långsiktiga utveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för en verksamhet av högsta 
kvalitet. Vidare regleras i överenskommelsen ansvarsområden samt former för dialog och uppföljning 
respektive ersättning och betalning. Tabell 1 anger de olika ansvarsområdena som åläggs Region Skåne 
respektive den enskilda kommunen.

Tabell 1 - Ansvarsområden enligt överenskommelsen.

 Ansvarsområden enligt överenskommelsen

Region Skåne Kommun

Ta fram och fastställa regelverk, resevillkor och 
egenavgifter.

Utse en kontaktperson för färdtjänst i 
kommunen som har det övergripande ansvaret 
för kommunens kontakt med Region 
Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor. 

Ansökningar om tillstånd för färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst bereds, prövas och 
beslutas enligt förutsättningarna i 
färdtjänstlagen respektive riksfärdtjänstlagen 
och antaget regelverk.

Se till att berörda verksamheter inom 
kommunen är väl införstådda med och insatta i 
Region Skånes regelverk, resevillkor och 
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. 

Avgifter (egenavgifter) tas ut enligt fastställda 
grunder.

Informera Region Skåne/Skånetrafiken i frågor 
av betydelse för färdtjänstverksamheten. 

Upphandla, kontraktera och samordna 
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Medverka i de samrådsmöten som Region 
Skåne kallar till.

Både upphandlad verksamhet och verksamhet i 
egen regi följs upp regelbundet med fokus på 
kundkvalitet.

Se till att den nationella vägdatabasen är 
uppdaterad med den information som 
Kommunen ansvarar för och som Region Skåne 
behöver för att kunna utföra färdtjänst i 
kommunen. 

Redovisa utvalda nyckeltal på kommunnivå 
halvårsvis.

Delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete 
genom att verka för att skapa framkomlighet för 
kollektivtrafiken. 

Informera Kommunen i frågor av betydelse för 
överenskommelsen.

Se till att de lokala handikappråden eller 
motsvarande utser två representanter att delta 
i Region Skånes kundråd för Serviceresor. 

Kalla till och genomföra politiska 
samrådsmöten, minst två gånger per år.
Kalla till och genomföra samrådsmöten på 
tjänstemannanivå, minst två gånger per år. 
Kalla till och genomföra kundrådsmöten minst 
två gånger per år. 
Informera kommunen om kundrådsmöten samt 
delge kommunen minnesanteckningar från 
mötena. 
Informera Kommunens berörda verksamheter 
om regelverk, resevillkor och 
tillämpningsanvisningar. 
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3.2. Nuläge

Tomelilla kommun (hädanefter Tomelilla) ligger i sydöstra Skåne och har 13 557 invånare (SCB 2018). 
Tomelilla överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till Region Skåne år 2010. År 2013 lades 
en motion fram som syftade till att kommunstyrelsen skulle tillsätta en utredning för att se över om 
färdtjänsten kunde återtas i egen regi. Motionen stödde sig på ett antal nyhetsartiklar som beskrev 
enskilda individers dåliga erfarenhet av färdtjänsten. En direkt fördel med att återta färdtjänsten i egen 
regi skulle enligt motionen vara ökad service. Det föreslagna anlitandet av lokala leverantörer skulle 
även leda till fler lokala arbetstillfällen samt kunskap om Österlen hos färdtjänstleverantörerna. 
Motionen avslogs av kommunfullmäktige med motiveringen att det var ett för stort åtagande vad 
gällde kompetens och resurser samt att kommunledningen uppdrogs att föra fram synpunkter på 
färdtjänstens utförande till Region Skåne och Skånetrafiken. 

I remissvaret till överenskommelsen ställde sig Tomelilla bakom det gemensamma yttrandet från 
sydöstra Skånes kommuner (SÖSK). Remissvaret tydliggör att kommunerna ser en väsentlig ökning av 
kostnaderna där Ystad beräknas ha en procentuell ökning på åtta procent. Kommunerna menar att 
denna ökning inte är i rimlig i förhållande till färdtjänsten som tillhandahålls av Region Skåne. 
Framförallt har kostnadsökningar setts inom områden som för kommunen är svårpåverkade såsom 
trafikledning och administration. Enligt remissvaret ser kommunerna inga incitament för Skånetrafiken 
att begränsa dessa kostnader. Inte heller den föreslagna modell där kostnaderna beräknas utifrån 
budget ger några signaler till Region Skåne att kostnaderna ska begränsas eller sänkas. Det finns en 
förståelse för att vissa av kostnaderna går att härleda till förbättrad kvalitet genom avtalsenliga löner 
och krav på certifierade förare men upplevelsen är att kostnaderna ökade redan innan den nya 
överenskommelsen trädde i kraft. Remissvaret från SÖSK poängterar att det är rimligt att varje 
kommun bär sina egna kostnader men att det finns mycket små möjligheter för densamma att påverka 
kostnadsutvecklingen. De kostnader som framförallt kan påverkas är myndighetsutövning, 
organisation av resor samt effektivitet i upphandlingar. Avslutningsvis står det att SÖSK inte godkänner 
förslaget till ny överenskommelse. De förändringar som kommunerna föreslår handlar bland annat om 
att den ekonomiska modellen måste innehålla incitament för Skånetrafiken att effektivisera sin 
verksamhet och att tydliggöra när statistik ska tillhandahållas. Region Skåne bör också vara ansvarig 
för de brister som uppstår i verksamheten där eventuella skadeståndsanspråk kan riktas mot 
myndigheten. Skånetrafiken har kommenterat remissvaret generellt och även genomfört revideringar 
i överenskommelsen. Bland annat har Skånetrafiken förtydligat vad som avses med stödfunktioner 
samt hur dessa är kopplade till färdtjänstområdet och därför ska bekostas av kommunerna. I sitt svar 
noterar Skånetrafiken också att kommunerna har möjlighet att påverka kostnaderna genom att till 
exempel styra över färdtjänstresenärer till kollektivtrafiken om kollektivtrafikutbudet är tillräckligt 
stort. 

Nettokostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst i Tomelilla uppgick till 3 420 000 kronor under 2018. 
Statistiken kommer från myndigheten Trafikanalys. Tomelilla erbjuder inte gratis kollektivtrafikresor 
för personer över 70 år eller 75 år vilket sker i sju av de tolv granskade kommunerna.

Nedan redovisas statistik avseende färdtjänst i Tomelilla i relation till de elva övriga granskade 
kommunerna samt Region Skåne och Riket. Samtliga data kommer från Trafikanalys och redovisas för 
2018. Undantaget är data för Svedala i figur 1 som kommer från Svedala kommun. I Tomelilla finns 473 
personer med färdtjänsttillstånd och 12 736 enkelresor med färdtjänst gjordes under 2018. Tomelilla 
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har näst högst antal personer med färdtjänsttillstånd (35) per 1 000 av befolkningen, se figur 1. Detta 
är högre än genomsnittet för såväl Region Skåne som för Riket. Kommunen ligger lågt vad gäller antal 
enkelresor per person med färdtjänsttillstånd (27), se figur 2.

Figur 1 - Antal personer med färdtjänsttillstånd per 1 000 av befolkningen. Källa: Trafikanalys och Svedala kommun.

Figur 2 - Antal enkelresor per person med färdtjänsttillstånd. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.
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I Tomelilla har 80 procent av de personer som innehar färdtjänsttillstånd nyttjat färdtjänsten, se figur 
3. 

Figur 3 - Andel av de med färdtjänsttillstånd som har nyttjat färdtjänsten. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.

Totalt fem personer nyttjade riksfärdtjänsten under 2018 och två enkelresor gjordes per person som 
nyttjat riksfärdtjänsten, se figur 4.

Figur 4 - Nyttjande av riksfärdtjänst. Källa: Trafikanalys. 
*Åstorp och Skurup saknar statistiskt underlag.
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4 Iakttagelser, bedömning och rekommendationer

4.1. Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen

Detta avsnitt besvarar fråga 1: ”Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland 
annat ansvaret för information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för 
dialog med Region Skåne)”.

4.1.1. Iakttagelser

I Tomelilla kommun har ansvaret för färdtjänstfrågorna tidigare legat under 
samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom det är vård- och omsorgsförvaltningen som bär 
kostnadsansvaret för tjänsten har ansvaret flyttats till vård- och omsorgsnämnden. I arbetet har en ny 
tjänsteman utsetts som kontaktperson för färdtjänstfrågorna och hen uppger att kommunen har 
försäkra sig om en samverkan för att hålla en fortsatt hör kompetens kring kommunens ansvar i dessa 
frågor. Kontaktpersonen uppger att hen deltar i tjänstemannaråden som anordnas av Region Skåne. 
Dokumentstudierna visar på en låg grad av deltagande i råden. Det betyder att tjänstemannen enbart 
har deltagit vid ett av de tre senaste mötena. De intervjuade tjänstemännen i Tomelilla uppger att 
minnesanteckningarna skickas vidare till berörda inom förvaltningen vilket medför att fler får ta del av 
informationen. När ny information finns som till exempel avser förändringar i regelverket sprids den 
också till exempelvis biståndshandläggare, enhetschefer och andra berörda nyckelpersoner som 
personal på dagverksamheter. Tjänstemännen menar också att det bör vara aktuellt att se över om 
råden inte bara kan bli mer relevanta innehållsmässigt utan också om det finns möjligheter att till 
exempel delta på distans och att mötet sker digitalt. Dels för att underlätta för fler att medverka, dels 
för att tjänstemannens arbetstid då kan nyttjas mer effektivt. Det skulle också underlätta för 
representanter i politikerrådet och kundrådet, menar kontaktpersonen.

I samband med att överenskommelsen togs fram var också tjänstemannen med på 
nämndssammanträden för att besvara frågor och stötta i skrivandet av remissvar. I enkäten som 
riktade sig till nämndsledamöterna framkommer att dessa till viss del upplever att de får löpande 
information. Det underlag som framförallt tillhandahålls till nämnden är ekonomiska rapporter 
respektive muntliga dragningar med analys kopplat till utfall. Ledamöterna upplever till viss del att de 
får tillräcklig uppföljning av färdtjänstens utförande men upplever enbart till liten del att de har insyn 
i hur överenskommelsen är sammansatt. 

I intervjuer med representanter för Skånetrafiken framkommer att Skånetrafiken upplever att den 
interna kommunikationen inom respektive kommun till stor del inte fungerar. Respondenterna menar 
att frågor som påverkar färdtjänsten såsom placering av boenden inte i tillräckligt stor grad knyts till 
färdtjänstområdet. Vidare uppger respondenter hos Skånetrafiken att kommunerna i stort fullgör sitt 
ansvar men att det framför allt är svårt att uppnå dialogforum med kommunerna. I de samråd som 
Skånetrafiken enligt överenskommelsen kallar till deltar i genomsnitt hälften av alla kommuner som 
har överlämnat ansvaret för färdtjänst till Region Skåne. Deltagandet är generellt högre i kundrådet än 
i tjänstemannarådet och politikerrådet. Detta medför att kommunikationen mellan region och 
kommun till stor del sker skriftligen eftersom mötesanteckningar och underlag skickas ut per e-post. 
Tomelilla har ett högt deltagande i politikerråden vilket bekräftas av enkätsvaren där båda 
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ledamöterna anger att de har blivit kallade till och deltagit rådsmöten under 2019 samt tagit del av 
minnesanteckningarna. Dokumentstudier visar däremot att ingen från Tomelilla har deltagit i ett 
kundråd. Enligt överenskommelsen är det kommunens ansvar att tillse att representanter till 
kundråden utses och kontaktpersonen meddelar att så har skett. 

4.1.2. Bedömning och rekommendation

Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. 
Både kommunstyrelse och vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har delgetts 
protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet 
i kundråden som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän regelbundet deltar i sina 
respektive råd. 

Helseplan rekommenderar

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda representanter deltar i Skånetrafikens 
kundråd.

4.2. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen i 
praktiken

Detta avsnitt besvarar fråga 2: ”Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och 
fungerande i praktiken?”.

4.2.1. Iakttagelser

Tjänstemän i Tomelilla uppger att kommunens uppdrag och roll nu är tydligare än den var innan den 
nya överenskommelsen. Det som tjänstemännen i kommunen anser är otydligt är ansvaret för det 
strategiska arbetet. Det finns ingen handlingsplan för hur kommunen ska agera om till exempel antalet 
färdtjänsttillstånd och därmed kostnaderna ökar markant. Här finns det också svårigheten kring att 
verksamheterna ska informera kunderna men att dessa samtidigt inte ska marknadsföra 
Skånetrafikens tjänster. Det är en aktivitet som kan förändra användandet av färdtjänst och därigenom 
påverka kommunens kostnader.

I intervjuer med Region Skåne framkommer att Skånetrafiken generellt upplever att kommunerna inte 
arbetar tillräckligt för att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst. Det handlar exempelvis om att se 
över var verksamhet för vissa målgrupper som använder färdtjänsten utförs i kommunen för att med 
grund i detta skapa förutsättningar för samåkning. Kontaktpersonen i Tomelilla uppger att kommunens 
verksamheter redan är samlade, särskilt när dagverksamheten för demenssjuka för några år sedan 
flyttade till in i tätorten också. Tjänstemännen i Tomelilla menar att den statistik som tillhandahålls ger 
den information som efterfrågas enligt överenskommelsen men att förväntningarna trots detta är 
högre ställda. Det behövs ett förtydligande från Skånetrafiken på hur de tänker sig vad och vilket sätt 
kommunen kan påverka strategiskt i dessa frågor, menar kontaktpersonen. Syftet med att överlåta 
ansvaret till Region Skåne är att det ska tillhandahållas en god service åt kommunens medborgare 
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samtidigt som kostnaderna hålls på en rimlig nivå. Färdtjänstbudgeten för 2019 har ökat med 1 miljon 
kronor jämfört med 2017 års budget, vilket motsvarar en utökad budget med 44 procent. 
Helårsprognosen för 2019 påvisar ett underskott motsvarande 100 000 kronor jämfört mot 2019 års 
budget. Granskningen iakttar att ansvarsfördelningen, som redovisas i tabell 1, inte omfattar ett tydligt 
ansvar för delgivande av ekonomisk information utan att detta förväntas ske på de olika råden. Råden 
är också den kontaktyta som Skånetrafiken framför allt använder för att informera kommunen i frågor 
av betydelse för överenskommelsen.

Region Skåne anser att överenskommelsen tydliggör vilken part som bär vilket ansvar. Respondenter 
inom Skånetrafiken anser att det finns skillnader i hur väl överenskommelsens olika punkter uppfylls 
av kommunerna men att förväntningarna och ansvaret är klarlagda. 

4.2.2. Bedömning och rekommendation

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun är tydlig men 
enbart till viss del fungerar i praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen är höga 
från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla färdtjänsten men inte vara överens om vem 
vilka förutsättningar som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning behöver ta ett 
strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina 
kostnader.

Helseplan rekommenderar

 att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggör hur 
överenskommelsens ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

4.3. Kundnöjdhet

Detta avsnitt besvarar fråga 3: ”Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande?”.

4.3.1. Iakttagelser

I samband med att Tomelilla överlät ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne överlämnades också 
hanteringen av kundnöjdhet och klagomål. Kommunens hemsida är den huvudsakliga kanalen för 
information om färdtjänst och där hänvisas till Skånetrafiken.

Den enskilda kommunen samlar inte in uppgifter om kundnöjdhet utan undersökningen genomförs av 
Svensk kollektivtrafik i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av 
Skånetrafiken. De som intervjuas är ett urval av de resenärer som genomfört en färdtjänstresa dagen 
innan intervju. Kunderna får besvara frågor om beställning och bemötande samt intryck av resan. Enligt 
överenskommelsen ska statistik presenteras på kommunnivå från och med 2022. Anledningen till att 
så inte görs i nuläget är att Skånetrafiken ännu inte har kunnat säkerställa att det tillfrågade underlaget 
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per kommun är tillräckligt stort för att det ska bli statistiskt signifikant. Det betyder att i en kommun 
med ett lägre antal färdtjänsttillstånd och -resor kan enstaka svar ge ett stort utslag.

Upplevelsen hos de intervjuade tjänstemännen är att det finns en dialog med Skånetrafiken om de 
klagomål som framförs direkt till kommunen. De exempel som framförs handlar om bristande 
punktlighet samt att resenären inte släpps av vid rätt plats. Tjänstemännen är tydliga med att alla 
klagomål ska framföras till Skånetrafiken så att de registreras korrekt och kan leda till framtida 
förbättringar. Statistik över klagomål redovisas bland annat i den uppföljning som Skånetrafiken 
tillhandahåller kommunerna. Eftersom tjänstemännen inte har någon rättvis bild av kundnöjdheten 
menar de att det är svårt att uttala sig om huruvida kunderna anser att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande eller inte. Det framkommer däremot ett tydligt önskemål om kommunspecifik 
statistik så att Tomelilla kan bidra till arbetet med att åtgärda eventuella återkommande avvikelser.

Inom ramen för denna granskning har Skånetrafiken gett tillåtelse till att viss statistik presenteras. Den 
omfattar perioden januari – oktober 2019 (bortsett från indikatorn Väntetid i telefon som omfattar juli 
– oktober 2019). Som jämförelse används underlaget för Skånetrafikens hela färdtjänstområde. 
Kvalitetsmätningen som granskningen har tagit del av visar nöjdhet utifrån sex indikatorer: 
Bemötande, Väntetid i telefon, Förarens bemötande, Trygghet, Punktlighet samt Nöjdkundindex (NKI). 
Det ska noteras att siffrorna för Tomelilla inte är statistiskt signifikanta. Antal svaranden ligger mellan 
9 och 37 personer för respektive fråga. I nedan tabell visas resultaten för Tomelilla. 

Tabell 2 - Kundnöjdhet i Tomelilla kommun. Observera att siffrorna för Tomelilla kommun inte är statistiskt signifikanta. 
Siffrorna för Skånetrafiken är däremot statistiskt signifikanta. Källa: Skånetrafiken. 

Nyckeltal Tomelilla Genomsnitt Skånetrafiken Målnivå

Nöjdkundindex (NKI) 83 % 87 % 86 %
Bemötande 88 % 90 % 90 %
Väntetid i telefon 100 % 89 % 80 %
Förarens bemötande 95 % 90 % 90 %
Trygghet 78 % 75 % 76 %
Punktlighet 90 % 84 % 92 %

Den övergripande kundnöjdheten i Tomelilla är god. Statistiken visar att Tomelilla uppnår målnivån för 
indikatorerna Väntetid i telefon, Förarens bemötande samt Trygghet. För övriga indikatorer ligger 
statistiken nära uppsatta målnivåer. 

4.3.2. Bedömning och rekommendation

Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget 
är icke-signifikant. Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot bedömer vi att icke-
signifikant statistik kan ses som en indikation på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett 
värde i att presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-signifikanta statistiska 
underlaget att kunderna i Tomelilla till stor del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande. 
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Helseplan rekommenderar

 att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med 
uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

4.4. Uppföljning och förbättringsåtgärder 

Detta avsnitt besvarar fråga 4: ”Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur 
färdtjänsten fungerar i kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?”.

4.4.1. Iakttagelser

Den ekonomiska modellen är en självkostnadsmodell vilket innebär att kommunerna som har överlåtit 
sin färdtjänst till Region Skåne ska betala vad den faktiska tjänsten kostar. Kommunen betalar ett 
bidrag årligen och debiteringen utgår från Region Skånes budgeterade kostnad för verksamheten. 
Underlaget stäms av två gånger per år. Kostnaderna är fördelade på myndighetsutövning, 
beställningscentral och trafikkostnader samt ett procentuellt påslag för administrativa kostnader för 
färdtjänstverksamheten.

För att modellen ska bli rättvis kommunerna emellan används en fördelningsnyckel för de flesta av 
ovanstående kostnadsposter. Till exempel så baseras den enskilda kommunens kostnader för 
myndighetsutövningen på Region Skånes totala kostnader som divideras med det totala antalet 
beviljade färdtjänsttillstånd. Med myndighetsutövningen avses handläggningen av färdtjänsttillstånd. 
Detta ger en kostnad per beviljat färdtjänsttillstånd som multipliceras med antalet beviljade 
färdtjänsttillstånd i respektive kommun. Den andra fördelningsnyckeln som används är antalet utförda 
färdtjänstresor. Genom dessa fördelningsnycklar syftar den ekonomiska modellen till att skapa en 
rättvis ram för varje kommun. Det är också tänkt att skapa incitament för den enskilda kommunen att 
arbeta med sina egna färdtjänstresor för att minska de egna kostnaderna. I intervjuer och i enkäten 
framkommer generellt att kommunernas kostnader har ökat i och med den nya ekonomiska modellen. 

Vid intervju framkommer att tjänstemännen upplever att det är lättare att agera på en uppföljning 
som via statistik visar på förändringar i färdtjänsten. Samtidigt menar kontaktpersonen att det behövs 
gemensamma diskussioner kring hur kommunen strategiskt kan arbeta för att påverka sina kostnader, 
delvis med grund i uppföljningen. I nuläget diskuteras det inte i tjänstemannarådet, menar 
kontaktpersonen. Uppföljningen ger inte heller någon information om antal avslag för 
färdtjänsttillstånd i kommunen. Det är information som är nödvändig för att få en samlad bild av 
behovet av kommunikationerna i kommunen, säger kontaktpersonen. Genomgången av den 
uppföljning som skickas till kommunerna visar att Skånetrafiken i huvudsak levererar alla nyckeltal 
enligt överenskommelsen. Den uppföljning som saknas är framför allt andel (i procent) av befolkningen 
med färdtjänsttillstånd fördelat på kön och ålder samt andel (i procent) av de färdtjänstberättigade 
som har nyttjat färdtjänsten fördelat på kön och ålder. Indirekt har respektive kommun haft möjlighet 
att beräkna dessa nyckeltal eftersom Skånetrafiken har skickat ut detaljerad information om antal. 
Respondenter från Skånetrafiken anger att det är ett misstag från deras sida att statistiken inte har 
varit komplett. Uppföljningen har inte heller inkluderat information om antal kundärenden per 
kategori. Istället har antal kundärenden presenterats samlat. Detta beror enligt Skånetrafikens 
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respondenter på tekniska skäl. Dessa har nu lösts och nästa uppföljning kommer att inkludera en 
fördelning per kategorinivå. I samband med genomgången av uppföljningen uppmärksammades också 
det faktum att Skånetrafiken inte hade skickat ut uppföljningen för första halvåret 2019.

Inga åtgärder har vidtagits baserat på den uppföljning som Skånetrafiken har tillhandahållit. 
Tjänstemännen i kommunen menar att verksamheterna själva eventuellt kan ha genomfört 
förbättringsåtgärder. Tjänstemännen och ledamöterna i nämnden upplever en begränsning i vilken typ 
av åtgärder som kan genomföras eftersom det är Skånetrafiken som står för myndighetsutövningen 
samt fastställandet av regelverket. Ett nästa steg är enligt kommunens tjänstemän att visa 
uppföljningen för ledningen i vård- och omsorgsförvaltningen för att där skapa intresse och förankring. 
En genomgång av protokollen för 2019 visar att nämnden har hanterat frågan om färdtjänst vid ett 
flertal tillfällen. Värt att belysa är att nämnden i mars 2019 noterade i årsbokslutet att kostnaden för 
2018 blev 250 000 kronor högre än den tilldelade budgetramen och att ledamöterna i juni 2019 fick en 
informativ dragning om överenskommelsen, ansvarsfördelningen och dess betydelse för kommunen 
av den dåvarande kontaktpersonen. Protokollen visar också att de politiker som deltar i Skånetrafikens 
politikerråd regelbundet återrapporterar till nämnden.

I enkäten framkommer att ledamöterna anser att det avsätts för lite eller rimligt med tid för att 
diskutera färdtjänstfrågorna. Båda ledamöter uppger också att de inte vet om kommunens bidrag 
motsvarar de faktiska kostnaderna för färdtjänst. 

4.4.2. Bedömning och rekommendation

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader 
som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar den har 
möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för 
uppföljning tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med överenskommelsen. Vi bedömer 
att kommunen behöver ta ett större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker 
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka sina kostnader.

Helseplan rekommenderar 

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att 
arbeta med uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 31 Dnr VON 2020/21

Revisorernas granskning av färdtjänsten

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända densamma till 
revisorerna.

Ärendebeskrivning

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun 
som överlåtit uppgiften till Region Skåne? 
Helseplan Consulting Group AB har gjort en granskning på uppdrag av 
revisorerna i Region Skåne. En skriftlig rapport omfattande Tomelilla 
kommun överlämnades till revisorerna i januari 2020 som beslutade att 
översända rapporten till vård -och omsorgsnämnden för yttrande. 

Delat ansvar för utveckling av färdtjänsten
Tomelilla kommun överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till 
Region Skåne 2010. Ansvarig nämnd för färdtjänsten i Tomelilla är sedan 
2019 Vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har varit kostnadsansvariga 
sedan överlåtelsen. I slutet av 2019 utsåg vård -och omsorgsnämnden 
undertecknad till kontaktperson så att kommunen blev representerad på årets 
sista tjänstemanna- och samrådsmöte. Nämnden förste och andre ordförande 
sitter i politikerrådet. 
2018 gjordes en ny överenskommelse både angående finansiering och att 
ansvaret för att utveckla och kostnadseffektivisera färdtjänsten delas av 
Region Skåne och kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 31forts

Ny överenskommelse och ökade kostnader
Färdtjänstbudgeten ökade med 1 milj kronor jämfört med 2017 års budget till 
3 420 000 kronor. Kostnaden debiteras i enlighet med följande fördelning; 

 Myndighetsutövning – antal befintliga färdtjänsttillstånd
 Beställningscentral – antalet resor
 Trafikkostnader- en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd 

baserat på en kostnad per resa och kilometer
 Övriga kostnader – antalet resor 

Färdtjänsten bedrivs till stor del ändamålsenligt
Den övergripande bedömningen i rapporten är att färdtjänsten till stor del 
bedrivs ändamålsenligt i kommunen. Kommunen ansvarar för information 
och kommunikation internt samt för att föra dialoger med Regionen. Det 
finns representanter både i politikerrådet och i tjänstemannarådet. 
Bedömningen är också att kommunen till stor del har fullgjort sitt ansvar 
enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelsen och vård och 
omsorgsnämnden har delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på 
så sätt följa arbetet.

Följande brister i samverkansavtalet lyfts i rapporten:
1. Säkerställa att det finns utsedda representanter som deltar i Skånetrafikens 

kundråd.
2. Internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggöra hur överenskommelsens 

ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

3. Skapa en struktur för hur kommunen kan arbeta med uppföljningen av 
kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

4. Säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med 
uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka 
sina kostnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

Utsedda kundråd 
Vård och omsorgsnämnden har vidtagit åtgärder för att säkra upp att 
kommunen har representerats i kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare 
utsett representant har fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i 
kundrådet och har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten; Leif Norlin och Anita Larsson. Skånetrafiken har meddelats 
namnen. 
Kommunens representanter kommer att medverka i de samrådsmöten som 
Region Skåne kallar till. Det hade dock varit önskvärt att vissa av dom fysiska 
samrådsmöten i Hässleholm ersätts med digitala möten.  Det åtgår i princip 
en hel arbetsdag per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.  

Dialog om ansvarsfördelning 
Det är av största intresse för vård-och omsorgsnämnden att färdtjänsten 
bedrivs kostnadseffektivt. Vi ser fram mot en ökad dialog med Skånetrafiken 
och kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen behöver 
vara nämndsöverskridande så att vi kan informera Skånetrafiken om t ex 
§
bostadsbyggande (seniorboende, särskilda boende) som kan påverka 
resandet. Överenskommelsen gäller också att se till att den nationella 
vägdatabasen är uppdaterad och att vi deltar i Region Skånes 
tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per tusen 
invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses både i förhållande 
till antalet äldre i kommunerna och till geografisk storlek. Antalet med 
färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20 % utnyttjar inte färdtjänsten men 
kommunen betalar per tillstånd. 

De flesta är nöjda med färdtjänsten?
Hittills har nämnden endast fått redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, 
och inte på kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för återföring till 
nämnden för att arbeta med kundnöjdheten. 
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Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden 
Inför överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas begränsade 
möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de ska svara för 50 % av alla 
kostnader. Möjligheterna att påverka är begränsade och det finns inga 
incitament för Region Skåne att hålla nere de administrativa kostnaderna. 
Avgörande blir istället hur Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, 
utbyggnaden av kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla möjlighet att 
påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta ett politiskt presidium, 
en styrgrupp, med beslutsmässiga representanter från regionen och de fyra 
hörnen. Ett arbetssätt som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i 
flera kommuner idag med ett gott resultat.

Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en kampanj för att få fler 
färdtjänstresenärer i kommunen att istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång 
till och närhet till kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avståndet till närmsta buss- eller tågstation är av stor betydelse för personer 
med funktionsnedsättning. Den nuvarande ersättningsmodellen kompenserar 
inte ett sämre utbud av kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att 
kostnaderna ökar än mer för färdtjänsten i vår landsbygdskommun. 

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå åtgärder för de 
dryg 20 % som inte nyttjar färdtjänsten. Idag har vi ingen kännedom om 
vilka eller varför. 

§
Ekonomiska konsekvenser 
Syftet med granskningen och nämndens åtgärder är att det bedrivs en 
effektiv färdtjänst.  

Barnperspektivet har beaktats 
Genom att få tillgång till detaljerad kundnöjdhet beaktas även barnresenärers 
behov. 

Miljöperspektivet
Upphandlad verksamhet har krav på ett aktivt miljöarbete. 

44



TOMELILLA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

31 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända densamma till 
revisorerna.

Beslutsunderlag
Vonau § 23/2020 Revisorernas granskning av färdtjänsten.
Helseplan rapport Granskning av färdtjänst_Tomelilla, handlingsid: Von 
2020.162.
Missiv granskning av färdtjänst, handlingsid: Von 2020.161.
Revisorerna § 7/2020, Granskning av färdtjänsten, handlingsid: Von 
2020.160.
Yttrande över granskning av färdtjänst, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.207

Tidigare behandling
Vonau § 23/2020 
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och översända detsamma till 
revisorerna.
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

Rev § 5 Dnr KS 2020/39

Granskning av bygglovsprocessen

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat bygglovsprocessen. Syftet med granskningen var att bedöma om 
byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande 
bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen. Den 
sammanfattande bedömningen att det i huvudsak finns en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av bygglovsprocessen samt att 
bygglovshandläggningen till största del är ändamålsenlig.Revisorernai menar 
dock att det råder brist på bygglovshandläggare, att delegationsordningen i 
sin nuvarande form har vissa brister, att kommunikation med och utlämning 
av handlingar till allmänheten bör ses över samt att det inte finns ett 
systematiskt arbetssätt vad gäller hanteringen av inkomna synpunkter.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna byggnadsnämnden 
att: 

- se över organisationens resurser för att minska sårbarheten,
- se över delegationsordningens utformning, samt
- systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2020-05-15 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

Beslutsunderlag
Granskningsrapport bygglovsprocessen, handlingsid: Ks 2020.468
Missivskrivelse granskning av bygglovsprocessen, handliingsid: Ks 2020.643
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Ks 2020.671
_________

Beslutet skickas till:

Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bygglovsprocessen är ett område där enskilda kommuninvånare samt aktörer och intressenter 
inom det lokala näringslivet möter den kommunala förvaltningen i frågor avseende teknisk-
juridisk karaktär som kan vara svåra att hantera. Denna process är av stor betydelse när det 
gäller kommunens fortsatta utveckling och expansion. 

I Tomelilla kommun ansvarar byggnadsnämnden för myndighetsutövningen avseende 
bygglov. Det ställs höga krav på information om regelverket för att säkerställa att ärendena 
handläggs rättsenligt och likvärdigt i enlighet med lagstiftningen. Det är av största vikt att 
medborgarna vet att de behandlas lika vid prövning av dessa ärenden och att de tar del av 
korrekt information i sina kontakter med myndigheten. Genom effektiva processer kan 
handläggningstiderna kortas, vilket är av vikt både ur kommunens och ur medborgarens 
perspektiv. 

Plan och bygglagen (PBL) ställer ett flertal krav på handläggning av bygglov. Bland annat 
anger PBL att kommunen ska meddela ett bygglov inom 10 veckor från att fullständiga 
handlingar inkommit, en tidsfrist som under vissa omständigheter kan förlängas med ytterligare 
10 veckor.  

Mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna bedömt det av 
särskilt intresse att granska om nämndens myndighetsutövande uppgift avseende 
bygglovsprocessen uppfyller plan- och bygglagens krav vad avser handläggning, informering 
och kommunikation. 

1.2. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om byggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet rörande bygglovshandläggning i enlighet med plan- och 
bygglagen.  

1.3. Revisionsfrågor 

Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor: 

 
 Finns det framtagna rutiner som säkerställer ändamålsenlig ärendehantering? 
 Finns tydliga regler för delegation av beslutanderätten? 
 Uppfyller byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen 

och dess handläggningstider? 
 Har byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig kommunikation?  
 Genomförs brukarundersökningar? 

1.4. Metod 

Granskningen har grundats på dokumentstudier och intervjuer med samhällsbyggnadschefen, 
bygglovschefen, handläggare på bygglovenheten samt ordförande och 1:e vice ordförande i 
byggnadsnämnden. Dokumentstudierna innefattar styr- och uppföljningsdokument av 
bygglovsenhetens arbete, statistik över antalet inkomna och beslutade bygglovsärenden, samt 
uppföljning av handläggningstider i den mån dessa uppgifter finns tillgängliga. 
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Ett stickprov bestående av åtta bygglovsärenden har granskats utifrån kraven på 
handläggning, dokumentation och information i plan- och bygglagen. 

1.5. Revisionskriterier 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft i maj 2011. Rörande bygglov fastslås att 
handläggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att en fullständig 
bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutas. Ett 
mottagningsbevis ska skickas till sökanden så snart en komplett ansökan har inkommit. 
Tidsfristen börjar löpa den dag då den till nämnden inkomna ansökningen är fullständig. Om 
nämnden behöver förlänga tiden, får nämnden besluta om förlängning vid ett tillfälle under 
handläggningens gång om omständigheter kräver det. Det är inte möjligt att förlänga en gång 
och sedan förlänga vid ytterligare ett tillfälle. Byggherren ska vidare vid ansökningar om större 
bygglov föreslå en kontrollansvarig, som ska anges redan i lovansökan. Den kontrollansvarige 
ska vara självständig i förhållande till entreprenören. 

I bilaga 2 presenteras mer ingående vilka krav som ställs enligt plan- och bygglagen inom 
ramen för bygglovsprocessen. 

Byggnadsnämndens reglemente 

Byggnadsnämnden ansvarar enligt reglemente1 för att uträtta kommunens uppgifter avseende 
prövning, tillsyn, tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansöknings-
förfarande samt uppgiftsskyldighet enligt bland annat plan- och bygglagen (ej i frågor som 
avser översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser) och miljöbalkens 7 kapitel.  
Byggnadsnämnden ska se till att nämndens verksamhet följer föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare anges att nämnden på 
lämpligt sätt ska lämna information till allmänheten, verksamhetsutövare och andra som berörs 
av nämndens verksamhet. 

                                                
1 Antagen av kommunfullmäktige den 17 september 2018. Gäller från den 1 januari 2019.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. Organisation 

2.1.1. Iakttagelser 

På bygglovsenheten arbetar en bygglovschef, en handläggare, ½ byggnadsinspektör samt 1,5 
bygglovsadministratörer (2 personer var den ena arbetar heltid och fungerar som 
byggnadsnämndens sekreterare på del av tjänsten). Vid tiden för granskningen har 
bygglovshandläggaren sagt upp sig och en rekryteringsprocess ska enligt uppgift inledas. 
Administratörerna och nämndsekreterare sköter all diarieföring på enheten. 
Bygglovshandläggare och bygglovschef hanterar utskicken till allmänheten. 
 
Handläggaren granskar ärendena översiktligt när de inkommer. Därefter diskuteras ärendet 
med bygglovschefen för att avgöra om ärendet behöver kompletteras. Enligt uppgift ska 
samtliga ärenden granskas inom tio dagar efter att de inkommit till enheten. Om 
kompletteringar krävs skickar handläggaren ut en lista med kompletteringar till sökanden. 
Målet är att begära kompletteringar vid enbart ett tillfälle. De flesta ärenden är enligt uppgift 
klara för beslut efter en komplettering. Handläggaren utför det mesta bakgrundsarbetet och 
har delegation att själv fatta beslut i enklare ärenden. Av intervjuerna framkommer att 
bygglovschefen går igenom samtliga ärenden innan de färdigställs. På grund av detta kan 
handläggning enligt uppgift fördröjas när bygglovschefen inte är tillgänglig. Avstämningsmöten 
är inte planerade, istället för handläggare och chef dialog när tillfälle ges. 
 
Av intervjuerna framkommer att allt arbete på enheten är rutinbaserat, men att alla rutiner inte 
är dokumenterade. Vad gäller dokumentationen kring rutiner och dylikt har vi bland annat fått 
ta del av instruktioner för systemet ByggR2, instruktioner för digitala beslut och kompletteringar, 
en dokumenthanteringsplan, en processbeskrivning, en checklista för bygglovsprocessen 

samt en övergripande rutin för ärendehantering. Det finns därutöver enligt uppgift en checklista 
för tidstjuvar, vilken ska hjälpa verksamheten att identifiera effektiviseringsmöjligheter. 
 
Enheten handlägger omkring 450 ärenden per år. Av intervjuerna framkommer att 
arbetsbelastningen uppfattas som hög. Vid lågsäsong arbetar handläggare och chef med 
arkivet och äldre ärenden. Av intervju framkommer att det är svårt för tjänstemännen att hinna 
med allt som ska göras på enheten. 
 
De intervjuade framhåller att det inte finns tillgängliga resurser på bygglovsenheten. Att det 
enbart finns en bygglovshandläggare medför att bygglovschefen behöver arbeta med 
handläggning av bygglovsärenden till stor utsträckning. Vid sjukdom eller om något annat 
inträffar som gör att chefen inte kan vara på plats under en längre period påverkar detta 
bygglovshandläggningen avsevärt. Verksamhetens egen bedömning är att det krävs två 
handläggare på bygglovsenheten för att kunna avlasta chefen, så att denne kan fokusera på 
att vara chef. De ekonomiska resurserna tillåter dock inte detta i dagsläget. Det framkommer 
därutöver att det är en utmaning att rekrytera bygglovshandläggare till kommunen, vilket är en 
utmaning även för andra kommuner. 
 
På grund av tidigare svårigheter att se vem som hade beslutanderätt för grupper av ärenden 
ändrades nämndens delegationsordning när den nuvarande bygglovschefen tillträdde för tre 
år sedan. I dagsläget ges inte delegation till befattning, istället ges det till namngivna 

                                                
2 Ett digitalt handläggningsverktyg för bygglovsärenden. 
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tjänstepersoner. Detta leder till att delegationsordningen måste uppdateras varje gång det sker 
ett personalskifte. Av intervjuerna framkommer att detta gör att det är svårt att hålla 
delegationsordningen aktuell. Vidare framkommer att det på grund av tidigare problem med 
påtryckningar mot den dåvarande samhällsbyggnadschefen rörande bygglov lyftes denna 
befattnings delegation bort. Vid en jämförelse med andra delegationsordningar vad gäller 
bygglovshantering ser vi några skillnader: 
 

 Till skillnad från Tomelilla hanterar inte de jämförande kommunerna PBL 8 kap 7 § och 
8 § på delegation. Dessa paragrafer avser beslut om eller beslut om skälig anpassning 
och avsteg från utformnings- och egenskapskrav på byggnadsverk. 

 Vad gäller PBL 9 kap 8 § återfinns fler grupper av ärenden som har delegerats till 
tjänstepersoner i Tomelilla än i de andra kommunerna. 

 PBL 11 kap 17 §, beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, 
har delegerats till byggnadsinspektörer i de andra kommunerna och i Tomelilla är det 
delegerat till bygglovschefen. 

 Vad gäller MB 7 kap 18 §, besluta om strandskyddsdispens skiljer sig också Tomelilla 
från de andra kommunerna. I Tomelilla är det bygglovschefen som har rätten att fatta 
beslut i dessa ärenden. I de jämförande kommunerna är det antingen 
kommunstyrelsens presidium som har erhållit delegationen eller är beslutanderätten 
uppdelad mellan flera funktioner såsom byggnadsinspektör, miljöinspektör och 
naturvårdshandläggare. 

 
Av intervjuerna framkommer att förtroendevalda som kan vara jäviga i enskilda 
bygglovsärenden lämnar sammanträdesrummet när nämnden ska diskutera och fatta beslut i 
ärendena. Vid en genomgång av nämndens protokoll från januari till och med oktober 2019 
har det i hälften av protokollen noterats att förtroendevalda anmäler sig som jäviga och låter 
bli att delta i behandling och i beslut av bygglovsärenden. Det framgår av närvaroförteckningen 
och under § 1 i protokollen att ledamöter dels har anmält jäv dels inte närvarar vid 
behandlingen. Enligt uppgift redovisas inte sökande pga. av GDPR i de rapporter som tas ut 
ur systemet för distribution till nämnd och andra aktörer. Detta uppges försvåra möjligheten för 
nämndledamöter att avgöra om de kan delta vid beslutet då det inte framgår vem som ansökt 
om bygglovet.  
 
Vid intervju med ordförande och vice ordförande framkommer att nämnden inte har någon 
uppfattning om hur arbetsbelastningen är för tjänstepersonerna. De hänvisar till att 
tjänstepersonerna håller gränsen om 10 veckor för handläggningstiden och att de därför inte 
har fått några indikationer på att arbetsbelastningen skulle vara för hög. 

2.1.2. Bedömning 

Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en ändamålsenlig ärendehantering 
för bygglovsprocessen, vilket vi bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på den rådande personalstyrkan.  
Om bygglovschefen eller bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller lämna 
enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna slutar att fungera. Det är därför viktigt 
att nämnden säkerställer att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i 
bygglovsprocessen. 
 
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på enheten vilket är information som 
inte har nått politikerna. Vi finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om 
arbetsmiljön i verksamheten eftersom att det är deras ansvar. Det räcker i vår mening inte att 
ha koll på verksamhetens resultat och därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten.  
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Det är av vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för bygglovschefen kommer 
öka ytterligare när den nuvarande handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera 
en ersättare. 
 
Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän istället för funktioner. Detta 
leder till att delegationsordningen måste ändras när det sker förändringar bland personalen. 
Detta bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är att ändra 
delegationsordningen på så sätt att den ger delegation till funktioner och inte till personer. 
Därutöver kan det finnas anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa att 
den överensstämmer med nämndens intentioner. 

2.2. Plan- och bygglagens krav 

2.2.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av dokumentation där det framgår hur långa handläggningstiderna för bygglov 
varit i genomsnitt mellan januari till och med augusti 2019. Under perioden hade kompletta 
ärenden ett medelvärde på cirka två veckors handläggningstid och icke-kompletta ärenden 
hade ett medelvärde på 8,7 veckor. 
 
Som del av granskningen är ett stickprov genomfört avseende åtta bygglovsärenden. I 
stickprovet är sju krav enligt plan- och bygglagen särskilt belysta. Dessa krav omfattar skriftlig 
ansökan, förslag på kontrollansvarig, begäran om komplettering vid behov, grannehörande vid 
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse, mottagningsbevis skickat vid komplett 
ansökan, handläggning inom 10 veckor samt expediering och kungörelse. Vad som ingår i 
respektive krav redogörs för i bilaga 2. Stickproven är utvalda tillsammans med de 
förtroendevalda revisorerna med hänsyn tagen till spridning avseende geografi, tid på året 
samt vad bygglovet avser. 
 
Tabell 1. Stickprovsresultat 

Krav enligt PBL  Ärende 1 Ärende 2  Ärende 3 Ärende 4 Ärende 5 Ärende 6 Ärende 7 Ärende 8 

1. Skriftlig ansökan, 
inkl. ritningar 
och/eller 
beskrivningar  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Förslag på 
kontrollansvarig 

✓ ET ✓ ✓ ✓ ET - ✓ 

3. Begäran om 
komplettering vid 
behov 

ET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. Grannehörande 
vid avvikelse från 
en detaljplan 
eller områdes-
bestämmelser. 

ET ET* ET ET* ET ET ✓ ✓ 

5. Mottagningsbevis X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. Handläggning 
inom 10 veckor 

✓ ET* ✓ ET* ✓ ✓ ET** ✓ 

7. Expediering och 
kungörelse 

✓ ET* ✓ ET* ✓ ✓ ET** ✓ 

✓ = Uppfyllt, - = framgår ej, X = Inte uppfyllt, ET= Ej tillämpligt 

*Ärendet inväntar sökandes komplettering, **Ärendet är avskrivet per sökandes begäran 
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Stickprovsgranskningen omfattar åtta ärenden. En beskrivning av ärendena redovisas i bilaga 
3. Samtliga bygglov har föregåtts av en skriftlig ansökan till bygglovsenheten. I de fall där det 
varit tillämpligt med kontrollansvarig har samtliga ansökningar inkluderat en anmälan om detta. 
De fall som inte har krävt kontrollansvarig har avsett uppförande av plank och fasadändringar. 
Stickprovet visar att endast en av de åtta bygglovsansökningarna var komplett vid ansökan. 
Vidare har grannehörande genomförts för två bygglov. I det ena ärendet har grannhörande 
genomförts för att bygglovsansökan har avvikit från den gällande detaljplanen. I det andra 
ärendet har anledningen till grannhörandet grundats på olika anledningar för att det avser olika 
sakägare.   
 
Stickprovskontrollen visar att det i ett ärende inte har skickats ut mottagningsbevis till den 
sökande efter det att ansökan har bedömts vara komplett. Mer om detta går att läsa i de 
särskilda kommentarerna nedan. 

Särskilda kommentarer – Ärende 1 

Av kommunikation med bygglovschefen framkommer att mottagningsbevis ingår i begäran om 
komplettering. I de fall ansökan är komplett vid den första granskningen skickas bygglovet ut 
direkt. Eftersom ärende 1 var komplett vid ansökan skickades inte något mottagningsbevis ut.   

Särskilda kommentarer – Ärende 2, 4 

Vid granskningens genomförande inväntar enheten på komplettering från sökanden i ärende 
2 och 4.  
 
I ärende 4 framgår det att ärendet skulle ha kompletterats senast den 12 juni 2019. Av 
kommunikation med bygglovschefen framkommer att det vanligtvis skickas ut ytterligare 
begäran om komplettering i de fall sökanden inte själv begärt förlängning i ärendet. Den 
sökande har i detta fall meddelat att objektet kan komma att flyttas till en annan fastighet. Tills 
vidare är ärendet vilande. Denna typ av ärenden är ovanliga och följs upp var tredje eller var 
fjärde månad tills det blir aktuellt att avskriva ärendet. 
 
Även i ärende 2 har tidsfristen löpt ut i juni 2019. Ingen ytterligare dokumentation har lämnats 
in i ärendet. 

2.2.2. Bedömning 

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt arbetssätt för bygglovsprocessen. 
Handläggningstiden har inte överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet.  
 
Det är en brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av 
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har skickats ut eftersom 
mottagningsbevis skickas ut i samband med begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis 
ska skickas ut oavsett om kompletteringar behövs eller inte. 

2.3. Kommunikation 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunikationsansvaret är fördelat mellan tjänstemännen i verksamheten. Administratörerna 
hjälper sökanden att fylla i blanketter och hjälp finns även på kommunens hemsida. Därutöver 
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är verksamheten tillgänglig under telefontider och har tider för drop in. Administratörerna 
svarar på frågor i den utsträckning de kan och svårare frågor hänvisas till bygglovschefen, 
handläggaren och byggnadsinspektören. Bygglovshandläggaren sköter grannehörande i de 
ärenden som det krävs. Det går även att lämna klagomål på hemsidan genom kommunens 
synpunktshantering. Tjänstemännen på bygglovsenheten har som ambition att vara mer 
tillgängliga för allmänheten då det ger bättre handlingar, kortare handläggningstider och 
nöjdare kunder. 
 
Två anmälningar som avser kommunens hantering av bygglovsärenden har lämnats till JO. I 
båda anmälningarna framgår det att de sökande har upplevt en brist vad gäller kommunikation 
mellan dem och bygglovsenheten. I anmälningarna har det framhållits exempel på att 
kommunikationen med bygglovschefen inte har fungerat och att det har varit svårt att få ut 
handlingar från bygglovsenheten. Enligt uppgift tog förvaltningen allvarligt på de framkomna 
bristerna och genomförda intern revision med anledning av kritiken. I den interna granskningen 
framgick att maxtid för utlämning av begärda handlingar i ett av de aktuella fallen var längre 
än fem arbetsdagar. Delar av tiden användes för att kontrollera om det fanns känsliga uppgifter 
i handlingarna och för att kontrollera juridiken kring handlingarna i det ännu inte avgjorda 
ärendet. Medan övriga handlingar har lämnats ut med betydligt kortare handläggningstider. 
Vidare framkom att det finns rutiner för att notera inkommen begäran, vilka handlingar som 
lämnas ut och datum. Vid granskningens genomförande har JO ännu inte kommit med någon 
begäran att kommunen ska yttra sig över anmälningarna och det finns heller inget utlåtande 
från JO. 
 
I byggnadsnämndens årshjul tydliggörs hur och vilken kommunikationen mellan nämnd och 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige som ska ske. Det framgår även hur förvaltningen 
rapporterar internt, till nämnd och externt mot myndigheter och organisationer. Avseende 
kommunikation till allmänheten finns mallar för grannhörande, instruktioner om grannyttrande 
och en övergripande rutin där det ingår punkter rörande kommunikation. 
 
Bygglovsenheten utför inga egna brukarundersökningar. De intervjuade uppger att det inte är 
ekonomiskt försvarbart.  Enheten rapporterar varje månad in inkomna ansökningar till SKR:s 
Insikt3 och tar del av resultatet därifrån. Kommunen rankades på plats 11, med ett NKI om 83, 
vad gäller bygglov i Insikts mätning 2018. Det framkommer av intervjuerna att den feedback 
som enheten får från bl.a. kommunens hemsida ger relevant information som verksamheten 
kan använda sig av för att utveckla verksamheten. 

2.3.2. Bedömning 

Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska skötas mot nämnden, 
myndigheter, organisationer och privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att 
kontakta bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. 
 
Sammantaget visar detta att kommunikationen till allmänheten till största del hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt. På grund av de JO-anmälningar som inkommit finns det dock anledning 
att se över om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken. Rutiner kring utlämnande av allmänna 
handlingar bör också ses över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. 
 
Vi kan konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar och det anser vi inte 
vara nödvändigt för att kunna utveckla verksamheten med kundupplevelsen som grund. 
Däremot skulle nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den inkomna 

                                                
3 Servicemätning av kommuners myndighetsutövning gentemot företagare. 

56



 
 
 

9 

feedbacken som de tar del av bland annat via kommunens klagomålshantering. Till exempel 
skulle dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som genomförts med anledning 
av synpunkterna och resultatet av åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt. 
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3. Sammanfattande bedömning 

Bygglovshandläggningen fungerar på ett till största del tillfredställande sätt. Trots detta anser 
vi att det finns vissa förbättringsområden inom bygglovsprocessen: 
 
 Det föreligger en sårbarhet i organisationen på grund av att det råder brist på 

bygglovshandläggare. Denna brist riskerar att på sikt leda till att bygglovshandläggningen 
blir lidande. 

 Delegationsordningen anser vi vara ineffektiv i sin nuvarande form eftersom att den ger 
delegation till namngivna tjänstepersoner istället för funktioner eftersom den behöver 
uppdateras vid varje personalförändring. Detta innebär att delegationsordningen behöver 
uppdateras vid personalförändringar. Det finns därutöver anledning att se över om 
delegationsordningen för att säkerställa att den överensstämmer med nämndens 
intentioner. 

 Avseende kommunikation till allmänheten anser vi att det på grund av de JO-anmälningar 
som avser bygglovshandläggningen finns anledning att se över hur rutinerna kring 
kommunikationen till allmänheten samt utlämnande av handlingar hanteras i praktiken. 

 Därtill kan vi konstatera att det inte genomförs några brukarundersökningar i syfte att få in 
synpunkter gällande bygglovsprocessen. Allmänheten har istället möjlighet att lämna 
feedback på kommunens hemsida. Vi anser att det finns anledning att systematisera hur 
bygglovsenheten arbetar med inkomna synpunkter för att säkerställa att bygglovsenheten 
tar hänsyn till allmänhetens åsikter. 

 
Revisionsfråga Svar 
Uppfyller byggnadsnämnden plan- 
och bygglagens krav rörande 
bygglovsprocessen och dess 
handläggningstider? 

Delvis. Av stickprovsundersökningen framgår att samtliga 
krav enligt plan- och bygglagen följts förutom 
mottagningsbevis till sökanden.   

Finns det framtagna rutiner som 
säkerställer ändamålsenlig 
ärendehantering? 

Ja, det finns nedskrivna rutiner som behandlar bland annat 
ärendeprocessen. 

Har byggnadsnämnden säkerställt 
en ändamålsenlig kommunikation?  

 

Delvis. Det finns rutiner för hur kommunikation till 
allmänheten ska skötas och det finns därutöver flera 
kanaler genom vilka allmänheten kan kontakta 
bygglovsenheten. 

Finns tydliga regler för delegation 
av beslutanderätten? 

 

Ja. Trots att reglerna är tydliga finns det anledning att ändra 
i hur delegeringsreglerna är utformade på grund av att 
delegation ges till namngivna tjänstepersoner istället för 
funktioner.  

Genomförs brukarundersökningar? 

 

Nej, istället används SKL:s Insikt. Sökanden har även 
möjlighet att bland annat lämna klagomål på kommunens 
hemsida. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi byggnadsnämnden att:  
 

 se över organisationens resurser för att minska sårbarheten, 
 se över delegationsordningens utformning, samt 
 systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter. 

 
Tomelilla den 20 februari 2020 

Stella Säfström   Negin Nazari  
EY     
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Bilaga 1 - Källförteckning 

 
Intervjuade: 
 

 Samhällsbyggnadschef – Niklas Sommelius 
 Bygglovschef – Ingrid Järnefelt 
 Bygglovshandläggare – Matilda Svensson 
 Ordförande byggnadsnämnden – Anette Thoresson  
 1:e vice ordförande – Bertil Fredlund 

 
 
Dokument: 
 

 Processbeskrivning bygglovsärenden 
 Övergripande rutin – bygglovsärenden 
 Förslag delegeringsregler 
 Kommunfullmäktiges reglemente för byggnadsnämnden  
 Instruktioner för ByggR  

o Beslut om bygglov beviljas  
o Felaktig händelse  
o Grannyttranderutin  

 Checklista för bygglov  
 Årshjul byggnadsnämnden 2019  
 Malltexter grannhörande  
 Resultat från Insikt 2019 
 Stickprovsdokumentation för bygglovsärenden, se bilaga 3 
 Instruktioner 

o Rutin digitala beslut  
o Rutin digitalisera handlingar 
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Bilaga 2 - Krav utifrån PBL 

 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som krävs enligt PBL rörande de dokument som 
ska finnas och den information som ska ges i respektive bygglovsärende. 

 
1. Skriftlig ansökan om bygglov – ska innehålla ritningar och beskrivningar av vad som 

ska göras 
 

2. Förslag på kontrollansvarig ska finnas, dock med undantag för mindre ändringar eller 
tillbyggnader av exempelvis en- eller tvåfamiljshus.  

 
3. Vid ofullständig ansökan ska nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom 

angiven tid. 
 

4. Att höra grannar och andra berörda - om ansökningen avser en åtgärd som innebär en 
avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område 
som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte är en 
sådan åtgärd som avses i PBL 9:31 a § 1, ska byggnadsnämnden underrätta kända 
sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. 
 

5. Handläggning ska ha gjorts inom tio veckor efter att fullständig ansökan inkommit. 
Förlängning får ske men då ska sökanden informeras om detta innan de första tio 
veckorna löpt ut. 

 
6. Mottagningsbevis ska skickas när fullständig ansökan inkommit, innehållandes 

information om handläggningstider, vad som händer om beslut inte fattas inom 
stipulerad tid samt möjligheterna till rättslig prövning av beslut. 
 

7. Expediering och kungörelse av beslut – av ett bygglov ska framgå vilken giltighetstid 
som lovet har, om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga och att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta 
åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked. Lovet ska också innehålla 
villkor och upplysningar. Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska tillsammans med 
en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges sökande och 
annan part om det inte är uppenbart obehövligt och dem som lämnat synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda. Beslutet ska kungöras genom ett meddelande i Post- och 
Inrikes Tidningar.  
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Bilaga 3 ärenden i stickprovsgranskningen 

Bygglovsärenden:  
 

Ärende 1 Heimdal 17 Utvändig ändring av flerbostadshus 

Ärende 2 Bläckfisken 6 Uppförande av plank 

Ärende 3 Tjustorp 2:105 Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknik, förråd och plank 

Ärende 4 Slakteriet 45 Uppförande av vindturbin 

Ärende 5 Lönhult 5:60 Tillbyggnad av fritidshus och rivning 

Ärende 6 Tranås 9:9 Utvändig ändring av enbostadshus – byte av fönster och dörrar 

Ärende 7 Norra 
Kvärrestad 1:8 

Nybyggnad av teknikbyggnad 

Ärende 8 Tranås 9:28 Nybyggnad av kiosk och glasskiosk samt rivningslov 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 35 Dnr BN 2020/11

Svar på revisorernas granskningsrapport gällande 
bygglovsprocessen

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna denna skrivelse som svar till 
revisionen.

Ärendebeskrivning
EY granskade hösten 2019 byggnadsnämndens verksamhet på uppdrag av 
kommunens revison.

Revisonen har på basen av rekommendationerna anmodat 
byggnadsnämnden att

 se över organisationens resurser för att minska sårbarheten,
 se över delegationsordningens utformning, samt
 systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter.

Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på flera punkter är 
baserad på direkt felaktiga fakta, och granskningen dessutom till delar inte är 
baserad på gällande lagrum i PBL.

Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande svar:
 Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens resurser 

till Kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning mm delegeras 
vidare nedåt från Kommunstyrelsen. Som nämnden ser det bör dock 
bygglovsenheten, utöver den nya bygglovshandläggare som rekryterats 
i jan 2020, snarast stärkas med ytterligare en bygglovshandläggare för 
att minska sårbarheten vid ledigheter eller sjukdom. 

Ett annat alternativ är att samarbeta med andra kommuners 
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser 
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader. 
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av möjligheterna 
till utökat samarbete mellan kommuner.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 35 forts.

 Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner.

 Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktiga fakta finns 
det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens handläggare 
har därför påbörjat dokumentering av de rutiner som redan är 
etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt påbörjat arbete med 
systematiseringen av dokumentation och uppföljning av synpunkter.

Nämnden har även vidtagit följande åtgärd:
 Mottagningsbevis har införts för samtliga ärenden.

Därutöver vill byggnadsnämnden att revisorerna lämnar följande 
synpunkter till företaget som genomfört revisionen:

I förteckningen över underlag för granskningen saknas följande översända 
styrdokument som är direkt relaterade till innehållet i rapporten:

 Byggnadsnämndens mål 2019 (där ett av målen är att använda Insikt 
som brukarundersökning för att mäta kundnöjdhet).

 Mjuk tillsyn över olovligt byggande (framtagen 2017).

Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:
 JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte 

bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att 
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen kring 
tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I en 
professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan baseras 
på PBL:s krav på tillsyn.

 Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna 
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.

 Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en 
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla 
kommun köper intervjuer med både företagare och privatpersoner, 
och underlaget som skickas in till dem som genomför intervjuerna 
omfattar samtliga beslut som fattas inledningsvis (bygglov och 
startbesked) under året. Underlaget omfattar alltså samtliga 
inkommande tillståndsärenden.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 35 forts.

 Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade och 
fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

 Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte påverka 
bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger på 
kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Revideringar av delgeringsordning och systematisering av synpunktshantering 
har inga direkta ekonomiska konsekvenser då detta arbete genomförs inom 
ramen för ordinarie kvalitetsarbete. En eventuell förstärkning med ytterligare 
en handläggare medför ökade personalkostnader.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna denna skrivelse som svar till 
revisionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.103.
Revisorernas granskning av bygglovsprocessen § 5/2020 handlingsid Bn 
2020.81.
Missiv - Granskning av bygglovsprocessen handlingsid Bn 2020.82.
Granskningsrapport februari 2020 handlingsid: Bn 2020.83.
_________  

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 41 Dnr KS 2019/132

Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om avsättning till sociala investeringsfonden med 2 mnkr.

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2019 uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än 
budget. I detta resultat ingår orealiserade vinster på 10,2 samt övriga 
reavinster på anläggningstillgångar på 2 mnkr. Balanskravsresultatet efter 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr. Enligt gällande 
regelverk medger inte det låga resultatet någon avsättning till 
resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det 
inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn 
– och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 
2019 redovisas i nedanstående tabell.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 41 forts.

          IB från 2018   utfall 2019    UB för 2019
Kastanjeskolan -2 165    -2 048     -4 213
Brösarps skola    -230        446         216
Odenslundsskolan   2 095       -276      1 819
Smedstorps skola  -2 234   1 025     -1 209
Lindesborgsskolan  -1 118      723        -395
Byavångsskolan   1 320   1 461      2 781
Ängens förskola     -436    -113       -549
Lärkans förskola      931       -1 043       -112
Västervångens förskola        45       466        511
Summa                      -1 792      641     -1 151

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på 
återställande av resultat kommande år.

Barnperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
barnperspektiv. 

Miljöperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
miljöperspektiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 41 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020, handlingsid: Ks 2020.1464.
Årsredovisning Tomelilla kommun 2019 (ver3), handlingsid: Ks 2020.1500.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att 2 mnkr ska avsättas till sociala investeringsfonden. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Revisorerna 
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INLEDNING 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Tankar kring 2019 kan summeras i strama förutsättningar med väldigt stort genomgripande arbete som 
kommer att ge genomslag i resultatet för 2021. Samspelet mellan nämnder och kommunstyrelse har varit 
genomgående goda via återkommande möte mellan ordförandena. I ett tidigt stadium i arbetsprocessen i 
den politiska ledningen, har vi samlats efter kommunstyrelsen och försökt fånga nyare frågor såväl som 
återkommande ålägganden. Konkret kan vi steppa upp betydligt, då vi inte nått våra budgetmål enligt 
plan. Under året är det Alliansen som styrt i minoritet så de flesta ärenden har genomgått en mangling av 
oppositionen innan beslut. Oavsett om man sitter i styret eller inte, har varje ledamot lika stort ansvar att 
driva kommunen mot det bästa för kommuninvånaren. 
 
Redan innan starten av 2019 var det stort behov av att se över kommunens verksamheter på grund av 
våra resurser. Konkret har förvaltningen genomgått ett stålbad. Ledningen har dragit igång Ledar-
akademin som även ska mynna ut i att medarbetarna ska få fortbildning. Att rusta för att klara ålagda 
uppgifter har alltid varit en framgångsfaktor. Vem betalar lönen och bestämmer arbetsuppgifterna 
(utöver lagstadgade åtagande)? Vi själva via skatter. I valet staplade partierna upp flera åtgärder mot en 
fungerande kommun. Under 2019 byggde vi i Alliansen ihop en plan med partiernas viljeinriktningar. 
Dokumentet beskriver vad vi vill med kommunen i en femårsplan.  
 
Verksamheter har anpassats i kommunen, men även över kommungränsen, som till exempel samman-
slagning av VA-bolaget. Det har underlättat att relationerna mellan den politiska ledningen (Magnus 
Weberg, Jeanette Ovesson, Kristina Benz och undertecknad) i SÖSK-kommunerna är täta. Framöver 
ska vi göra betydligt fler kommunövergripande samarbeten för att ge skattebetalarna mer valuta för 
pengarna och ett bättre samhälle. De flesta i sydöstra Skåne bryr sig inte om kommungränserna utan 
känner en stor samhörighet. 
 
Vår kommun genomgår en omvandling med fokus på service till invånarna dygnet runt i valda möjliga 
delar. Strategiska beslut är verkställda så att kommunens invånare ska lätt, via en väg in, nå fram till 
berörd kommunal service eller myndighet. I detta kan mer tid för det personliga mötet frigöras och 
finnas till vid behov. EU-medel har tilldelats och under några år ska invånarvänlig digital service genom-
föras. Det kommer att bli en balans av personlig service och digital service mot en lättillgänglig kommun. 
Det är viktigt med det direkta och personliga mötet och korrekt service. 
 
Att vi har polisstationen i kommunhuset betyder oerhört mycket. Under året har allt mer samarbete 
gjorts. Kommunpolis har ihop med olika delar av förvaltningen gjort gemensamma förebyggande 
insatser, och i dialog med olika grupper utvecklat dessa arbetsmetoder. Efter årets olika händelser 
behöver vi hjälpas åt att värna om vår kommun. Vi har flera myndigheter inom kommunens ansvar, som 
ihop med polisen och flera andra myndigheter kan stävja oönskade verksamheter i vår kommun. Detta 
samarbete har stärkts och framöver kan vi även koppla ihop Tomelilla direkt med polisen. Behov av att 
ha lokal service på station av lättare ärenden finns. 
 
Efter 2018 års torka och bränderna i Sverige kom krismedvetandet upp på prioritetslistan i landet och 
även i Tomelilla kommun. Kommunen har gjort uppdateringar av allt från förmedling av rätt inform-
ation via olika kanaler, till att vi inom krisledningen har koll på vad som ska göras. I skrivande stund är vi 
mitt i att hantera extraordinär vardag med rådande covid-19-pandemi.  
 
Anledningen till att jag nu skriver denna text är min bestämda uppfattning att Tomelilla kommun har en 
stor potential. Under några årtionden har vi varit med om en förändring i samhället som styrt mot 
effektivisering och centralisering rakt över i Sverige. Tomelilla kommun drabbades av både företags-
nedläggningar och minskad kollektivtrafikservice. I tätorten har vi ett öppet sår med Scanområdet vid 
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stationen. Läkningsprocessen av detta har vi under flera år försökt att hantera. Under året har vi deltagit i 
en undersökning kallat ”Svenska stadskärnor” vilket lyfter våra styrkor med tågstation, övergriplig smart 
stadsplan, nära mellan industriområden och kollektivtrafik med mera i tätorten. Detta kan vi faktiskt 
nästan kopiera på de flesta orterna i kommunen som har denna struktur, som skapades när vidare-
förädlingen av våra råvaror från lantbruk, skog med mera tog fart. Tre tågstationer finns ännu kvar och 
kollektivtrafiken som busstationer har vi i olika stor frekvens i de flesta av kommunens delar. Flertalet 
orter har kvar F-6 skolor, som har god beläggning, med goda utvecklingsmöjligheter för att svara upp till 
det intresse som riktas mot kommunen i att allt fler vill bygga boende och bosätta sig här. Förslag på nya 
planer och beredskap att möta behoven av både etablering av verksamheter och boende kräver smidig 
handläggning med visionärt tänkande.  
 
Tyvärr tappade vi ett av våra äldsta varumärken och företag i kommunen när Reimans bageri lades ner. 
Många av oss i kommunen är uppvuxna med deras olika delikata bakverk. Fastigheten har snabbt fått en 
ny aktör där 28 bostäder ska etableras inom befintlig plan. Det är ett exempel på att vända en negativ 
händelse till en ny utvecklingsmöjlighet. 
 
Under året har vi avyttrat mark, fastigheter, gjort påtryckningar på flera instanser (officiellt men även 
inofficiellt via kontakter i partierna) som leder till vidare planer på nya bostadsområden och 
verksamhetsområden.  
 
En nyckel till att vi ska ta nästa steg är att skolan blir en kunskapsleverande, trygg skola med arbetsro 
och som motiverar eleverna att sträva efter sina funna mål. Näringslivet knyts allt mer till skolan där 
teknikhallen för Epa-föreningen i samarbete med lokala företag är ett gott exempel. Kommunen jobbar 
även aktivt med att få ut ungdomar i arbete genom feriearbete. Via detta tog jag mig an en kommunal-
rådsassistent. Arbetsuppgifterna var att anteckna under möten, bollplank (barnkonventionen) och 
verkställa enkla ärende inom förvaltningen.  
  
Vår kommun är full av kreativa drivna innovativa personer med resurser omkring sig i råvaror, 
entreprenadkultur, närhet till olika typer av mindre och större orter i ett landskap som bländar de flesta. 
Allt detta har kommit fram i pågående visionsarbete och kommer vara stommen i kommande vision 
2030. 
 
Jag vet för detta är min hembygd där jag vuxit upp, och där jag har etablerat mitt liv som ska fortsätta att 
utvecklas ihop med alla er i vår kommun. Denna bild har varit grundfundamentet i varför jag tror på 
Tomelilla kommun och Österlen. Detta driver mitt ledarskap! 
 
 
Per-Martin Svensson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 2019 i Tomelilla kommun 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Nedan visas kortfattat verksamhetens utveckling under en femårsperiod i tabellform. Verksamhetens 
utveckling visas för hela kommunkoncernen där kommunen ingår samt enbart för kommunen.  
 

Verksamhetens utveckling  Kommunkoncernen 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 215,1 267,7 254,2 225,2 243,9 

Verksamhetens kostnader -802,7 -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 

Årets resultat 11,9 23,1 20,1 0,7 12,7 

Soliditet (%) 39,6 38,4 39,2 36,1 35,9 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 12,7 15,6 17,5 17,2 18,1 

Investeringar 148,5 102,9 100,7 155,7 106,2 

Långfristig låneskuld 377,7 446,6 446,5 486,3 571,2 

Antal anställda (st) 780 817 829 804 795 

 

Verksamhetens utveckling Kommunen 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Folkmängd (st) 13 132 13 330 13 416 13 557 13 617 

Kommunal skattesats (%) 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 

Verksamhetens intäkter 144,3 206,7 191,2 169,2 187,0 

Verksamhetens kostnader -745,3 -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 

Årets resultat 17,2 18,0 13,4 7,1 12,1 

Balanskravsresultat 16,5 17,5 13,4 4,6 2,4 

Soliditet (%) 53,5 48,1 49,0 47,4 46,8 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 12,6 15,7 17,9 19,5 20,8 

Investeringar 95,6 80,2 78,6 103,0 70,1 

Långfristig låneskuld 125,0 190,0 190,0 190,0 250,0 

Antal anställda (st) 705 744 751 725 717 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen 
 
Nedan redovisas de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda 
redovisningen.  
 

Organisationsschema - kommunens samlade verksamhet 
 
 

Kommunens samlade verksamhet 

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag 

Nämnder 
Kommun-

koncernföretag 

Samägda företag 

utan betydande 

inflytande 

Kommunala 

entreprenader 

Österlenhem AB, 100 %  
 

Tomelilla Industri AB,  
100 % 
 

Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, 50 % 
 

Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, 
16,5 % 
 

Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, 23,20 % 
 

Biogas Ystad Österlen 
ekonomiska förening, 25 % 
 

Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 
 

Kommunassurans Syd AB 
 

SYSAV 
 

AV Media Skåne 

LOKALVÅRD 
Lassila & Tikanoja Service 
AB 
 

ÄLDREOMSORG 
Förenade Care 
 

TRYGGHETSLARM 
Tunstall Nordic 
 

PERSONLIG ASSISTANS 
Juni Care AB 
 

SKOLSKJUTS 
Telepass, Syd Buss AB 
 

GRÖNYTESKÖTSEL 
Hannelunds Hus & 
Grönservice, Farmartjänst, 
Österlen ek. förening, Nemi 
Syd, Samhall AB, Svevia 
 

GATUBELYSNINGS- 
SERVICE 
Vattenfall Services Nordic 
AB 
 

UNDERHÅLL AV 
LADDPLATSER 
Fortum Markets AB 
 

BEVAKNING OCH LARM-
TJÄNSTER 
Securitas Sverige AB 
 

MINDRE MARK-
ENTREPRENAD 
D Söderlindh Entreprenad 
Syd AB, Svevia AB, Peab 
Anläggning AB, VA 
Gruppen AB, Gösta 
Ahlquist AB, BCA 
Entreprenad AB, Svevia AB 
 

VINTERVÄGHÅLLNING 
Ullstorp Fastighetsservice 
AB, Håkan Svensson 
Ravlunda, Peter 
Danielsson Smedstorp, 
Växtkraft i Skåne Tranås 
AB 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande:  
Per-Martin Svensson (M)  
Förvaltningschef:  
Britt-Marie Börjesson 
 

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Sander Dijkstra (M)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Ordförande:  
Anette Thoresson (C)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Marie Ståhlbrand (M)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

VÅRD- OCH OMSORGS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Gunnel Andersson (M)  
Verksamhetschef:  
Viweca Thoresson 
 

FAMILJENÄMNDEN 
Ordförande:  
Christer Yrjas (C)  
Verksamhetschefer:  
Viweca Thoresson 
Johan Holmqvist 
 

ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Bo Herou (KD)  
Enhetschef:  
Eva Viggh 
 

VALNÄMNDEN 
Ordförande:  
Lena Berndin (M)  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Österlenhem AB 
 
Österlenhem AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  11 11 

Nettoomsättning  54 690 58 014 

Resultat efter finansiella poster  -2 894 1 600 

Balansomslutning  354 814 372 060 

Investeringar  50 084 32 779 

 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där uppföra och 
förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom 
uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga 
kommunala byggnader. 
 
Kvarteret Hallen 4 togs i bruk med 32 lägenheter. Båda husen var fullt uthyrda vid färdigställandet. Ett 
av husen hyr Tomelilla kommun för sin verksamhet. För det andra huset erhöll bolaget 6 mnkr i bidrag 
vilket möjliggjorde att hyran kunde sättas lägre än vad som annars varit fallet. Projekteringsarbete på-
börjades gällande sju lägenheter i markplan i Smedstorp och beräknas kunna bli slutbesiktigade under 
våren 2021. Dialog och förhandlingar genomfördes med hyresgästerna i Kvarteret Lansen på Öster-
gatan, där ombyggnation med ytterligare en våning beräknas påbörjas i början av 2021.  
 
Genom byggnation och underhåll av fastigheterna, som är ändamålet med bolaget, bidrar Österlenhem 
till bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun och styrelsen antog en fortsatt färdplan för byggande av 
bostäder. Efter ovanstående byggprojekt är tanken att byggnation ska ske på egen mark i följande 
ordning: Hallen 4, Fjolner 34 och Uttern 1. 
 
Under året gjordes hela utemiljön i kvarteret Lejonet om. Där var det invigning i september. Renovering 
av det sista huset i kvarteret upphandlades och arbetet påbörjas i början av 2020. Fasaden på det sista 
huset kommer att få en vacker blå färg och hyresgästerna får möjlighet att välja till inglasad balkong.  
 
I kvarteret Lodjuret drog renoveringen av utemiljön i gång i slutet av året. Även här erhöll bolaget bidrag 
som gör denna typ av renovering möjlig. Förutom utemiljön filmades alla dag- och spillvattenledningar 
där de som är undermåliga byttes ut. Även vattenledningarna byttes ut och avstängningsventiler som 
fanns i marken placerades i varje huskropp för lätt åtkomst.  
 
Många fler projekt slutfördes eller påbörjades. Investering i fiber för kommunens räkning i omsorgs-
fastigheterna påbörjades under året, där de flesta fastigheterna blev klara under året och den sista 
slutfördes i januari 2020. 
 
Allmännyttans klimatinitiativ som bolaget gått med i innebär ett arbete med energiförbrukningen. 
Centrumhuset i Brösarp var den sista fastigheten där oljepannan byttes ut mot bergvärme. Projektet 
avslutades under året där energiförbrukningen minskade rejält. Succesivt byts även lampor och stolpar ut 
i områdena för en mer effektiv och energisnål belysning.  
 
Den interna kontrollen utfördes enligt plan utan väsentliga avvikelser där bedömningen är att det inte 
finns risk för allvarliga fel eller brister utifrån de rutiner och processer som varit föremål för bedömning.  
 
Årets resultat uppgick till 1,6 mnkr. Omskrivningar av avtal, försäkringsersättning och låga räntor var 
några anledningar till att utfallet blev bättre än förväntat. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Tomelilla Industri AB 
 
Tomelilla Industri AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  - - 

Nettoomsättning  2 157 1 502 

Resultat efter finansiella poster  -175 -1 040 

Resultat före skatt  -242 -463 

Balansomslutning  29 728 17 509 

Investeringar  0 0 

 
Bolaget har som syfte med sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 
eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 
samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. 
 
Under året arbetade bolaget tillsammans med kommunen för att anpassa lokaler för daglig verksamhet i 
Balder 6. Rumsbeskrivning arbetades fram för att passa verksamheten som arkitekten omsatte till rit-
ningar. Vid genomgång av ritningarna på plats i byggnaden framkom att ombyggnationen inte kunde 
följa planerna, utan att det krävdes kostsamma ändringar, varför kommunen fattade beslut om att av-
bryta projektet i oktober. Styrelsen gjorde ett besök på plats för att diskutera framtida användning där 
beslut togs om att fastigheten skulle läggas ut till försäljning. Efter annonsering av fastigheten regi-
strerades ett visst intresse. 
 
Under år 2020 ska en robotgräsklippare installeras för att utvärdera tekniken i syfte att minska kost-
naderna för grönyteskötseln. Bolaget kommer även att arbeta med reservkraftverk i Industribyn 2 för att 
säkerställa att byggnaden fungerar vid ett bortfall av el och att hyresgästernas verksamheter inte påverkas 
nämnvärt vid en sådan händelse. 
 
Under året erhölls ägardirektiv där bolaget ska prioritera trygghetsarbetet utifrån befintlig budget. 
Bolaget såg löpande över belysningen för en ökad upplevd trygghet. 
 

Den interna kontrollen utfördes enligt plan utan väsentliga avvikelser där bedömningen är att det inte 
finns risk för allvarliga fel eller brister utifrån de rutiner och processer som varit föremål för bedömning.  
 
Årets resultat före skatt uppgick till -0,5 mnkr. Det negativa utfallet beror främst på en ökad kostnads-
nivå för råvaror och förnödenheter i kombination med en minskad nettoomsättning. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  - - 

Nettoomsättning  37 049 37 492 

Resultat efter finansiella poster  -179 -121 

Resultat före skatt  -16 0 

Balansomslutning  9 550 8 929 

Investeringar  0 0 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera ren-
hållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ända-
målsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighets-
principer. 
 
Sveriges Riksdag beslutade år 2018 om ett förtydligat producentansvar angående förpackningar och 
tidningar. Från den 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in 
förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från den 1 april 2025 
ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport. Under året fortsatte bolaget 
att arbeta med att erbjuda ägare till flerbostadsfastigheter och liknande abonnemang för hämtning av 
förpackningar och tidningar vilket medförde en ökning av dessa abonnemang. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020 som ett led i arbetet med avfallsminimering. 
 
Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten i arbetet genomförde bland annat Urbaser en ny tur-
optimering av sina turer. Samtidigt bytte Ökrab ut cirka 7 000 taggar på sina sopkärl för att säkerställa en 
korrekt identifikation av kärlen för korrekt debitering av kundernas abonnemang. Under året infördes en 
tömningskalender på entreprenörens hemsida och det kommer även att finnas möjlighet till sms-
avisering för kunderna i början av år 2020.  
 
Under året arbetade bolaget tillsammans med Sysavs övriga ägarkommuner med den nya kretslopps-
planen. Arbetet kommer att slutföras under år 2020 och beslut i ärendet kommer att ske under hösten 
2020. 
 
Styrelsen antog en handlingsplan för år 2019 om tolv punkter att förbättra miljön i ägarkommunerna. 
Fyra mål uppnåddes år 2019, sju är pågående arbeten medan målet om återbruk inte påbörjades. 
 
Under året genomfördes en kundundersökning i området som visade att 93 procent av villahushållen 
och 80 procent av de boende i lägenheter var nöjda med Ökrabs tjänster. 
 
För att förbättra skolungdomarnas kunskaper om avfallshantering har Ökrabs styrelse under de senaste 
två åren beslutat att bidra till en studiedag där alla klasser i årskurs fem kan besöka Sysavs anläggning i 
Malmö kostnadsfritt genom att Ökrab bekostar transport in till Malmö. Denna aktivitet fortsatte under 
år 2019 och kommer så även att göra under år 2020. 
 
Bolaget uppvisade ett nollresultat. Kostnaderna ökade på grund av ny prissättning av entreprenören för 
slamtömning samtidigt som avfallsmängderna på återvinningscentralerna var större under året. 
Intäkterna ökade i princip motsvarande till följd av årets taxehöjning på 3 procent. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  51 50 

Nettoomsättning  68 118 71 121 

Resultat efter finansiella poster  -4 504 321 

Balansomslutning  44 209 40 844 

Investeringar  2 497 3 226 

 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 
kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för förbunds-
medlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen.  
 
Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetares arbetsmiljö. Under året färdig-
ställdes ombyggnationen av den 40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november kunde 
invigningen genomföras. Nu är målet uppnått gällande ”Friska brandmän”, att kunna ge medarbetarna 
ett betydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. De kvinnliga medarbetarna har 
numera ett större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under år 2020 är målet att brandstationen i 
Simrishamn ska genomgå en ombyggnation. 
 
En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det första året 
efter en längre period som det inte inträffade någon dödsbrand inom räddningstjänstens område. Under 
året utbildades 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskyddskontrollanterna genomförde 
över 2 000 hem- och informationsbesök i samband med brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 
procent av alla hembesök i Skåne. Parallellt genomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (Lagen om skydd 
mot olyckor). 
 
Avsaknaden av brandvarnare i bostad är något SÖRF arbetar aktivt med att förebygga. Detta ledde till 
att ett brandvarnarprojekt startade 2018. Projektet fortlöpte med gott resultat. Under året monterades 50 
brandvarnare upp i hemmen. Utöver utbildningar genomfördes det 2 248 hembesök av brandskydds-
kontrollanterna och brandmännen. Vid besöken diskuterades hushållets brandskydd. Hembesöken 
genererade uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 0,2 mnkr.  
 
Alla klasser i årskurs 2, 5 och 8 fick under året besök av SÖRF. De yngre barnen utbildades i brand-
kunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet samt vart de vänder sig i händelse av en 
brand eller olycka. I årskurs 8 utbildade SÖRF i konceptet ”Upp i rök”. Utbildningen riktade sig till 
ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende 
och handlande. Besöken var mycket uppskattade och kommer att fortsätta framöver.  
 
SÖRF anordnade tillsammans med de kommunala säkerhetscheferna den populära säkerhetsmässan för 
samtliga elever i åk 7. Mässan genomfördes under fyra dagar på brandstationen i Ystad. Över 750 elever 
besökte brandstationen i Ystad och fick information av polis, bank, försäkringsbolag och Region Skåne. 
 
Resultatet uppgick till 0,3 mnkr och medförde att förbundet kunde återställa 2017 års underskott.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  17 17 

Nettoomsättning  14 453 15 667 

Resultat efter finansiella poster  3 3 

Balansomslutning  6 071 5 334 

Investeringar  135 148 

 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighets-
utövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad.  
 
Arbetet med digitalisering fortsatte där de första e-blanketterna lanserades i september och kan följas via 
”Mina sidor”. En plattform för att kunna hantera e-fakturor installerades under året. 
 
Den 1 juli trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. Ansökningsför-
farandet ställer högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare och handläggningen av an-
sökningarna är resurskrävande. Under året handlades även Sjöbo kommuns ansökningar om tobaks-
tillstånd. 
 
Under året utfördes 6 000 riskinventeringar, 1 290 inventeringar av enskilda avlopp och sammanlagt 
1 200 inspektioner/kontroller varav 438 kontroller utfördes med stöd av livsmedelslagen, 93 in-
spektioner av tobak, öl och receptfria läkemedel, 292 inspektioner avseende hälsoskydd, 192 in-
spektioner inom lantbruk och 185 inspektioner gällande industriell miljöfarlig verksamhet. 
 
Under våren handlades två ansökningar för provborrning inom Tomelilla kommun. Det var en gedigen 
handläggning där bland annat alla som kände sig berörde bereddes möjlighet att inkomma med syn-
punkter. Ärendena krävde extra direktionsmöten och överklagades upp till högsta instans som i detta fall 
är Mark- och miljööverdomstolen. Det blev avslag på att få prövningstillstånd i högsta instans och 
domen från Mark- och miljödomstolen står därför fast. 
 
Under våren beslutades det i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté att gå vidare med att alkoholenheten 
ska flyttas över till miljöförbundet. 
 
Under 2018 togs det beslut i samråd med medlemskommunerna att det ska finnas extra insatser för att få 
ett aktuellt register över enskilda avlopp. Arbetet med att få ett aktuellt register fortlöpte under året med 
riskinventering, inventering och ansökningar om att åtgärda enskilda avlopp. 
 
Resultatet uppgick till ett drygt nollresultat, vilket var en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Budgeten 
för år 2019 och år 2020 fastställdes med negativa resultat i motsats till de finansiella målen att förbundet 
ska uppvisa positivt resultat, vilket kommunicerades till medlemskommunerna i samband med budget-
processen där direktionen åberopade synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet. Anledningen 
är en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister för att kunna leverera data till andra myn-
digheter, vilket annars kan leda till att förbundet förlorar tillsynen och att kommunerna inte kan uppfylla 
sina miljömål. Utfallet år 2019 översteg alltså förväntningarna, främst beroende på högre intäkter 
gällande miljö- och hälsoskyddsavgifter på grund av den nya tobakslagen, och det finansiella målet kunde 
därmed uppfyllas. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 

Samhällsekonomisk utveckling 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners bedömning ser konjunkturutsikterna för världsekonomin 
bräckliga ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig acceleration 
för global tillväxt inte kommer att ske. BNP-tillväxten i Sverige antas bli svag. Den inhemska efterfrågan 
bedöms växa tämligen långsamt med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion, såväl i 
den offentliga sektorn som för hushållen. Utrikeshandeln beräknas inte ge något större bidrag till den 
svenska BNP-tillväxten vilket är i stor kontrast mot 2019.  
 
Inflationen beräknas landa under Riksbankens mål om 2 procent. Om den senaste tidens låga energi-
priser består finns en risk för en svagare inflation framöver.  
 
I Tomelilla kommuns budget för planperioden 2020 – 2022 uppgår resultatet årligen till 2 procent av 
skatter och statsbidrag för att ha en beredskap inför den osäkerhet som finns i den samhällsekonomiska 
utvecklingen såväl internationellt, nationellt som på regional och lokal nivå. Investeringstakten minskar 
för att stärka kommunens soliditet. 
 
Under första kvartalet 2020 har Covid-19 starkt påverkat hela världsekonomin. De ekonomiska 
konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. Sveriges Kommuner och Regioner 
har gjort en prognosindikation för skatteinkomsterna under året där bedömningen är att skatte-
underlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Det skulle innebära en 
betydande nedrevidering med nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som 
Sveriges Kommuner och Regioner publicerade i februari 2020 och som avsågs att ligga till grund för det 
fortsatta budgetarbetet i Tomelilla.  
 

Befolkningsutveckling 

 
Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick Sveriges befolkning per den 31 december 2019 till 
10 327 589 personer. Under 2019 ökade befolkningen med 97 404 personer, vilket var den lägsta folk-
ökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98 691 personer. 
Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men främst för att in-
vandringen är större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av migrationen.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

I Tomelilla kommun ökade befolkningen med 60 personer år 2019 och uppgick vid årets slut till 13 617 
invånare. Det föddes 124 barn och 148 personer avled, vilket medförde ett födelseunderskott på 24 
personer. Flyttningsnettot var positivt och uppgick till 84 personer, vilket var den största anledningen till 
ökningen av befolkningen.  
 

 
 

Arbetsmarknad 
 
Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta. Den låga BNP-
tillväxten som varit sedan andra halvåret 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats 
och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms 
därför ske 2020. 
 
Arbetslösheten i Tomelilla uppgick 2019 till 7,9 procent vilket var en liten ökning från 2018 med 0,2 
procent. Rikssnittet i Sverige uppgick 2019 till 7,0 procent.  
 
Rörligheten på arbetsmarknaden tenderar att öka över tid. Detta är till stor del en följd av allt effektivare 
transportsystem men också en tydligare specialisering inom arbetslivet där sannolikheten för att hitta ett 
passande arbete i närheten av bostäder minskar. Även stigande bostadspriser leder till utträngnings-
effekter där invånarna får söka bostäder långt bort från de större städerna där de dynamiska arbets-
marknaderna finns. Det största antalet utpendlare från Tomelilla pendlade till Ystad följt av Simrishamn, 
Sjöbo och Malmö. Inpendlare kom framför allt från Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Kristianstad. 

 

Pensionsförpliktelser 
 
Enligt redovisningsrekommendationer ska särskild upplysning lämnas om pensionsförpliktelser och 
deras finansiering, vilket redovisas i nedanstående tabell. 
 

Pensionsförpliktelser (mnkr)    

  2018 2019 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt  7,8 8,4 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  225,9 219,7 

Finansiella placeringar  -45,3 -55,5 

Återlånade medel  188,4 172,6 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Placeringar 
 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens avsättning av 
medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2019. Medlen förvaltas av extern kapital-
förvaltare, Svenska Handelsbanken. 
 
Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning uppnås till 
minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida medel ska vara 
minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella instrument tillåts uppgå till 75 procent 
och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 
10 procent.  
 
Per den siste december 2019 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa investeringar som 
uppgick till 10,42 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen aktier uppgick till 69,13 
procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 20,4 procent i enlighet med 
placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen likvida medel som maximalt får uppgå till 
10 procent uppgick till 0,05 procent vid årets slut. 
 

Placeringar (mnkr)  Anskaffnings- Marknadsvärde Andel av 

  värde 191231 portfölj (%) 

Svenska aktier  19,6 24,3 43,69 

Utländska aktier  9,2 14,1 25,44 

Svenska räntebärande  8,7 8,7 15,63 

Utländska räntebärande  2,5 2,6 4,77 

Alternativa investeringar  5,3 5,8 10,42 

Summa värdepapper  45,3 55,5 99,95 

Bankmedel   0,0 0,05 

Summa portfölj 1   55,5 100,00 

Realiserade vinster under året   2,5  

Orealiserade vinster under året   10,2  
 

1 Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), 7 kap 6 § ska finansiella instrument som 
kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde istället för det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Likviditet och lån 

 
Kommunen hade per den 31 december 2019 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på åtta lån om 
totalt 250 mnkr. I februari 2019 genomfördes en nyupplåning på 60 mnkr samt under april 2019 
omsattes ett lån på 30 mnkr. Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. 
Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med kommunens båda dotterbolag. 
 

Lån (mnkr) Låne- Ränta Ränte- 

 belopp 191231 bindning 

Kommuninvest 20,0 0,960% Maj -25 

Kommuninvest 20,0 0,400% Mar -23 

Kommuninvest 20,0 0,208% Feb -20 

Kommuninvest 30,0 0,610% Apr -24 

Kommuninvest 30,0 1,690% Sep -25 

Kommuninvest 30,0 0,519% Jan -20 

Kommuninvest 50,0 0,850% Feb -22 

Kommuninvest 50,0 0,920% Jan -23 

Summa lån kommunen 250,0   

Österlenhems låneskuld 320,0   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 1,2   

Summa lån kommunkoncernen 571,2   

 

Skatteintäkter och statsbidrag  
 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Budget Bokslut Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Skatteintäkter 528,3 528,9 0,6 

Generella statsbidrag och utjämningar 228,2 232,1 3,9 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 756,5 761,0 4,5 

 
De budgeterade skatteintäkterna var 0,6 mnkr lägre än det faktiska utfallet och generella statsbidrag och 
utjämningar var 3,9 mnkr högre än den budgeterade nivån.  
 
Sveriges Kommuner och Regioners prognos som gjordes i december 2019 visade fortsatt inbromsning 
2020 i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderlaget. Orsaken är främst en 
förväntad minskning av arbetade timmar. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av personer som fyllt 
65 år med anledning av ytterligare en höjning av grundavdragen. Förväntan för åren 2021 – 2023, före 
det nya coronavirusets spridning, var en återhämtning för svensk ekonomi mot en konjunkturell balans. 
De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronaviruset är högst osäkra. Covid-19 har starkt påverkat 
hela världsekonomin. Sveriges Kommuner och Regioners prognosindikation i mars 2020 är en 
betydande nedrevidering av skatteunderlaget för 2020. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Kommunstyrelsen 
 

• Innovation Week, olika föreläsningar, panelsamtal och workshops som berör digitalisering, 
innovation eller resande, genomfördes under våren. 

• EU-projektet ”Digital Kommunal Service” beviljades. 

• Ledarakademin, ett övergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram, genomfördes.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp bildades tillsammans med Simrishamn.  

• Ombyggnation av Byavägen och Villagatan utfördes. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

• Biblioteket i Smedstop byggdes om för meröppet. 

• Ett föreningsråd startades, som ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intresse. 

• Nämnden fattade beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa byggandet 
av en aktivitetspark som beräknas stå klar till sommaren år 2020. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

• Nytt LSS-boende på Stafettgatan invigdes. 

• Ett nytt kvalitetsledningssystem togs fram. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. 

 

Familjenämnden 
 

• Ängens förskola byggdes till med tre nya avdelningar samt ny utemiljö anlades. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades. 

• En avsiktsförklaring undertecknades tillsammans med Region Skåne angående en framtida 
gemensam familjecentral. 

 

Överförmyndarnämnden 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades från och med den 1 januari 2019.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
 

Vision  
 
Under hösten påbörjades ett arbete med en ny vision som ska slutföras och beslutas under år 2020. Den 
befintliga visionen lyder: 
 
”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!” 
 
Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

 

Övergripande mål 
 
Från och med 2019 finns en ny målmodell som är beslutad 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 tre målområden med 
vardera två mål.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbar 

utveckling 

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

• God utbildning ges 

Delaktighet 

och 

egenmakt 

Trygghet och 

hälsa 

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

• Livslångt lärande uppmuntras och människors 
möjlighet till egen försörjning underlättas 

• Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

• Den upplevda tryggheten ökar 
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Nämndsmål  
 
Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges tre över-
gripande målområden ovan. Dessa nämndsmål med uppföljning redovisas i tabellform under respektive 
nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen. 
 
Kommunen hade totalt 49 nämndsmål år 2019, där 36 mål bedöms vara uppfyllda, 9 delvis uppfyllda 
och 3 inte uppfyllda. Kommunstyrelsens mål gällande att Tomelilla erbjuder arenor för medborgardialog, 
gick inte att bedöma, då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s medborgarenkät, vilken inte 
genomfördes 2019.  
 
Ett av de tre mål som inte bedöms vara uppfyllda är kommunstyrelsens ”Hållbarhetsarbetet ökar och 
genomsyrar hela förvaltningen”. Tomelilla kom på plats 115 i mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking 
i Sverige vilket var en försämring jämfört med tidigare år. Fordonsparken kommer att förnyas och 
därmed minskar användningen av fossilt bränsle i bilar. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål ”Bygg och samordna fiberutbyggnaden så att 95 procent av alla hushåll 
och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”, bedöms inte vara uppfyllt. Den 
senaste tillgängliga statistiken som är från oktober 2019 visade att 62,7 procent av alla hushåll och 
företag fått möjlighet till höghastighetsbredband. Målet år 2020 kommer inte att nås med anledning av 
att det är många aktörer inblandade i utbyggnaden samt att Trafikverket har långa handläggningstider. 
Det finns en god förhoppning att målet om att alla bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband år 
2025, kommer att nås. Under året gav kommunen möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 
 
Det tredje målet som inte bedöms vara uppfyllt är familjenämndens ”God lärmiljö skapas för att möta 
elevernas individuella behov”. Genomsnittsresultatet på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ökade inte och 
behörigheten till gymnasiet låg på samma nivå som 2018. Däremot minskade andelen elever som 
kommunen inte kunde tillgodose behoven för, och som då placeras i skolverksamhet utanför 
kommunen. En åtgärd för att nå målen är att utveckla handlingsplanerna för att öka kvaliteten i 
undervisningen till exempel gällande matematik, språk samt nyanlända elever. 
 
Det innebär att 92 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda, vilket samman-
fattningsvis kan anses vara en god måluppfyllnad.  

 

Intern kontroll 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar till att det som 
ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger nämnderna ansvaret för att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Kommunstyrelsen har det övergripande och samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela 
kommunen. Samtliga nämnder beslutade om interna kontrollplaner för år 2019 med undantag för sam-
hällsbyggnadsnämnden, vilket kritiserades av revisionen. Ett utvecklingsarbete genomfördes under året 
för att stärka strukturen och organisationen kring riskanalyser, interna kontrollplaner och uppföljning av 
intern kontroll. I arbetet med intern kontroll upprättas riskanalyser i olika steg för att ligga till grund för 
de interna kontrollplanerna. 
 
Den sammantagna bedömningen av den intern kontrollen utvecklades och bedrevs på ett sådant sätt att 
den anses tillräcklig, men där processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna 
kontrollen även framöver. Den sammantagna bedömningen av den interna kontrollen i kommun-
koncernens bolag och förbund är att den är god. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 
 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består 
såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tomelilla kommun definierar 
god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både 
finansiella mål och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två 
tredjedelar av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att 
uppfyllas under året. Enligt den nya målmodellen som gäller från och med 2019 utgör kommunstyrelsens 
verksamhetsmål även verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.  
 
I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga kommunstyrelsens mål. Den sammanfattande bedömningen är att Tomelilla 
kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre finansiella målen är uppfyllda samt av 
kommunstyrelsens tretton verksamhetsmål är elva helt eller delvis uppfyllda. Ett mål är inte uppfyllt och 
ett mål kan inte bedömas.  
 
Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern är att de 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat 
och god följsamhet mot ägardirektiven. 
 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

   

Resultatmål 
Extern resultatnivå, exklusive extra-
ordinära intäkter och kostnader, ska 
uppgå till lägst 1,3 procent i genomsnitt i 
perioden 2019 – 2021. 

Målet är uppfyllt. Resultatet för 2019 uppgick till 
0,3 procent av skatter och statsbidrag. Med det 
budgeterade resultatet för 2020 och 2021 
kommer den genomsnittliga resultatnivån för 
perioden att uppgå till 1,5 procent av skatter och 
statsbidrag. 

 

Investeringsmål 
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under 
perioden 2019 – 2021 uppgå till maximalt 
12 procent av de totala skatteintäkterna 
och statsbidragen. 

Målet är uppfyllt. Investeringarna för 2019 upp-
gick till 9,2 procent av skatter och statsbidrag. 
Inräknat budgeterade nivåer för 2020 – 2021 
kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 9 
procent under perioden. 

 

Skuldmål 
Självfinansieringsgraden av de skatte-
finansierade investeringarna ska uppgå till 
minst 55 procent i genomsnitt under 
perioden 2019 – 2020. Investeringarna 
inom den skattefinansierade verksam-
heten bör fullt ut självfinansieras via 
genererat kassaflöde från verksamheten, 
det vill säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och avlopps-
verksamhet kan finansieras genom 
upptagna lån. Bedömning av påverkan av 
taxenivåer ska göras. 

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden 
uppgick till 77 procent under 2019. Enligt   
budget 2020 kommer de skattefinansierade 
investeringarna att vara 100 procent själv-
finansierade. 
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Kommunstyrelsens Måluppfyllelse  

verksamhetsmål   

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet är delvis uppfyllt. Tillgången till eller absolut 
närhet till 100 Mbit/s möjliggörs med hjälp av med-
finansiering från EU, där utbyggnaden av fiber-
nätet fortsätter under 2020. Medel för kommunal 
digitaliserad service beviljades och arbetet start-
ades upp under 2019. Under året har kommunen 
gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 
hela förvaltningen. 

Målet är inte uppfyllt. Tomelilla kom på plats 115 i 
mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking i Sverige 
vilket är en försämring jämfört med tidigare år. 
Fordonsparken kommer att förnyas och därmed 
minskar användningen av fossilbränsledrivna bilar. 

 

Tomelilla präglas av mångfald, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Målet är delvis uppfyllt. Gemensam administration 
startades upp under hösten. I början av 2020 
lanserades Tomelilla direkt som är en gemensam 
servicekanal in i kommunen. 

 

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet är uppfyllt. Inkvarteringsstatistiken i Tomelilla 
ökade.  

Utbildning och lärande är mångsidigt 
och behovsanpassat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever som upplever att 
man respekterar varandra var högre än tidigare år. 
Andelen elever som har en mer positiv syn på 
skolan och undervisningen ökade. 

 

Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 som 
fick minst betyg E ökade samt andelen elever i 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiet var på 
samma nivå som tidigare år. 

 

Klimatet för näringsliv och 
företagsamhet i Tomelilla är attraktivt 
och konkurrenskraftigt. 

Målet är uppfyllt. Tomelilla kom på plats 112 i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, vilket var 20 
placeringar bättre än förra året. I Insiktsmätningen 
kom Tomelilla på andra plats i Sverige. 

 

Tomelilla erbjuder arenor för 
medborgardialog. 

Då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s 
medborgarenkät, vilken inte gjordes 2019, går det 
inte att göra en bedömning av om det är uppfyllt 
eller inte. 

 

Tomelilla kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2018 och handlingsplaner togs fram 
under 2019. 

 

Invånares möjlighet till egen försörjning 
ökar. 

Målet är uppfyllt. Andelen förvärvsarbetande 
invånare ökade.  

Invånare som får stöd och service för sin 
dagliga livsföring är nöjda med 
insatserna. 

Målet är uppfyllt. Brukarundersökningar inom 
hemtjänst och särskilt boende visade på goda 
resultat. 

 

Tomelilla har arenor som inspirerar till 
ett aktivt och hälsosamt liv. 

Målet är uppfyllt. Antalet deltagartillfällen ökade. 
 

Tomelilla upplevs som en trygg 
kommun. 

Målet är delvis uppfyllt. Polisens trygghetsmätning 
visade på ett marginellt sämre resultat än tidigare 
år. Utfallet av faktiska brott ökade däremot inte. I 
samverkan med polisen ska trygghetsvandringar 
och dialoger med invånare genomföras under 
2020. 

 

 

X 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Driftbudget 
 
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Kommunfullmäktige  -1,2 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen  -0,8 -0,6 -0,7 0,1 

Valnämnden  -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Överförmyndarnämnden  -2,0 -1,4 -2,0 0,6 

Kommunstyrelsen  -58,0 -58,5 -58,4 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden  -30,3 -28,5 -29,1 0,6 

Byggnadsnämnden  -2,0 -1,9 -2,7 0,8 

Kultur- och fritidsnämnden  -36,2 -35,9 -37,8 1,9 

Vård- och omsorgsnämnden  -227,2 -229,3 -230,1 0,8 

Familjenämnden  -374,8 -394,0 -382,2 -11,8 

Finansieringen 1  739,8 763,3 751,8 11,5 

Totalt 1  7,1 12,1 7,6 4,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
 
Familjenämnden hade en negativ budgetavvikelse på nära 12 mnkr medan finansieringen hade nästan 
motsvarande positiva budgetavvikelse. Inom familjenämndens två stora verksamhetsområden stod 
individ- och familjeomsorgsverksamheten för 0,8 mnkr av underskottet medan barn- och utbildnings-
verksamheten stod för resterande 11 mnkr. Finansieringens överskott beror till största delen på bokförda 
orealiserade vinster med anledning av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som 
trädde i kraft den 1 januari 2019. 
 
Gymnasieverksamheten uppvisade ett underskott på 5,3 mnkr. Detta var ett resultat av fler elever, både i 
ordinarie gymnasieskola och gymnasiesärskola, samt minskade intäkter från Migrationsverket. Cirka 21 
gymnasieelever som kommunen tidigare kunde återsöka statsbidrag för, fick uppehållstillstånd under 
året, vilket medförde att statsbidrag inte längre kunde återsökas för dessa elever. 
 
En annan bidragande orsak till underskottet var att hyreskostnaderna inom barn- och utbildnings-
verksamheten ökade med 4 mnkr jämfört med budget med anledning av följande genomförda invest-
eringar: om- och /eller tillbyggnad av Brösarps skola, Lindesborgsskolan, Kastanjeskolan, Lärkans 
förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorps skola.  
 
Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten fanns det både underskott och överskott där verk-
samheten för försörjning och vuxna uppvisade det enskilt största underskottet på 5,2 mnkr. Främsta 
anledningen var kostnaderna för försörjningsstöd och köp av platser för familjefrid, vilka var 5 mnkr 
högre än budget. 
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Investeringsbudget 
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 70,1 mnkr för kommunen och 106,2 mnkr för kommunkoncernen.  
 
Den totala budgetavvikelsen för kommunen var 26,4 mnkr där drygt 15 mnkr avser utbyggnaden av 
fiber som inte går i den takt som förväntat bland annat beroende på att det är många aktörer inblandade 
i utbyggnaden. Under 2019 möjliggjorde Tomelilla kommun fiberanslutning till 500 hus. Drygt 11 mnkr 
hänför sig till fastighetsinvesteringar, ny bollhall, som fanns med i 2019 års budget men inte utfördes. 
 
Större investeringar som genomfördes i kommunen under året var utbyggnad av fiber, ombyggnation av 
Byavägen, nybyggnation av gång- och cykelväg på Villagatan, ny dränering för kommunhuset, anläggning 
av lekplats i Spjutstorp, tillbyggnad av Ängens förskola bland annat med nattverksamhet, ombyggnad av 
Smedstorps bibliotek för att öka tillgängligheten med meröppet. 
 
Österlenhem AB, kommunens bostadsbolag, nyinvesterade för knappt 33 mnkr under året, bland annat 
gjordes hela utemiljön i kvarteret Lejonet om, renovering av utemiljön samt utbyte av vattenledningarna 
och avstängningsventilerna i kvarteret Lodjuret påbörjades, nybyggnationen av två hus på marken Hallen 
4 avslutades och bilar och övriga inventarier köptes in. 
 

Investeringar per nämnd (mnkr) Bokslut Budget Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen -13,9 -29,2 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA-enheten -33,7 -44,8 11,1 

Kultur- och fritidsnämnden -0,4 -0,3 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden -1,2 -1,5 0,3 

Familjenämnden -2,9 -3,0 0,1 

Exploateringsprojekt -4,7 -0,0 -4,7 

Summa skattefinansierat -56,8 -78,8 22,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-enheten -13,3 -17,7 4,4 

Summa investeringar -70,1 -96,5 26,4 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Balanskravsresultat 
 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid beräkningen av balanskravet, som är 
kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten.  
 
Balanskravsresultatet uppgick till -0,1 mnkr år 2019. Efter hänsyn till synnerliga skäl som återföring av 
nyttjade medel från den sociala investeringsfonden är balanskravsresultatet 2,4 mnkr. 
 

Balanskravsresultat 1    

  2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 2  7,1 12,1 

Reducering av realisationsvinster 2  -5,2 -12,2 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  1,9 -0,1 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv  1,9 -0,1 

Uttag från social investeringsfond  2,7 2,5 

Insättning till social investeringsfond  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond  4,6 2,4 
 

1 Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 

2 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
 

Resultatöverföring 
 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska avvikelser/resultat i 
driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att överföra resultat inom barn- och 
utbildningsverksamheten per skola till följande år.  
 

Resultatutjämningsreserv 
 
Av tidigare års resultat har 16,5 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är tänkta att 
kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed undvika drastiska 
nedskärningar i verksamheterna. För år 2019 kan inga ytterligare avsättningar göras enligt fastställt 
reglemente. 

 

Social investeringsfond 
 
Årets uttag ur den sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 2018 – 2020 
gällande arbetsmarknadsinsatser för unga nyanländas- och långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet som 
godkändes av styrgruppen 2018. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Under året påbörjades implementeringen av övergripande processer inom lönebildnings- och arbets-
miljöområdet. Inom arbetsmiljöområdet genomfördes arbetsmiljöutbildningar och inom lönebildnings-
området startades ett arbete upp med ny arbetsvärdering och lönekartläggning som fortsätter under år 
2020 där även nya lönekriterier ska tas fram. En ny arbetsmiljöpolicy togs fram. 
 
Det genomfördes ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram, Tomelilla Ledarakademi, med 
kommunens chefer och ledare inom områdena att leda sig själv, att leda i ständig förändring, mitt 
ledarskap, talanger och fallgropar, aktivt lyssnande, konflikthantering, coachande förhållningssätt med 
mera. I oktober genomfördes även en chef- och ledarutvecklingsdag där cheferna jobbade med att ta 
fram nya lönekriterier samt med systematiskt arbetsmiljöarbete och kränkande särbehandling. Inför detta 
togs en ny ledarpolicy fram. 
 
Arbetet med ”Heltidsarbete som norm” fortsatte, där investeringar i ett nytt schemaplanerings- och 
vikariehanteringssystem ligger till grund för att kunna arbeta med heltidsfrågan. Heltidsarbete är inte 
enbart en jämställdhetsfråga utan även mycket viktigt ur ett kvalitets- och kompetensförsörjnings-
perspektiv. För att stödja verksamheterna i dessa frågor startades en central rekryterings- och 
bemanningsenhet upp. 
 
Företagshälsovårdsarbetet dominerades av förebyggande insatser följt av rehabiliterande och främjande 
insatser. Tjänster som avropades var bland annat stödsamtal, utredningar, arbetsmiljökonsultationer, 
besök hos företagsläkare och belastningsergonomiska genomgångar. Kommunen erbjöd också samtliga 
anställda gratis vaccination mot kommande influensa.  
 
I 2019 års lönerevision var det fokus på arbete med lönespridning och särskilt yrkesskickliga inom hela 
kommunen.  
 

Tillsvidareanställda 
 

Antalet tillsvidareanställda     

 2018 2019 Förändring 

Kommunledningskontoret 46 55 9 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 52 115 -7 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 70 - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 229 240 11 

Individ- och familjeverksamheten 45 41 -4 

Barn- och utbildningsverksamheten 278 263 -15 

Verksamhetschefer 5 3 -2 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 725 717 -8 

Österlenhem AB 11 11 0 

Tomelilla Industri AB 0 0 0 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0 0 0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 51 50 -1 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 17 17 0 

Totalt tillsvidareanställda, kommunkoncernen 804 795 -9 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Antalet tillsvidareanställda i Tomelilla kommun minskade från 725 till 717 anställda jämfört med före-
gående år. Anledningen till ökningen på kommunledningskontoret var införandet av Tomelilla direkt 
samt gemensam administration under ekonomiavdelningen. Minskningen av tillsvidareanställda inom 
barn- och utbildningsverksamheten förklaras med anpassningar till skolpengen. 

 

Pensionsavgångar 
 
Antalet pensionsavgångar    

  2018 2019 

Kommunledningskontoret  2 3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1  2 3 

Kultur- och fritidsverksamheten 1  1 - 

Vård- och omsorgsverksamheten  6 8 

Individ- och familjeverksamheten  3 0 

Barn- och utbildningsverksamheten  7 2 

Totalt  21 16 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Antalet pensionsavgångar var något färre under år 2019. I och med lagförändringar kring höjd 
pensionsålder bedöms pensionsavgångarna att minska i antal de kommande åren. 

 

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid     

  2018 2019 

Kvinnor    

29 år eller yngre  2,58 4,50 

30–49 år  4,50 5,11 

50 år eller äldre  6,31 6,99 

Totalt kvinnor  5,41 5,87 

    

Män    

29 år eller yngre  4,33 5,43 

30–49 år  3,21 3,12 

50 år eller äldre  4,26 3,78 

Totalt män  4,14 3,71 

    

Samtliga anställda    

29 år eller yngre  3,06 4,78 

30–49 år  4,24 4,70 

50 år eller äldre  5,77 6,15 

Totalt samtliga anställda  5,11 5,35 

    

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)    

Kvinnor  35,87 38,29 

Män  20,65 18,20 

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro   32,92 34,96 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sjukfrånvaro, procent Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

per verksamhet 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

Kommunledningskontoret 4,6 3,6 5,7 1,5 1,3 1,8 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 5,1 4,0 5,8 4,8 4,9 4,6 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 3,8 3,9 3,7 - - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 5,2 5,5 2,8 5,9 6,2 4,0 

Individ- och familjeverksamheten 7,6 7,6 8,0 7,3 6,4 10,2 

Barn- och utbildningsverksamheten 5,2 5,8 2,8 5,7 6,7 2,1 

Verksamhetschefer 0,5 0,0 1,4 0,8 0,0 1,3 

Totalt 5,1 5,4 4,1 5,3 5,9 3,7 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Sjukfrånvaron ökade under året från 5,11 procent till 5,35 procent. Statistiken visar en minskning av 
sjukfrånvaron för män och en ökning för kvinnor. Anledningarna till sjukfrånvaron var främst belast-
ningsskador, tumörsjukdomar, migrän och huvudvärk samt psykisk ohälsa. Ohälsa som berodde på 
kombinationer av arbetsrelaterade och personliga skäl ökade. Kommunens chefer arbetar systematiskt 
med sina rehabiliteringsärenden med stöd av HR-avdelningen. Fokus ligger på att arbeta med 
långtidsfrånvaron. 
 
Fler medarbetare nyttjade kommunens friskvårdsbidrag genom möjlighet till kvittoredovisning och 
lansering av den nya förmånsportalen Wellnet. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Förväntad utveckling 
 
Tomelilla kommun har en stabilt ökande befolkningsutveckling, vilket ger stora möjligheter till samhälls-
planering utan för tvära kast. Tomelilla kommun kommer att fortsätta arbetet mot ett serviceinriktat och 
effektivare arbetssätt, inte minst tack vare de statsbidrag på drygt 5 mnkr som beviljats. Genom dessa 
projektmedel kommer flera digitala lösningar att möjliggöras och det digitala utanförskapet minimeras. 
Tomelilla direkt införs succesivt och innebär en enklare hantering av många ärenden med snabbare svar 
och därmed bättre service till invånare och kunder. Fiberutbyggnaden är fortsatt en angelägen fråga. 
Strävan finns att lösa utbyggnaden med aktörer på marknaden. Ett gemensamt vatten- och avloppsbolag 
är under bildande tillsammans med Simrishamns kommun för att möta de stora utmaningar som finns 
inom vatten- och avloppsområdet de närmaste decennierna. Alkoholenheten kommer att bli en del av 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund vilket kommer att ge samordningsvinster som innebär bättre 
service och mer samordnad tillsyn. De större investeringarna under 2020 är den fortsatta bredbands-
utbyggnaden, ombyggnation av kommunhuset, Norrevångshemmet, brandstationen samt Byavångs-
skolan och Kastanjeskolan. Målsättningen är att bekosta de skattefinansierade investeringarna fullt ut 
med egna pengar för att inte öka låneskulden. 
 
När det gäller det helägda bolaget Österlenhem AB kommer de att fortsätta att arbeta med underhåll och 
byggnation av lägenheter de närmsta åren. Byggnation i Smedstorp har precis påbörjats och ska vara 
klart våren 2021. Kvarteret Lansen kommer att påbörjas runt årsskiftet 2020/2021 för att vara klart 
någon gång under 2022. För att bolaget ska kunna investera behöver det positiva resultatet ökas, vilket 
också kommer att påverka soliditeten i en positiv riktning. För att öka intäkterna arbetar bolaget lång-
siktigt med att öka de tillval som hyresgästerna kan välja. De flesta tillvalen är hyresgäststyrda vilket ökar 
både valfriheten och betalningsviljan. Alla lägenheter kommer inte att kunna få tillval då det är viktigt att 
även bibehålla lägenheter med en hyressättning där alla kan ha råd att bo. 
 
Möjligheten att avyttra eller utveckla de få fastigheter som finns kvar i kommunens helägda bolag 
Tomelilla Industri AB ska ses över. 
 
När det gäller Österlens Kommunala Renhållnings AB styrs den förväntade utvecklingen dels av 
kostnadsutvecklingen, dels av vilka ambitioner och krav som åvilar bolagets framtida verksamhet. Under 
det kommande året kommer Ökrab att inleda ett arbete med att utreda vilket hämtningssystem som är 
det optimala för området. När det gäller avfallstaxorna, är det bolagets målsättning att inte behöva höja 
dessa ytterligare de kommande åren, men då en förbränningsskatt på 75 kr per ton införs 2020 samtidigt 
som avfallsindex inte visar några tecken på att sjunka är det sannolikt att vissa justeringar av taxan måste 
göras. 
 
För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund kommer att fortsätta arbeta med att få till stånd en samverkan med 
respektive medlemskommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Det påbörjade värdegrundsarbetet 
planeras att vara klart till sommaren, där syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en 
gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet.  
 
Miljöförbundet kommer att fortsätta arbeta utifrån det övergripande målet att verka för en hållbar 
utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 
Tillsynen kommer framöver mer och mer att utföras i projektform där projekten gör att miljöförbund-
et framöver kommer att se var det bör läggas mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv 
och skriva rapporter som blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid tillsyns-
besöken. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag de har från medlems-
kommunerna, det vill säga myndighetsutövning.  
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RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning  

 

Resultaträkning (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 169,2 187,0 225,2 243,9 

Verksamhetens kostnader 2 -874,5 -907,3 -911,9 -942,7 

Av- och nedskrivningar 3 -35,9 -41,2 -48,5 -55,6 

Verksamhetens nettokostnader  -741,2 -761,5 -735,2 -754,4 

Skatteintäkter 4 513,3 528,9 513,3 528,9 

Generella statsbidrag, utjämning 5 228,0 232,1 228,0 232,1 

Verksamhetens resultat  0,1 -0,5 6,1 6,6 

Finansiella intäkter 1 6 8,9 14,9 7,1 14,1 

Finansiella kostnader 7 -1,9 -2,3 -12,5 -7,9 

Resultat efter finansnetto  7,1 12,1 0,7 12,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 -0,1 

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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BALANSRÄKNING 

Balansräkning  
 
Balansräkning (mnkr)        Kommunen      Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 606,6 621,9 925,4 956,3 

   Maskiner och inventarier 9 32,3 39,4 39,5 49,9 

Finansiella anläggningstillgångar      

   Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 10 25,1 25,5 17,5 17,8 

Summa anläggningstillgångar  664,0 686,8 982,4 1024,0 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 4,4 9,1 5,1 9,7 

Kortfristiga fordringar 12 88,8 68,3 96,4 75,3 

Kortfristiga placeringar 1 13 45,3 55,5 45,3 55,5 

Kassa och bank 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Summa omsättningstillgångar  146,8 157,9 218,5 213,6 

Summa tillgångar  810,8 844,7 1 200,9 1237,6 

      

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 15     

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 

Resultatutjämningsreserv  16,5 16,5 16,5 16,5 

Övrigt eget kapital   362,3 367,0 417,3 415,6 

Summa eget kapital  385,9 395,6 434,5 444,8 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 7,8 8,4 10,7 11,2 

Andra avsättningar 17 0,0 0,0 0,3 0,1 

Summa avsättningar  7,8 8,4 11,0 11,3 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 223,4 287,1 519,9 608,5 

Kortfristiga skulder 19 193,7 153,6 235,5 173,0 

Summa skulder  417,1 440,7 
 

755,4 781,5 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 810,8 844,7 1 200,9 1237,6  

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i balansräkningen 20 225,9 219,7 225,9 219,7 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 21 2,2 3,2 2,2 3,2 

Övriga ansvarsförbindelser 22 309,2 325,3 1,5 1,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys  

 

Kassaflödesanalys (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 

Justering för av- och nedskrivningar 3 35,9 41,2 48,5 55,6 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. tillgångar 23 -2,8 -2,0          -2,8 -1,9 

Justering för avsättningar 16 0,4 0,7 1,2 0,5 

Justering för förändring av eget kapital 15 0,0 0,0 2,5 0,0 

Justering för övriga ej likv. påverkande poster 24 -2,4 -8,8 -2,4 -8,9 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  38,2 43,2 47,7 58,0 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 -26,9 20,4 -8,6 20,0 

Ökning/minskning av förråd, exploatering  -2,5 -1,7 -2,8 -1,7 

Ökning av kortfristiga placeringar 13 -1,3 -2,4 -1,3 -2,4 

Minskning av kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 32,7 -40,2 51,0 -50,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  40,2 19,3 86,0 23,4 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar 8, 9 -104,9 -70,1 -155,6 -103,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8, 9 2,8 4,2 2,8 4,2 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -102,6 -66,3 -153,3 -99,6 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 18 0,0 60,0 50,0 85,0 

Minskning av långfristiga skulder 18 0,0 0,0 -11,0 -11,1 

Utbetald utdelning 15 0,0 0,0 -2,5 0,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 18 1,7 3,2 1,7 3,2 

Ökning/minskning investeringsfond VA 18 -2,2 -2,7 -2,2 -2,7 

Ökning/minskning av långfristiga skulder 18 -0,4 3,2 -0,4 3,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,9 63,7 35,6 77,6 

      

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början 14 71,6 8,3 103,4 71,7 

Likvida medel vid årets slut 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Årets kassaflöde  -63,3 16,7 -31,7 1,4 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning  
 
Nettokostnad (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Kommunfullmäktige  -1,2 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen  -0,8 -0,6 -0,7 0,1 

Valnämnden  -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Överförmyndarnämnden  -2,0 -1,4 -2,0 0,6 

Kommunstyrelsen  -58,0 -58,5 -58,4 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden  -30,3 -28,5 -29,1 0,6 

Byggnadsnämnden  -2,0 -1,9 -2,7 0,8 

Kultur- och fritidsnämnden  -36,2 -35,9 -37,8 1,9 

Vård- och omsorgsnämnden  -227,2 -229,3 -230,1 0,8 

Familjenämnden  -374,8 -394,0 -382,2 -11,8 

Finansieringen 1  739,8 763,3 751,8 11,5 

Summa nettokostnad 1  7,1 12,1 7,6 4,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsredovisning 
 
Investeringar per nämnd (mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget Budget- 

 2019 2019 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen 6,1 -20,0 -13,9 -29,2 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 1,0 -34,7 -33,7 -44,8 11,1 

Kultur- och fritidsnämnden - -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden - -1,2 -1,2 -1,5 0,3 

Familjenämnden - -2,9 -2,9 -3,0 0,1 

Exploateringsprojekt - -4,7 -4,7 -0,0 -4,7 

Summa skattefinansierat 7,1 -63,9 -56,8 -78,8 22,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA - -13,3 -13,3 -17,7 4,4 

Summa investeringar 7,1 -77,2 -70,1 -96,5 26,4 

 
 
Kommunstyrelsen (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Inventarier, IT  -0,5 -0,7 -3,8 3,1 

Interaktiv tavla, Brösarp  -0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Fiberutbyggnad  -15,1 -13,0 -25,2 12,2 

Summa kommunstyrelsen  -15,6 -13,9 -29,2 15,3 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

exklusive VA-enheten  2018 2019 2019 avvikelse 

Fastigheter  -50,8 -20,5 -38,5 18,0 

Skolor/förskolor  -43,5 -7,2 -6,1 -1,1 

Övriga lokaler  -4,7 -10,2 -6,4 -3,8 

Oförutsett samt pågående från föregående år  -2,4 -3,1 -6,0 2,9 

Ny bollhall  -0,2 -0,0 -20,0 20,0 

      

Markförsörjning  -7,2 -0,1 -0,0 -0,1 

      

Gata/Park  -9,8 -13,1 -6,3 -6,8 

Asfaltplan, Byavägen  -3,6 -10,3 -3,1 -7,2 

Fordon/utrustning  -0,0 -0,9 -0,5 -0,4 

Oförutsett samt tillgänglighet och övrigt  -6,2 -1,9 -2,7 0,8 

Summa samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA  -67,8 -33,7 -44,8 11,1 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Meröppet bibliotek  -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

Summa kultur- och fritidsnämnden  -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

 
 
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Inventarier, vård och omsorg  -1,1 -1,2 -1,5 0,3 

Summa vård- och omsorgsnämnden  -1,1 -1,2 -1,5 0,3 

 
 
Familjenämnden (mnkr) Bokslut Bokslut Budget Budget- 

 2018 2019 2019 avvikels
e Investering, IKT -2,2 -1,5 -1,5 0,0 

Inventarier, skolan -1,5 -1,2 -1,5 0,3 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och familj 1 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Summa familjenämnden -3,7 -2,9 -3,0 0,1 
 

1 Individ- och familjeomsorgsverksamheten tilldelades inte någon investeringsbudget, men då investeringsbehov uppstod under 
året gjordes en överenskommelse avseende utnyttjande av del av ram för vård- och omsorgsnämnden. 

 
 
Exploateringsprojekt (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Gata, GC Väg   -2,8 -1,0 0,0 -1,0 

Pågående för Karlsborgsområdet  -3,0 -0,0 0,0 0,0 

Vatten- och avloppsledningar  -1,7 -3,7 0,0 -3,7 

Summa exploateringsprojekt  -7,5 -4,7 0,0 -4,7 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

VA-enheten  2018 2019 2019 avvikelse 

Nyanslutningar  -0,2 -1,2 -1,0 -0,2 

Avloppsreningsverk  -2,6 -0,9 -1,7 0,8 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning  -4,2 -5,9 -8,8 2,9 

Byavägen, omläggning VA  -0,8 -3,2 -5,0 1,8 

Brösarp-Kivik, vattenledning  -0,1 -0,7 -0,7 0,0 

Övriga investeringar, VA  -0,5 -1,4 -0,5 -0,9 

Summa samhällsbyggnadsnämnden VA  -8,4 -13,3 -17,7 4,4 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Noter till balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys 

 

Not 1 
 

Verksamhetens intäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Försäljningsintäkter 7,5 7,1 37,7 26,8 

Taxor och avgifter 55,2 66,2 56,7 66,2 

Hyror och arrenden 15,8 15,9 38,8 52,4 

Bidrag från staten 71,1 71,8 71,1 71,8 

EU-bidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 

Övriga bidrag 2,9 3,6 3,0 3,6 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 11,8 16,5 12,2       17,3 

Försäljning av exploateringsfastigheter 1,6 2,4 1,6 2,4 

Försäljning av anläggningstillgångar 2,8 2,0 2,8 2,0 

Övriga verksamhetsintäkter 0,4 1,4 1,2 1,3 

Summa verksamhetens intäkter 169,2 187,0 225,2 243,9 

 

Not 2 
 

Verksamhetens kostnader (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Löner och sociala avgifter -425,1 -431,4 -442,9 -448,8 

Pensionskostnader -15,9 -21,8 -17,4 -23,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2,9 -2,9 -30,9 -16,0 

Bränsle, energi och vatten -14,4 -14,9 -14,4 -14,9 

Köp av huvudverksamhet -257,9 -267,7 -225,7 -267,7 

Lokal- och markhyror -16,7 -18,6 -18,0 -20,8 

Övriga tjänster -27,1 -30,4 -27,1 -30,4 

Lämnade bidrag -34,8 -35,9 -34,8 -35,9 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 -0,3 0,0 -0,4 

Övriga kostnader 1 -79,7 -83,4 -100,7 -84,3 

Summa verksamhetens kostnader -874,5 -907,3 -911,9 -942,7 
 

1 Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision uppgick till 157,5 tkr 
(131,2 tkr för år 2018) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 132,5 tkr (105,2 tkr för år 2018) och för 
förtroendevalda 25 tkr (26 tkr för år 2018). 
 

Not 3 
 

Av- och nedskrivningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -29,6 -34,3 -41,5 -46,6 

Avskrivning maskiner och inventarier -6,3 -6,9 -7,0 -9,0 

Summa av- och nedskrivningar -35,9 -41,2 -48,5 -55,6 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 4 
 

Skatteintäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Kommunalskatt 516,1 533,5 516,1 533,5 

Slutavräkning föregående år -2,0 1,2 -2,0 1,2 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år -0,8 -5,8 -0,8 -5,8 

Summa skatteintäkter 513,3 528,9 513,3 528,9 

 

Not 5 
 

Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 185,5 195,8 185,5 195,8 

Kommunal fastighetsavgift 30,7 31,0 30,7 31,0 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regleringsavgift/bidrag 2,1 9,5 2,1 9,5 

Kostnadsutjämningsbidrag 5,3 0,0 5,3 0,0 

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 -0,9 0,0 -0,9 

Avgift till LSS-utjämning -5,4 -8,8 -5,4 -8,8 

Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade 9,8 5,5 9,8 5,5 

Summa generella statsbidrag, utjämningar 228,0 232,1 228,0 232,1 

 

Not 6 
 

Finansiella intäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ränteintäkter 0,2 0,3 1,7 0,4 

Aktieutdelning 4,1 0,9 0,8 0,9 

Realiserade vinster 1,3 2,5 1,3 2,5 

Orealiserade vinster 2,4 10,2 2,4 10,2 

Övriga finansiella intäkter 0,9 1,0 0,9 0,1 

Summa finansiella intäkter 1 8,9 14,9 7,1 14,1 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 

 

Not 7 
 

Finansiella kostnader (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Räntekostnader -1,4 -2,0 -12,0 -2,3 

Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,3 -0,5 -5,6 

Summa finansiella kostnader -1,9 -2,3 -12,5 -7,9 
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Not 8 
 

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 887,1 980,2 1 281,9 1 423,6 

Årets anskaffningar 92,1 63,7 141,6 92,3 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -6,7 0,0 -8,2 

Omklassificeringar 1,0 -11,9 0,1 -12,6 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 980,2 1 025,3 1 423,6 1 495,1 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -343,9 -373,6 -457,5 -498,2 

Årets avskrivningar -29,7 -34,1 -40,7 -45,9 

Årets försäljningar 0,0 4,3 0,0 5,3 

Utgående ackumulerade avskrivningar -373,6 -403,4 -498,2 -538,8 

     

Utgående bokfört värde 606,6 621,9 925,4 956,3 

varav markreserv 17,9 17,3   

varav verksamhetsfastigheter 222,5 270,2   

varav fastigheter för affärsverksamhet 221,3 214,3   

varav publika fastigheter 78,1 79,0   

varav fastigheter för annan verksamhet 3,8 4,7   

varav pågående arbete 63,0 36,4   

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 17,7 16,2 14,1 12,8 

 

Not 9 
 

Maskiner och inventarier (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 62,7 74,7 83,8 97,9 

Årets anskaffningar 12,0 9,8 14,7 15,2 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -0,2 -0,6 -1,9 

Omklassificeringar 0,0 4,6 0,0 4,6 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 74,7 88,9 97,9 115,8 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -36,2 -42,4 -50,6 -58,4 

Årets avskrivningar -6,2 -7,1 -7,8 -9,2 

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 1,7 

Utgående ackumulerade avskrivningar -42,4 -49,5 -58,4 -65,9 

     

Utgående bokfört värde 32,3 39,4 39,5 49,9 

varav maskiner 1,8 2,7   

varav inventarier 14,8 18,6   

varav speciella anläggningar 8,8 11,4   

varav bilar 4,1 3,9   

varav konst 0,8 0,8   

varav övriga maskiner och inventarier 2,0 2,0   

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 5,7 5,4 5,1 4,7 
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Not 10 
 

Aktier, andelar, långfristiga fordr. (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Aktier i koncernföretag     

Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr 2,0 2,0 - - 

Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr 5,2 5,2 - - 

ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr 0,5 0,5 - - 

Summa aktier i koncernföretag 7,7 7,7 - - 

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 8,8 8,8 8,8 8,8 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4 14,4 14,4 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 2,2 2,2 

Övriga långfristiga fordringar 0,8 1,2 0,9 1,2 

Summa långfristiga fordringar 3,0 3,4 3,1 3,4 

     

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 25,1 25,5 17,5 17,8 
 

1 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Särskild insats betalades in under 
2015 med 8,2 mnkr. Tomelilla kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2019-12-
31 till 11,7 mnkr. 

 

Not 11 
 

Förråd med mera (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående värde exploateringsfastigheter 2,1 4,4 2,1 4,4 

Årets utgifter 3,6 7,0 3,6 7,0 

Uttag bokfört värde -1,3 -2,3 -1,3 -2,3 

Utgående värde exploateringsfastigheter 4,4 9,1 4,4 9,1 

Lager 0,0 0,0 0,7 0,6 

Summa förråd med mera 4,4 9,1 5,1 9,7 

 
Exploateringsredovisning (mnkr)  IB Inkomster Utgifter UB 

Årets förändring  2019 2019 2019 2019 

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118  0,1 - - 0,1 

Onslunda 31:156, 31:157, 31:158  0,0 - - 0,0 

Dromedaren 7  0,3 - - 0,3 

Gräshoppan 8, Myran 6, 12  0,6 - 0,4 1,0 

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt)  0,3 - - 0,3 

Brösarp 11:23-11:26  0,3 - - 0,3 

Karlsborg Etapp 2  2,8 -1,7 0,3 1,4 

Karlsborg Etapp 3a  - -0,6 6,3 5,7 

Summa exploateringsredovisning  4,4 -2,3 7,0 9,1 
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Not 12 
 

Kortfristiga fordringar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Kundfordringar 11,1 11,0 12,1 12,3 

Mervärdesskatt 9,9 6,5 11,0 7,9 

Upplupna skatteintäkter 23,4 26,4 23,4 26,4 

Övriga kortfristiga fordringar 39,6 19,9 46,1 23,3 

Interimsfordringar 4,8 4,5 3,8 5,4 

Summa kortfristiga fordringar 88,8 68,3 96,4 75,3 

 

Not 13 
 

Kortfristiga placeringar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Pensionskapital 1 44,8 55,5 44,8 55,5 

Bankmedel 0,5 0,0 0,5 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 45,3 55,5 45,3 55,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 

 

Not 14 
 

Kassa och bank (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Bankkonto 3,3 18,0 66,7 66,1 

Bankkonto, VA-enheten 4,9 7,0 5,0 7,0 

Summa kassa och bank 8,3 25,0 71,7 73,1 

 

Not 15 
 

Eget kapital (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående eget kapital  378,8 383,5 433,8 432,1 

Årets resultat 4,7 12,1 -1,7 12,7 

Byte av redovisningsprincip betr. finansiella instrument 2,4 - 2,4 - 

Utgående eget kapital 1, 2 385,9 395,6 434,5 444,8 

varav resultatutjämningsreserv 16,5 16,5 16,5 16,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr.  

 

2 Genom särskilt direktiv begärde kommunen utdelning från Tomelilla Industri AB för räkenskapsåret 2017 med 2,5 
mnkr, vilket utbetaldes år 2018. 
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Not 16 
 

Avsättningar för pensioner (mnkr)          Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående avsättningar 8,2 7,8 10,4 10,7 

Pensionsutbetalningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 

Nyintjänad pension 0,6 0,6 1,3 0,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,2 0,0 0,3 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga poster -0,7 0,0 -0,7 0,0 

Förändring av löneskatt -0,1 0,1 -0,1 0,1 

Summa avsättningar för pensioner 7,8 8,4 10,7 11,2 

 

Not 17 
 

Andra avsättningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Latent skatteskuld 0,0 0,0 0,3 0,1 

Summa andra avsättningar 0,0 0,0 0,3 0,1 

 

Not 18 
 

Långfristiga skulder (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 14,7 17,9 14,7 18,0 

Investeringsbidrag 18,3 21,5 18,3 21,5 

Långfristiga lån 190,0 250,0 486,3 571,2 

Resultatfond, vatten och avlopp 0,4 -2,3 0,4 -2,4 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 223,4 287,1 519,9 608,5 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, vägt snitt 45,2 45,1 45,2 45,1 

Investeringsbidrag, återstående antal år, vägt snitt 18,3 18,0 18,3 18,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 19 
 

Kortfristiga skulder (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Leverantörsskulder 88,7 57,6 99,5 64,8 

Förutbetalda skatteintäkter 5,5 5,5 5,5 5,6 

Mervärdesskatt 0,6 1,2 1,0 1,3 

Personalens källskatt 6,2 6,4 6,3 6,4 

Upplupna löner och semesterlön 19,8 18,2 20,5 18,8 

Upplupna sociala avgifter 8,5 8,5 8,7 8,7 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och semesterlön 6,5 6,4 6,6 6,4 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 12,7 14,1 13,7 14,5 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 4,7 6,5 3,4 6,8 

Upplupna räntekostnader 0,6 0,7 0,6 0,7 

Förutbetalda hyresintäkter 0,9 1,0 6,8 1,0 

Projektmedel 5,7 3,2 5,7 3,2 

Statsbidrag 14,5 14,8 14,2 14,8 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 15,6 8,7 

Övriga interimsskulder 18,7 6,6 5,5 8,2 

Övriga kortfristiga skulder 0,1 2,9 21,9 3,1 

Summa kortfristiga skulder 193,7 153,6 235,5 173,0 

 

Not 20 
 

Pensionsförbindelser ej upptagna i         Kommunen          Koncernen 

balansräkningen (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 181,8 176,8        181,8 176,8 

Löneskatt 44,1 42,9 44,1 42,9 

Summa pensionsförbindelser  225,9 219,7 225,9 219,7 

Förpliktelse minskad genom försäkring 1 45,2 53,1 - - 

Överskottsmedel i försäkring 0,4 0,0 - - 

Aktualiseringsgrad 98% 98% - - 
 

1 Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade från år 
1998 och framåt. 
 

Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstids-
pension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av 
pensionsreglementet för förtroendemän (PBL-KL) i vilket rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till 
tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs tolv års pensionsgrundande tid. 
 

Tomelilla kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Tomelilla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 
304 kronor. Tomelilla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 663 751 711 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 661 210 091 kronor.

110



 

 
41 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Not 21 
 

Ej uppsägningsbara operationella         Kommunen          Koncernen 

leasingavtal (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Framtida minimileasingavgifter som förfaller:     

inom 1 år 1,6 1,7 1,6 1,7 

senare än 1 år men inom 5 år 0,6 1,5 0,6 1,5 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 2,2 3,2 2,2 3,2 

 

Not 22 
 

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 295,0 320,0 0,0 0,0 

Tomelilla Industri AB 11,0 0,0 0,0 0,0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,8 
 

1,3 0,0           0,0 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,4 1,5 1,5 1,5 

Föreningar 0,0 2,5 0,0 0,0 

Summa övriga ansvarsförbindelser 309,2 325,3 1,5 1,5 

 

Not 23 
 

Justering för vinst/förlust försäljning         Kommunen          Koncernen 

av anläggningstillgångar (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Reavinst/reaförlust, avyttring av fastigheter, mark etc. 2,6 2,0 2,6 1,9 

Reavinst/förlust, avyttring av maskiner och inventarier 0,2 0,0 0,2 0,0 

Summa  2,8 2,0 2,8 1,9 

 

Not 24 
 

Justering för övriga ej likviditets-          Kommunen          Koncernen 

påverkande poster (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Orealiserade vinster -2,4 -10,2 -2,4 -10,2 

Ej likviditetspåverkande förändring anläggningstillgång 0,0 1,4 0,0 1,4 

Summa -2,4 -8,8 -2,4 -8,8 

 

Koncerninterna förehavanden 
 

Koncerninterna före- Ägd   Försäljning   Lån   Borgen 

havanden (mnkr) andel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Kommunen  27,6 8,6     320,0   

Österlenhem AB 100% 7,1 14,6       320,0 

Tomelilla Industri AB 100% 0,4 1,1         

ÖKRAB 50% 1,0 1,2         

Miljöförbundet 23,20% 0,9 1,7         

SÖRF 16,50% 0,7 10,5         

Summa förehavanden  37,7 37,7 0,0 0,0 320,0 320,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Skadeståndsanspråk 
 

Skadeståndsanspråk (mnkr)          Kommunen 

 2018 2019 

Regresskrav försäkringsbolag, VA-enheten 1 - 2,0 

Summa skadeståndsanspråk   
 

1 Skadeståndsanspråk gentemot Tomelilla kommun, som kommunen gjort bedömningen att det ej finns skäl att göra 
avsättning för. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Resultat- och balansräkning för VA-enheten 

 

Resultaträkning (mnkr) för VA-enheten    

 Not 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 1 29,7 32,0 

Verksamhetens kostnader 1 2 -20,1 -23,4 

Av- och nedskrivningar  3 -8,5 -8,5 

Verksamhetens nettokostnader  1,1 0,1 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -3,3 -2,8 

Resultat efter finansnetto  -2,2 -2,7 

Återföring/avsättning till resultatfond  2,2 2,7 

Årets resultat 5 0,0 0,0 
1 I VA-enhetens resultaträkning ingår både externa och interna poster. 

 
Balansräkning (mnkr) för VA-enheten    

 Not 2018 2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 188,7 196,5 

   Maskiner och inventarier 7 1,0 2,2 

Summa anläggningstillgångar  189,7 198,7 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  3,7 5,6 

Kassa och bank  5,0 7,0 

Summa omsättningstillgångar  8,7 12,6 

Summa tillgångar  198,4 211,3 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  14,7 17,9 

Övriga långfristiga skulder  180,1 191,4 

Summa långfristiga skulder 8 194,8 209,3 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  0,4 -2,3 

Övriga kortfristiga skulder  3,2 4,3 

Summa kortfristiga skulder 9 3,6 2,0 

Summa skulder  198,4 211,3 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Kassaflödesanalys för VA-enheten 
 
Kassaflödesanalys (mnkr) för VA-enheten   

  Not 2018 2019 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat    -2,2 -2,7 

Justering för av- och nedskrivningar  3 8,5 8,5 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital   6,3 5,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -3,2 -1,9 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -2,6 1,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   0,5 5,2 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar  6, 7 -10,1 -19,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6, 7 0,0 2,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10,1 -17,3 

     

Finansieringsverksamheten     

Ökning/minskning av långfristiga skulder   -15,2 14,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -15,2 14,1 

     

Årets kassaflöde     

Likvida medel vid årets början   29,8 5,0 

Likvida medel vid årets slut   5,0 7,0 

Årets kassaflöde   -24,8 2,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Noter för VA-enhetens räkenskaper 
 

Not 1 
 

Verksamhetens intäkter (mnkr)   

   2018 2019 

Vatten- och avloppsavgifter   29,4 31,6 

Periodisering av anläggningsavgifter   0,3 0,4 

Övriga intäkter   0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter   29,7 32,0 

 

Not 2 
 

Verksamhetens kostnader (mnkr)   

   2018 2019 

Personalkostnader   -7,4 -9,8 

Övriga verksamhetskostnader   -12,7 -13,6 

Summa verksamhetens kostnader   -20,1 -23,4 

 

Not 3 
 

Av- och nedskrivningar (mnkr)   

   2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar   -8,4 -8,4 

Avskrivning maskiner och inventarier   -0,1 -0,1 

Summa av- och nedskrivningar   -8,5 -8,5 

 

Not 4 
 

Finansiella kostnader (mnkr)   

   2018 2019 

Kapitalkostnadsränta   -3,3 -2,8 

Summa finansiella kostnader   -3,3 -2,8 

 

Not 5 
 

Årets resultat (mnkr)   

   2018 2019 

Överuttag/underskott   -2,2 -2,7 

Återställt balanserat underskott   0,0 0,0 

Återföring/avsättning till resultatfond   2,2 2,7 

Summa årets resultat   0,0 0,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 6 
 

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr)   

   2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   263,7 270,6 

Årets anskaffningar   6,9 14,5 

Årets försäljningar   0,0 -2,1 

Omklassificeringar   0,0 3,7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   270,6 286,7 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar   -73,5 -81,9 

Årets avskrivningar   -8,4 -8,4 
 Årets försäljningar   0,0 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -81,9 -90,2 

     

Utgående bokfört värde   188,7 196,5 

 

Not 7 
 

Maskiner och inventarier (mnkr)   

   2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   1,0 1,6 

Årets anskaffningar   0,6 1,3 

Årets försäljningar   0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   1,6 2,9 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar   -0,5 -0,6 

Årets avskrivningar   -0,1 -0,1 

Årets försäljningar   0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -0,6 -0,7 

     

Utgående bokfört värde   1,0 2,2 

 

Not 8 
 

Långfristiga skulder (mnkr)   

   2018 2019 

Lån av kommunen   179,9 191,2 

Förutbetalda anläggningsavgifter   14,7 17,9 

Investeringsbidrag   0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder   194,8 209,3 

 

Not 9 
 

Kortfristiga skulder (mnkr)   

   2018 2019 

Resultatfond, justerat för periodens resultat   0,4 -2,3 

Leverantörsskulder   2,1 3,2 

Upplupna löner och semesterlöner   0,8 0,9 

Övriga interimsskulder   0,3 0,2 

Summa kortfristiga skulder   3,6 2,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 
 
Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 
skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 

Anläggningstillgångar, materiella 
 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar 
och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga låne-
kostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänför 
sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre 
år samt anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor.  
 

Anslutningsavgifter 
 
Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades anslutningsavgiften som kortfristig 
skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes 
anslutningsavgifter löpande och investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning 
har skett av tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 
större omfattning.  
 

Avskrivningar 
 
Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen 
tas i bruk. I huvudsak används följande avskrivningstider:  
 
Vatten och avloppsledningar 50 år  
Fastigheter 15 – 33 år  
Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 
Vatten- och avloppsverk 25 år  
Maskiner, fordon 5 – 10 år  
Inventarier 3 – 10 år  
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NOTUPPLYSNINGAR 

Byte av redovisningsprincip 
 
I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 
2019, ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till 
verkligt värde, vilket medför att anpassning gjorts till rekommendation 7, finansiella tillgångar och 
skulder, för år 2019 samt att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om.  

 
Komponentavskrivningar 
 
Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid aktivering av till-
gångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns skillnader i förbrukning av 
tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det 
sådana skillnader har tillgången delats upp i komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för 
komponentavskrivningar har tagits fram.  
 
Avskrivningstider på komponenter: 
 
Fastigheter    Nyttjandeperiod  
Stomme    50  
Installation (vatten, avlopp, värme)  50  
Fasad/yttertak   30  
Elinstallationer   30  
Fönster, dörrar, våtutrymmen  20  
Ventilation    15  
Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning) 15  
Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö) 10 
 
För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter användas till 
exempel för processkonstruktioner och ledningar.  
 

Exploateringsverksamhet 
 
Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid slutredovisning av 
området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster.  
 

Finansiella tillgångar 
 
Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade som 
omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF§151/2010. 
Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde i enlighet med den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019.   
 

Hyres-/leasingavtal 
 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen och utgör 
ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med 
löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med rekommendation 5 som operationella avtal. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Jämförelsestörande post 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. Som 
jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande.  
 

Kostnader för timanställda 
 
Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalats i januari 
periodiseras till rätt bokföringsår/period i samband med årsbokslutet.  

 
Pensionsåtagande 
 
Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som 
intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. 
Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen.  
 

Pensionsförmåner 
 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den 
avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i 
mars, året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. 
Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som 
avsättningar. Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. Beräkningen av 
kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.  
 

Sammanställd redovisning  
 
Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag elimineras, 
varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen 
betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i 
den sammanställda redovisningen. Koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder 
elimineras. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 procent 
inflytande samt samtliga kommunförbund som kommunen ingår i. Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägandeandel framgår av 
organisationsschemat i förvaltningsberättelsens kapitel om den kommunala koncernen i 
årsredovisningen.  
 

Skatteintäkter 
 
Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med RKR:s 
rekommendationer.  
 

Skuld för semester- och ferielön 
 
Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 december redovisas som kortfristig 
skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kommunfullmäktige 
Ordförande: Christer Yrjas (C) 
 

Ansvarsområde 

 

• Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ. 

• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, 
såsom budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- och detaljplaner som styr 
användningen av mark och vatten samt nämndernas organisation och verksamhet.  

• Styra nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, genom mål i till 
exempel budget men också genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas organisation 
och verksamhet.  

• Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Väsentliga händelser 2019 

 

• Inga väsentliga händelser skedde under året. 
 

Verksamhetsuppföljning 

 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under året 16 motioner och ställde fyra interpellationer samt 17 
enkla frågor. Kommunfullmäktige hade sex sammanträden under året. Inga nya medborgarinitiativ 
inkom under året.  

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  0 0 

Kostnader  -1 196 -964 

Nettokostnader  -1 196 -964 

Budgeterade nettokostnader  -987 -923 

Budgetavvikelse  -209 -41 

 
Kommunfullmäktige redovisade ett mindre underskott där anledningen var högre omkostnader i 
samband med fullmäktigesammanträden. 
 

Framtid 
 
Under våren kommer kommunfullmäktige att besluta om den nya visionen för Tomelilla kommun. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Revisionen 
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S) 
 

Ansvarsområde 

 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhetsområden. 

 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Upphandling av revisionstjänster genomfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut genomförde revisionen fyra granskningar under året. De 
genomförda granskningarna avsåg kommunens internkontroll samt avyttring av inventarier, bygglovs-
hantering och måltidsverkstaden. Valet av granskningsområden föregicks av den årliga risk- och 
väsentlighetsanalysen.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  0 0 

Kostnader  -844 -650 

Nettokostnader  -844 -650 

Budgeterade nettokostnader  -841 -747 

Budgetavvikelse  -3 97 

 
Revisionen redovisade ett överskott på 0,1 mnkr främst beroende på att kostnaderna för externa 
konsultköp och utbildningar blev lägre än budgeterat. 
 

Framtid 
 
En ny risk- och väsentlighetsanalys ska tas fram som underlag för 2020 års revisionsgranskningar. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Valnämnden 
Ordförande: Lena Berndin (M) 
 

Ansvarsområde 

 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt 
rekrytera och utbilda röstmottagare. 

• Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande röstmottagare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Val till EU-parlamentet genomfördes under våren. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under våren deltog ledamöter och handläggare i utbildningsinsatser inför valet till EU-parlamentet. 

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  281 315 

Kostnader  -513 -411 

Nettokostnader  -232 -96 

Budgeterade nettokostnader  -225 -151 

Budgetavvikelse  -7 55 

 
Valnämnden redovisade ett överskott på 0,1 mnkr. Anledningen till överskottet var en mer effektiv 
hantering av förtidsröstningen. 
 

Framtid 
 
Nästa val kommer att ske år 2022 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är 
det val till EU-parlamentet.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Bo Herou (KD) 
 

Ansvarsområde 

 

• Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad 
och Sjöbo. 

• Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. 

• Myndighetsutövning. 

• Intern och extern information om verksamheten. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades. 

• Kansliet flyttade till Gladanleden. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
1 januari 2019 bildade Tomelilla, Ystad och Sjöbo en gemensam överförmyndarnämnd. Ärendena 
handlades av ett gemensamt kansli som har sitt säte i Tomelilla. 

Nämndens uppgifter omfattade att utreda, fatta beslut och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare i de tre kommunerna. Uppgifterna omfattade även att bereda tingsrättens förordnanden, 
sörja för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare samt att informera internt och externt 
om överförmyndarverksamheten. 

Under det gångna året bestod kansliet av sex heltidstjänster. Den 1 februari 2019 flyttade kansliet in i nya 

och anpassade lokaler på Gladanleden 2 i Tomelilla.  

Antalet ärenden ökade under året och omsättningen var hög. Under året öppnades 254 nya akter.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  4 530 4 988 

Kostnader  -6 511 -6 375 

Nettokostnader  -1 981 -1 387 

Budgeterade nettokostnader  -2 309 -1 973 

Budgetavvikelse  328 586 

 
Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 0,6 mnkr. 
 
Anledningen till överskottet var framför allt en konsekvens av att implementeringen av det nya 
verksamhetssystemet inte genomfördes i den planerade utsträckningen under året samt att 
personalkostnaderna var lägre än budgeterat. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Framtid 
 
De nya lagstiftningarna med anhörigbehörighet enlig Föräldrabalken och lagen om framtidsfullmakter 
har ännu inte gett någon synlig effekt på antalet tillkommande ärenden. Det är svårt att veta hur de 
kommer att påverka verksamheten framöver eftersom de flesta anhörigfullmakter som upprättas inte 
kommer att träda i kraft på många år ännu. Det kan dock inte uteslutas att överförmyndarnämnden 
skulle kunna få tillkommande uppgifter i och med den handläggning som åligger överförmyndaren i 
lagstiftningen om framtidsfullmakter. 

Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidskrävande och som en följd ökar arvodes-
kostnaderna. Det blir också svårare att rekrytera gode män och förvaltare till de mer komplicerade 
ärendena, som är svåra att utöva av en lekman. Verksamheten behöver digitaliseras så att e-tjänster kan 
erbjudas både till sökande och till ställföreträdare.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Per-Martin Svensson (M) 
Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson 
 

Ansvarsområde 

 

• Kommunövergripande ledning, styrning och utveckling 

• Kommunikation, service och marknadsföring 

• Kris och säkerhet 

• Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur 

• Personalstrategi, förhandling och organisation 

• Ekonomi, finansförvaltning 

• IT-verksamhet 

• Juridik, upphandling 

• Nämndsorganisation och kanslifunktioner 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Innovation Week, olika föreläsningar, panelsamtal och workshops som berör digitalisering, 
innovation eller resande på något sätt, genomfördes under våren. 

• EU-projektet Digital kommunal service beviljades. 

• En digitaliseringsstrateg anställdes. 

• Ledarakademin, ett övergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram, genomfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under Tomelilla Innovation Week genomfördes föreläsningar, workshops och panelsamtal. En förarlös 
buss trafikerade en kortare sträcka i centrala Tomelilla. På torget fanns bland annat en smart bänk för 
laddning av mobiltelefoner och en smart papperskorg som larmade om det fanns behov av tömning. 
 
Uppstart skedde av ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” som är ett fortsättningsprojekt som bygger 
vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”. Målet är minskade 
utsläpp av växthusgaser men också att påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning 
av fossil energi. 
 
Insiktsmätningen visade mycket goda resultat, Tomelilla kommun kom på andra plats i Sverige av 170 
deltagande kommuner. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som i första 
hand mäter servicen för gruppen företagare. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Tomelilla kommun deltog aktivt i inspirationsforumet Smart Little Village, en mötesplats för de som har 
intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. Där presenterades kommunens arbete med digi-
talisering och den digitala strategin marknadsfördes. Kommunen deltog även vid ett kommunhackaton 
tillsammans med studenter från Malmö och Lunds universitet. 
 
Det skedde en fortsatt utveckling inom ramen för destinationssamverkan. Ett led i att öka turist-
informationens mobilitet gjordes genom att en digital turisminformationstavla placerades i Brösarp samt 
att informationspunkter med enklare turisminformation placerades ut på olika platser i kommunen.  
 
I samband med att en digitaliseringsstrateg anställdes startades digitaliseringsrådet med representanter 
från förvaltningens olika verksamhetsområden. Office365 infördes under året. 
 
Inom personalområdet fastställdes de stora strategiska processerna kring lönebildning och arbetsmiljö i 
organisationen. Uppföljning av medarbetarenkät och systematiskt arbetsmiljöarbete med nya arbetssätt 
och nya processer genomfördes. En ny ledarpolicy implementerades.  
 
Det förhandlades och genomfördes organisationsförändringar inom kultur- och fritidsverksamheten som 
organiserades inom samhällsbyggnadsverksamheten samt en kommungemensam administration start-
ades upp som organiserades under ekonomiavdelningen. 
 
Lönerevision genomfördes för samtliga fackliga organisationer. Utfallet i revisionen blev 2,2 procent. En 
ny huvudöverenskommelse (HÖK) tecknades centralt med vårdförbundet. 
 
Chefsportalen lanserades under perioden och är ett hjälpmedel och en övergripande handbok för 
kommunens chefer. Arbetsmiljöutbildningar och dialoger kring organisatorisk och social arbetsmiljö 
genomfördes. 
 
I maj publicerades kommunens omgjorda externa webbplats tomelilla.se. Den är uppbyggd kring ett 
”mobile first”-tänk då majoriteten av användarna brukar mobiltelefoner eller läsplattor. Innehållet 
strukturerades utifrån ett kundperspektiv, inte ett organisatoriskt perspektiv. Tillgänglighetsaspekten 
beaktades också utifrån olika perspektiv. Under vår och sommar arbetades det med att utveckla och 
strukturera det löpande kommunikationsarbetet som stöd till verksamheterna. 
 
Det fortsatta arbetet med att centralisera det administrativa arbetet skedde bland annat genom att 
kansliavdelningen övertog sekreterarskapet för byggnadsnämnden. Automatisering av inbetalnings-
rutinen togs i drift under året vilket var första steget i arbetet med att effektivisera arbetet med stora 
räkenskapsvolymer.
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse  

   

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet är delvis uppfyllt. Tillgången till eller absolut 
närhet till 100 Mbit/s möjliggörs med hjälp av med-
finansiering från EU, där utbyggnaden av fiber-
nätet fortsätter under 2020. Medel för kommunal 
digitaliserad service beviljades och arbetet start-
ades upp under 2019. Under året har kommunen 
gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 
hela förvaltningen. 

Målet är inte uppfyllt. Tomelilla kom på plats 115 i 
mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking i Sverige 
vilket var en försämring jämfört med tidigare år. 
Fordonsparken kommer att förnyas och därmed 
minskar användningen av fossilbränsledrivna bilar. 

 

Tomelilla präglas av mångfald, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Målet är delvis uppfyllt. Gemensam administration 
startades upp under hösten. I början av 2020 
lanserades Tomelilla direkt som är en gemensam 
servicekanal in i kommunen. 

 

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet är uppfyllt. Inkvarteringsstatistiken i Tomelilla 
ökade.  

Utbildning och lärande är mångsidigt 
och behovsanpassat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever som upplever att 
man respekterar varandra var högre än tidigare år. 
Andelen elever som har en mer positiv syn på 
skolan och undervisningen ökade. 

 

Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 som 
fick minst betyg E ökade samt andelen elever i 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiet var på 
samma nivå som tidigare år. 

 

Klimatet för näringsliv och 
företagsamhet i Tomelilla är attraktivt 
och konkurrenskraftigt. 

Målet är uppfyllt. Tomelilla kom på plats 112 i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, vilket var 20 
placeringar bättre än förra året. I Insiktsmätningen 
kom Tomelilla på andra plats i Sverige. 

 

Tomelilla erbjuder arenor för 
medborgardialog. 

Då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s 
medborgarenkät, vilken inte gjordes 2019, går det 
inte att göra en bedömning av om det är uppfyllt 
eller inte. 

 

Tomelilla kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2018 och handlingsplaner togs fram 
under 2019. 

 

Invånares möjlighet till egen försörjning 
ökar. 

Målet är uppfyllt. Andelen förvärvsarbetande 
invånare ökade.  

Invånare som får stöd och service för sin 
dagliga livsföring är nöjda med 
insatserna. 

Målet är uppfyllt. Brukarundersökningar inom 
hemtjänst och särskilt boende visade på goda 
resultat. 

 

Tomelilla har arenor som inspirerar till 
ett aktivt och hälsosamt liv. 

Målet är uppfyllt. Antalet deltagartillfällen ökade. 
 

Tomelilla upplevs som en trygg 
kommun. 

Målet är delvis uppfyllt. Polisens trygghetsmätning 
visade på ett marginellt sämre resultat än tidigare 
år. Utfallet av faktiska brott ökade däremot inte. I 
samverkan med polisen ska trygghetsvandringar 
och dialoger med invånare genomföras under 
2020. 

 

 

X 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)    

  2018 2019 

Intäkter  14 328 6 489 

Kostnader  -72 315 -64 936 

Nettokostnader  -57 987 -58 447 

Budgeterade nettokostnader  -57 059 -58 375 

Budgetavvikelse  -928 -72 

    

Investeringar  -15 657 -13 921 

Budgeterade investeringar  -26 200 -29 200 

Budgetavvikelse  10 543 15 279 

 
Kommunstyrelsen redovisade ett mindre underskott på knappt 0,1 mnkr.  
 
Den politiska verksamheten uppvisade ett mindre underskott framförallt beroende på utbildningsinsatser 
som genomfördes med anledning av ny mandatperiod. Detta vägdes upp av motsvarande överskott 
inom kommunledningskontoret bland annat beroende på lägre personalkostnader. 
 
Investeringsbudgeten uppvisade ett överskott på 15,3 mnkr främst med anledning av den pågående 
bredbandsutbyggnaden som inte genomfördes i den takt som planerats. 
 

Framtid 
 
En ny vision för Tomelilla kommun ska tas fram och beslutas under år 2020. Varumärkesarbetet ska 
stärkas både vad gäller arbetsgivarperspektivet och platsvarumärket, närvaron i de digitala kanalerna ska 
skalas upp utifrån framtagen strategi.  
 
Tillväxtverket beviljade Tomelilla kommun drygt 5 mnkr för att utveckla kommunal digital service. Med 
projektet vill kommunen arbeta fram ett digitalt nav där de som använder kommunens tjänster får sitt 
ärende digitalt hanterat redan från början. Handläggningen ska i så stor utsträckning som möjligt, 
automatiseras. Inom projektet ska också e-tjänster utvecklas och nya arbetsmetoder tas fram för att 
bemöta och förebygga digitalt utanförskap.  
 
Kvalitet och service är också ledord för implementeringen av kontaktcentret Tomelilla direkt och 
gemensam administration och den vässning av intern och extern service som kommer att ske framöver. 
En servicepolicy har utarbetats i syfte att utveckla och tydliggöra kommunens serviceroll i förhållande till 
invånare och besökare.  
 
Folkhälsoarbetet och utvecklingen av kommunens hållbarhetsmål ska utformas i ett så kallat livs-
kvalitetsprogram och planeras bli färdigt under kommande år. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Sander Dijkstra (M) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 

• Drift av kommunens vatten- och avloppssystem 

• Upprättande och myndighetshantering av planer 

• Handläggning av bygglov 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Miljömålsarbete 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter 

• Tillgänglighetsrådgivning 

• Energirådgivning 

• Bostadsanpassning 

• Kostenheten, benämnd Måltidsverkstaden, består av elva kök som lagar mat till kommunens 
verksamheter 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Simrishamn, Tomelilla och Ystad 

• Drift och nyanläggning av kommunens grönytor och gator 

• Projektplanering 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp bildades tillsammans med Simrishamn.  

• Ansvaret för sporthallar, Österlenbadet, friluftsbaden samt motionsspår flyttades från kultur- och 
fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

• Ansvaret för kostenheten, måltidsverkstaden, flyttades från kommunstyrelsen till samhälls-
byggnadsnämnden. 

• Måltidsverkstaden överlämnade ansvaret för caféet i kommunhuset till LSS. 

• Ansvaret för handläggning av bostadsanpassning flyttades från familjenämnden till samhälls-
byggnadsnämnden. 

• Ombyggnation av Byavägen med nya bussangöringar till Byavångskolan samt separation av 
kombinerade ledningar och omläggning av vatten och avlopp färdigställdes.   

• Ny gång- och cykelväg byggdes på Villagatan. 
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• Gata-/parkenheten införskaffade en elbil med flak, fastighetsenheten införskaffade en elbil och 
måltidsverkstan införskaffade en gasbil. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 

• Välagården lades ut till försäljning där köpeavtal skrevs i december. 

• Byavångsskolan blev första kök i Sverige att prova Foodduck som portionerar smörgåsmargarin. 

• Ängens förskola byggdes till med nattverksamhet, nytt tillagningskök, reservelverk och trycksatt 
nödvattensystem. 

• Föreläsning om samordnad varudistribution hölls tillsammans med energikontor sydost, i 
Sundsvall och Luleå. 

• En filminspelning om samordnad varudistribution gjordes tillsammans med Länsstyrelsen i 
marknadsföringssyfte. 

• Biblioteket i Smedstorp blev meröppet. 

• En utredning påbörjades för att klargöra ansvarsförhållandena med anledning av att den kraftiga 
nederbörden i juli orsakade att privata fastigheter samt en kommunägd fastighet översvämmades. 

• gamla stenpartiet i stadsparken restaurerades under våren. 

• Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. 

• En plan för cykelleder togs fram. 

• Projektering av dricksvattenledning från Brösarp mot Kivik utfördes. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. Denna var tänkt att byggas under våren 2019, men 
oklarheter kring detaljplanens möjligheter att bygga anläggningen försenade projektet till hösten 2019. 
 
Det gamla stenpartiet i stadsparken renoverades våren 2019. Detta projekt utfördes i egen regi och gav 
många positiva kommentarer från allmänheten. Tidplan och utförande gick som planerat, mycket på 
grund av ett nära samarbete inom verksamheten med korta beslutsvägar. Effektivisering av skötselytor 
utfördes. Ett större antal träd planterades runtom i tätorten under året. 
 
Granskog avverkades i Kronoskogen och Skogsbacken, där återplantering av lövträd kommer att ske 
under år 2020. 
 
Under hösten 2019 gjordes förbättring av cykelparkeringar, belysning och gång- och cykelbanor vid 
järnvägsstationen i Tomelilla. Detta leder till förbättrad tillgänglighet och trygghet för resenärer. Vissa 
planteringar återstår dock innan förbättringen är helt klar, vilket är inplanerat år 2020. Cykelledsplan för 
utbyggnad av cykelvägar togs fram och beslutades. 
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Byggnation skedde på exploateringsområde Karlsborg i sydvästra delen av Tomelilla. Under året 
upprättades en ny rutin gällande hanteringen av exploatering mellan detaljplan till färdigställande av 
tomtmark samt vem som har ansvar i de olika stegen.  
 
Införskaffande av reservelverk till Kastanjeskolan och brandstationen är en utveckling för att säkerställa 
datakommunikation mellan kommunala anläggningar. Brandstationens reservelkraftverk ersattes med ett 
nytt som täcker hela fastigheten Ullstorp 1:7. Det tidigare elverket omfattade endast Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 
 
Gårdarna byggdes om för att säkerställa tätning av takbjälklag över källaren i kommunhuset. Orsaken till 
renoveringen var sprickbildningar i grundsulans tätskikt som orsakade läckage av dagvatten. 
 
Fastighetsverksamheten satsade på energibesparande åtgärder, bland annat utbyte av ljuskällor till LED-
belysning samt övervakad styrning. 
 
Under året levererade VA-enheten dricksvatten och mottog avloppsvatten från abonnenterna. Verk-
samheten följs upp genom löpande provtagning och egenkontroll och avrapportering till kommunens 
tillsynsmyndigheter Länsstyrelsen och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. 
 
Måltidsverkstaden arbetade vidare med att minska matsvinn och att arbeta mer miljövänligt. 
 
Nämnden antog inte någon internkontrollplan för år 2019, vilket revisionen kritiserade i sin granskning 
av nämnden.  
 
Uppföljningen av privata entreprenörer genomfördes i enlighet med den rutin som finns.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse  

   

Öka användningen av förnyelsebar 
energi. 

Målet är uppfyllt. Under året ökade utbytet av 
lampor till LED-belysning och kommunens första 
solcellsanläggning invigdes. 

 

Reducera plastanvändningen. Målet är delvis uppfyllt. Reducering av plast-
användning gjordes inte i den grad som för-
väntat, dock lades bland annat golvmattor i 
naturmaterial istället.  

 

Öka förnyelsetakten i vatten- och 
avloppsnäten. 

Målet är delvis uppfyllt. Förnyelsetakten ökade 
inte som förväntat. Verksamheten kommer att 
arbeta för att kunna genomföra fler förnyelse-
projekt. 

 

Förbättra dialogen med invånarna vid 
klagomål och felanmälningar. 

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden antog under 
våren ett förslag på hur verksamheten ska arbeta 
med såväl klagomål som synpunkter samt hur 
arbetet med avtals- och verksamhetsuppföljning 
av entreprenörerna inom grönyteskötsel ska för-
bättras. Workshops anordnades i syfte att för-
bättra hemsidan för att det ska bli lättare att 
lämna synpunkter. Ett arbete initierades med att 
se över kommunens hantering av klagomål och 
synpunkter. Verksamheten nådde trots detta inte 
målet fullt ut då det fortfarande finns ett antal 
klagomålsområden som återstår.  

 

Bygg och samordna fiberutbyggnaden så 
att 95 procent av alla hushåll och företag 
har tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s år 2020. 

Målet är inte uppfyllt. Den senaste tillgängliga 
statistiken som är från oktober 2019 visade att 
62,7 procent av alla hushåll och företag fått 
möjlighet till höghastighetsbredband. Målet 2020 
kommer inte att nås med anledning av att det är 
många aktörer inblandade i utbyggnaden samt 
att Trafikverket har långa handläggningstider. 
Det finns en god förhoppning att målet om att alla 
bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband 
2025, kommer att nås. Under året gav kom-
munen möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Gång- och cykelleder ska byggas ut. Målet är uppfyllt. 2 000 meter gång- och cykelväg 
byggdes ut i tätorten under året.  

Buskörningen i Tomelilla ska minska. Målet är delvis uppfyllt. Inga synpunkter inkom 
gällande buskörning under året, men verksam-
heten har fortsatt fokus på att sänka hastigheten 
på specifika gator genom att införa hinder eller 
smala av gatorna för att få ner hastigheten. 

 

Motionsslingornas ställning som 
tätortsnära besöksmål ska utvecklas. 1  

Målet är uppfyllt. Verksamheten röjde sly och 
rensade upp slingorna samt förbättrade färg-
markeringar för bättre tydlighet. Alla kommunens 
motionsslingor gjordes tillgängliga på hemsidan. 
Under år 2020 kommer informationen även att 
kompletteras med kartor. 

 

Antalet besökare i simhallen ska öka. 1 Målet är uppfyllt. Antalet besökare ökade.   
 

1 Dessa två mål antogs av kultur- och fritidsnämnden medan uppföljning utförs av samhällsbyggnadsnämnden med 
anledning av att ansvaret för verksamheten gällande dessa mål flyttades över från och med juli 2019. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) inklusive VA-enheten    

  2018 2019 

Intäkter  102 582 111 331 

Kostnader  -132 898 -139 801 

Nettokostnader  -30 316 -28 470 

Budgeterade nettokostnader  -25 286 -29 082 

Budgetavvikelse  -5 030 612 

    

Investeringar  -76 220 -46 987 

Budgeterade investeringar  -97 450 -62 450 

Budgetavvikelse  21 230 15 463 

 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 0,6 mnkr.   
 
VA-enhetens underskott uppgår till 2,7 mnkr. Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet 
som en fordran och är därmed inte resultatpåverkande och påverkar därför inte samhällsbyggnads-
nämndens resultat.  

 
Gatu- och parkenheten visade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst hänför sig till att enheten hade 
mer projekt under hösten som gav mer intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader med 
anledning av sjukskrivningar och en vakant tjänst.  
 
Enheten för miljö och natur hade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader på 
grund av att enheten hade en vakant tjänst. 
 
Fastighetsenheten redovisade ett underskott på 0,7 mnkr. Detta beror på ökade energikostnader samt 
nedskrivning av en anläggning.  
 
Måltidsverkstaden redovisade ett resultat på minus 0,2 mnkr beroende på ökade kostnader i samband 
med införande av digitaliseringssystem samt lägre intäkter med anledning av att organisationen 
arrangerade färre möten med kaffe och produkter från cafeterian.  
 
Planenheten hade ett överskott på 0,5 mnkr. Detta hänför sig främst till att enheten hade vakanta 
tjänster och därmed hade mindre uppdrag vilket i sin tur medförde lägre intäkter.  
 
Investeringarna uppgick till cirka 47 mnkr, varav 13,4 mnkr avser VA-enheten. De enskilt största 
projekten under perioden var ombyggnationen av Byavägen, ny dränering för kommunhuset, färdig-
ställande av Ängens förskola med nattverksamhet, nytt tillagningskök, reservelverk och trycksatt 
nödvattensystem samt ombyggnad av Smedstorps bibliotek för att öka tillgängligheten med meröppet. 
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Ekonomi (tkr) VA-enheten    

  2018 2019 

Intäkter  31 891 34 710 

Kostnader  -31 891 -34 710 

Nettokostnader  0 0 

Budgeterade nettokostnader  0 0 

Budgetavvikelse  0 0 

Ej resultatpåverkande överskott/underskott till/från resultatfond  400 -2 747 

Investeringar  -8 415 -13 364 

Budgeterade investeringar  -19 800 -17 700 

Budgetavvikelse  11 385 4 336 

 
VA-enheten redovisade ett underskott på 2,7 mnkr.  
 
Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte resultat-
påverkande och påverkar därför inte samhällsbyggnadsnämndens resultat.  
 
VA-enheten hade efter verksamhetsåret 2018 en positiv resultatfond på 0,4 mnkr. De högre kostnaderna 
från 2017 och framåt består främst av högre kapitalkostnader för de stora investeringar som genomförts 
och som planeras kommande år. Enheten hade lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, 
vilket medförde högre kostnader för inhyrd personal.  
 
För att komma i balans beslutades en höjning av vatten- och avloppstaxan med 12 procent inför år 2020. 
Förslag på ytterligare höjning inför år 2021 planeras.  
 

Framtid 
 
Verksamheten kommer framöver att arbeta med att ta fram en trafikplan och en belysningsplan som en 
viktig del i att öka struktur och tydlighet. 
 
En översyn av trafikföreskrifter är nödvändig och kommer därför att göras, vilket kan leda till om-
skyltning på vissa platser. En ökning av elbilar kan komma att kräva ändringar i gatumiljön eftersom 
elbilar har lägre ljud än traditionella bilar, vilket därför kan leda till ökade incidenter med andra som 
vistas i gatumiljön. 
 
Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för samhällsbyggnadsverksamheten. 
Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur vägar och fastigheter byggs utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande 
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara 
lösningar. Exempel på detta är att vid inköp av fordon, ska i första hand el- eller gasdrivna fordon väljas. 
Vid renovering av kommunala fastigheter ska solceller implementeras. All belysning som byts ut, ersätts 
med LED-belysning. Det kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av för-
nybar energiform samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem. 
 
Måltidsverkstaden ska i ännu större utsträckning hitta miljövänliga alternativ avseende förbruknings-
material och rengöringsmedel. Måltidsverkstaden kommer att arbeta ännu mer klimatsmart med ”jord till 
bord” genom fler säsongsanpassade råvaror. 
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VA-enheten kommer att samordnas i ett gemensamt kommunalt driftbolag tillsammans med 
Simrishamn från och med den 1 juli 2020. Det innebär att all VA-personal erbjuds anställning i det nya 
bolaget och hela verksamheten kommer att lyftas ut från nämndens ansvar. Huvudmannaskapet för 
anläggningar och fastställande av taxa ligger kvar i kommunen. 
 
Kompetensförsörjningen på samhällsbyggnadsverksamheten är en kritisk punkt där kommunen har allt 
svårare att hitta rätt person till rätt tjänst och även då vissa tjänster inte kräver 100 procent i syssel-
sättningsgrad. Fler avtal att dela tjänster mellan närliggande kommuner är nog en lösning som 
kommunen kommer att se inom kort.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt 
operativa delen, och måste försöka att bli tydligare hur verksamheten ska utvecklas tillsammans med 
andra verksamheter i kommunen. Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar 
invånarnas vardag där samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla. 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten måste ta taktpinnen i den samhällsanalys som kommunen måste göra. I 
analysen måste befolkningsstatistik, ekonomi, beteenden och förväntningar inkluderas så att verk-
samheten kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra att 
vara invånare i kommunen. 
 
Den omorganisation som genomfördes med fokus på att bli effektivare genom färre medarbetare kunde 
genomföras genom att medarbetare valde att lämna organisationen, vilket i sin tur medförde att verk-
samheten inte behövt använda sig av omställningsåtgärder.  
 
På lång sikt måste samhällsbyggnadsverksamhetens uppdrag förtydligas och ha de resurser som krävs för 
att lösa uppgifterna. Men mer resurser är inte enbart lösningen, utan en tillitsbaserad styrning med tydlig 
organisation och tydliga uppdrag kan åstadkommas även utan mer resurser. En viktig del i detta är en 
bättre kommunikation och tydlighet. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Byggnadsnämnden 
Ordförande: Anette Thoresson (C) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 
Ärenden som rör plan- och bygglagen och tillhörande lag-/regelsystem med undantag för planfrågor: 

• Rådgivning till kund 

• Registrering 

• Handläggning 

• Arkivering 

• Rapportering 

 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En digital arkivmodul installerades för byggnadsnämndens arkiv. 

• Det genomfördes två riktade informationstillfällen hos bygghandlarna för målgruppen 
hantverkare. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Nämnden hade något färre inkommande ärenden jämfört med föregående år. Antalet beslut ökade dock 
med 15 procent, vilket till stor del beror på utökning av handläggare med en halv tjänst för året. Den 
ökade bemanningen medförde att kontrollen av hissar och ventilation kunde återupptas. Handläggnings-
tiderna, för kompletta ärenden, var fortsatt korta under året och låg på cirka 2,5 veckor för bygglov och 
under två veckor för anmälningsärenden.  
 
Drygt 420 ansökningar/anmälningar togs emot, vilka genererade drygt 7 000 handlingar. 
 
Nämnden fattade drygt 800 beslut varav 750 på delegation. Bland annat var det beslut gällande drygt 220 
bygglov, drygt 180 startbesked, knappt 85 slutbesked samt ett mindre antal rivningslov, förhandsbesked, 
tidsbegränsade lov, strandskyddsdispenser och marklov. 
 
80 tillsynsärenden inkom under året, varav 20 skrevs av. 30 av de äldre ärendena skrevs också av. 
 
Personalen i verksamheten deltog under året i seminarier och utbildningar rörande digitalisering av 
detaljplaner, naturvärdeskompensation och byggnaders tekniska egenskapskrav. 
 
Nämnden antog intern kontrollplan för år 2019. Granskningen visade inga brister i de rutiner och 
granskningsområden som nämnden valt att fokusera på. 
 
Någon verksamhet som utförs av privata utförare fanns inte under året. 

 

139



 

 
70 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål  Måluppföljning  

   

Rätt kompetens. Förnyelse av organisationen: 
Överlappningar och utbildning, rutiner 
dokumenterade. 

Målet är uppfyllt. Nyrekrytering gjordes av 
byggnadsinspektör med kompetens inom 
bygg- och kontrollansvar. 

 

Ny nämnd utbildas direkt efter valet. Målet är uppfyllt. Ett utbildningstillfälle hölls 
tillsammans med personalen och ett tillfälle 
gemensamt med övriga nämnder. 

 

Uppdatera personal om ny teknik för hållbarhet. Målet är uppfyllt. Genomgång gjordes av 
nya regler för eldstäder.  

Transparanta beslut. Målet är uppfyllt. Det genomfördes två 
riktade informationstillfällen hos bygg-
handlare under året.  

 

Kontinuerlig avstämning nämnd/personal/delta i 
och verka för bra resultat i Insikt. 

Målet är uppfyllt. Regelbundna av-
stämningar gjordes avseende bemötande 
och samtalstekniker, för att undersöka och 
bemöta kundernas frågor på ett konstruktivt 
sätt. 

 

Öka tillgängligheten genom förbättrad hemsida, 
information om vad som gäller och sanktioner, 
enklare förklaringar, kartan ska vara 
självinstruerande. 

Målet är uppfyllt. Komplettering gjordes på 
hemsidan med kulturmiljöprogrammet. 
GIS-ingenjör, med uppdrag att se över 
visning av information på hemsidan, 
nyanställdes. Det anordnades två genom-
förda tillfällen med riktad information till 
byggare och bygghandlare om hur hem-
sidan fungerar, var man hittar blanketter 
och exempelritningar med mera. 

 

Utökat samarbete mellan nämnderna som 
ansvarar för byggd miljö. 

Målet är uppfyllt. Kommunikation mellan 
byggnadsnämndens och samhälls-
byggnadsnämndens respektive ordförande 
utökades och förbättrades. 

 

Verka för vandrings- och cykelleder genom 
detaljplan och översiktsplan. 

Målet är uppfyllt. Rutin kompletterades för 
yttrande över planer så att frågan lyfts i 
nämndens yttranden. 

 

Verka för att förfallna byggnader och offentliga 
miljöer tas väl omhand. 

Målet är uppfyllt. Ett tiotal tillsynsärenden 
handlades så långt att det finns åtgärds-
planer för upprustning eller röjning av 
tomter. 

 

Bra belysning och tillgänglighet där vi kan 
påverka (detaljplan och översiktsplan), bevaka i 
bygglovsärenden. 

Målet är uppfyllt. Ett tillsynsärende med 
felriktad bländande belysning vid väg 19 
avslutades efter fastighetsägarens åtgärd. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  2 799 3 519 

Kostnader  -4 774 -5 418 

Nettokostnader  -1 975 -1 899 

Budgeterade nettokostnader  -2 618 -2 706 

Budgetavvikelse  643 807 

 
Byggnadsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Överskottet beror främst på ett ökat antal beslut under året samt ökad försäljning av timmar för 
mätingenjör till Simrishamns kommun. Intäkterna var höga under första delen av året där för-
väntningarna var en nedåtgående trend under hösten avseende nybyggnadskartor, bygglov och 
inmätningar till vatten och avlopp, som dock uteblev. 
 

Framtid  
 
Verksamheten behöver utvecklas till att bli mer transparent när det gäller öppna data och hur verksam-
heten kan stödja GIS.  
 
Bygglovsprocessen kommer förmodligen att bli mer kundorienterad det vill säga att den sökande kan 
följa sin ansökan och process genom en inloggning. 
 
Verksamheten uppfattas redan idag som kundorienterad och får bra betyg i bemötande med personer 
eller företag som är i kontakt med verksamheten.  
 
Utmaningarna för nämnden är att säkerställa kompetensen inom verksamheten samt se till att med-
arbetarnas arbetsuppgifter är stimulerande och betydelsefulla. En större samordning med andra 
kommuner eller delade tjänster är verktyg som kan gynna såväl medarbetare som arbetsgivarsidan, men 
även de som behöver kommunens stöd eller beslut i olika frågor. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Marie Ståhlbrand (M) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 

• Kultur består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. Huvudbibliotek 
och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp. 

• Fritid består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, motionsspår och vandringsleder. 
Ansvaret för dessa verksamheter flyttades från och med juli månad till samhällsbyggnads-
nämnden.  

• Ansvar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om 
tillstånd för automatspel. 

• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar. 

• Kostenheten, Måltidsverkstaden, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter. 
Ansvaret för denna enhet flyttades från och med juli månad till samhällsbyggnadsnämnden.  

• Fritidsgården Soffta som vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år. 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

• Nationaldagen. 

• Ceremoni för nya svenska medborgare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En organisationsförändring genomfördes i slutet av juni i syfte att förtydliga kultur- och fritids-
nämndens ansvar genom att flytta ansvaret för exempelvis sporthallar, bad och motionsspår till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Kultur- och fritidsverksamheten arbetade aktivt tillsammans med barn- och utbildnings-
verksamheten med ungdomsdemokrati. Eleverna fick information om hur kommunens olika 
verksamheter fungerar. Det fördes dialoger med eleverna angående vilka möjligheter de har att 
påverka sin vardag. 

• Större delen av de medel man sökte till projektet Kulturrådet, blev beviljade. Projektmedlen är 
ämnade för framförallt programverksamhet på filialerna, fortbildning och digitalisering. 

• Ett föreningsråd startades som ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intresse. 
Föreningsrådet ska hitta samarbetsformer för kommunen och föreningarna så att ett aktivt 
föreningsliv ytterligare utvecklas i kommunen. Föreningsrådet anordnade en intern förenings-
mässa för att få kännedom om och utbyta erfarenheter mellan föreningarna. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari år 2019 att inrätta en arbetsgrupp med politiker 
och tjänstemän som skulle arbeta fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultat och den 
politiska inriktningen. Arbetsgruppen fick under året i uppdrag att förankra förslaget på det nya 
stödsystemet och ge föreningarna i kommunen möjlighet att skriftligen yttra sig om förslaget 
under januari år 2020. 

• 2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för ”Artist in residence” i Tomelilla med bakgrund i 
det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. 
Miriam Vergara var Sten Malmquist-stipendiat för år 2019. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

• Tomelilla Konsthall producerade en interaktiv utställning baserad på flertalet av Anna Höglunds 
böcker och boksamarbeten. I den pedagogiska och sinnesstimulerande utställningen 
presenterades originalillustrationer och uppbyggda miljöer från böckerna.  

• Smedstorps bibliotek byggdes om för meröppet med invigning den 16 augusti där man kan få 
tillgång till biblioteket i Smedstorp på årets alla dagar mellan kl. 8.00 – 21.00. 

• Nämnden fattade beslut att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa byggandet av 
en aktivitetspark som beräknas stå klar till sommaren år 2020. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Kulturhuset hade ett välfyllt program under våren med mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar.  
 
Konsthallen hade sex huvudutställningar samt fem utställningar på nedre plan. Huvudutställningarna 
representerade följande grenar i kronologisk ordning under året; Installation/video/objekt, måleri, mixed 
media, måleri, glas/installation/skulptur samt illustrationer. Huvudutställarna var följande: Elin Maria 
Johansson, Yvonne Larsson, Kulturskolan, Astrid Sylwan, Camilla Caster samt Anna Höglund. 
 
På nedre plan ställde Tomelilla Konstsamling sedvanligt ut under sju månader. Deras period inleddes 
med en Ulla Viotti-utställning, där nyligen donerade verk visades. Vidare visade Österlens Folkhögskolas 
konstskola Unikum enligt årlig tradition sin elevutställning under våren. Under perioden maj – juni 
visades Lars Tunbjörks – Paris fashion week på nedre plan, i samarbete med Lars Tunbjörkstiftelsen och 
Postkodstiftelsen. Under denna utställning genomfördes ett pedagogiskt projekt vars resultat visades på 
nedre plan under sommarperioden. 
 
Miriam Vergara som var Sten Malmquist-stipendiat för år 2019 bodde och verkade i Tomelilla under maj 
– juni 2019. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar 
i den lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgjorde stommen för det 
konstverk som Miriam Vergara skapade på platsen och presenterade för allmänheten. Under residenset 
höll Vergara workshops och föredrag för ett stort antal grupper. Österlens Folkhögskola, Odenslunds-
skolan, ÖSKG, Creo, Kulturskolan, kulturföreningar, hembygdsföreningar samt naturskyddsföreningen 
är exempel på några av de grupper som fick möjlighet att verka tillsammans med Vergara och/eller bistå 
med information till hennes konstprojekt. 
 
Under året köptes konst in av följande utställande konstnärer; Yvonne Larsson (fyra verk) samt Camilla 
Caster (ett verk). 
 
Kulturskolan hade olika kurser att erbjuda under året: dans, film, musik, drama/teater, bildkonst. 
Undervisning utfördes både i grupp och individuellt. Dans lockade fler elever från högstadiet och upp i 
åldrarna och fler sökte sig till filmkursen. Utöver ordinarie undervisning erbjöds elever att medverka på 
bland annat konserter, vernissage, föreställningar och andra evenemang som Kulturskolan arrangerade, 
även workshops, tillfälliga projekt och lovverksamhet. Kulturskolan arbetade aktivt för att vara synlig på 
olika platser där barn och unga samt deras vårdnadshavare finns. För att nå ut och synliggöra 
Kulturskolan i kommunen var en del av arbetet också att utveckla samverkan med andra kulturaktörer. 
 
De meröppna biblioteksfilialerna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp fortsatte att öka utlåningen samt 
öka antalet besökare. 
 
Jazzföreningens program under ett antal onsdagar under 2019 gav många besökare en minnesvärd 
jazzupplevelse i Jazzarkivet.

143



 

 
74 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Detta året ingick de tre olika musikkonstellationerna Baskery, Väsen och Musica Vitae & Louise 

Hoffsten i Musik i Syds turnéserie Musikriket. En bred musikgenre såsom folkmusik, klassiskt, blues och 

country inspirerade såväl elever som pedagoger. Musikeleverna bjuds in till att delta på workshops ledda 

av en eller flera bandmedlemmar innan konsert. Konserterna med Väsen samt Musica Vitae inleddes 

med stycken framförda gemensamt med gästartister samt Kulturskolelever. Till konserten med Väsen 

bjöds även Österlen Folkhögskola samt Simrishamns Kulturskola in för att delta under workshop/ 

konsert. Det var ett roligt sätt för elever och pedagoger att mötas och gjordes i samverkan med Tomelilla 

Teaterförening.  

 
Fritidsgården Soffta gjorde under året en satsning på kommunens mellanstadieelever och utökade 
öppettiderna för denna grupp, vilket var framgångsrikt med ett ökat antal besökare. Fritidsgården 
anordnade även lovaktiviteter där en del var mer inriktade på mellanstadiet och där alla var välbesökta. 
 
Sveriges nationaldag uppmärksammades i Tomelilla med två arrangemang. Som upptakt till firandet 
underhöll Carolina Sandgren med sång och Peter Jakobsson med musik, från scen på torget. Det gick ett 
processionståg från kommunhuset till torget med Tomelilla ungdomsorkester i täten. På torget hälsade 
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson välkommen innan det övriga programmet tog vid. 
Utöver flagghissning, sång och musik blev det högtidstal av Per-Ingvar de la Motte, utdelning av flagga, 
kulturpris, idrottspris samt utmärkelserna Årets Ambassadör, Gyllene Kvasten och Nationaldags-
stipendiet. De Tomelillabor som under året blivit svenska medborgare välkomnades också.  
 
Personalen i kultur- och fritidsverksamheten och fältassistenterna anordnade, tillsammans med ferie-
ungdomar och föreningar, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6 – 15 år. Aktiviteterna 
gav stimulans och personlig utveckling under sommarlovet för ungdomarna. Bland annat kunde ung-
domarna spela bumperball, cykla dressin, vara med och skapa en musikal, gå på cirkusskola, spela bränn-
boll, träffa @nattid Nathalie Danielsson, gå på målarkurs, prova på att spela bordtennis och golf, bada 
på friluftsbaden, gå på serietecknarworkshop, skapa ett eget datorspel och mycket mer. 
 
Tomelilla sommar- och höstmarknader blev lyckade arrangemang och var välbesökta marknader trots 
något färre ”knallar” på sommaren än tidigare år.  
 
Nämnden antog intern kontrollplan för år 2019. Granskningen visade inga brister i de rutiner och 
granskningsområden som nämnden valde att fokusera på. 
 
Någon verksamhet som utförs av privata utförare fanns inte. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, 
exklusive musikundervisning, på landsbygdens 
skolorter ska behålla nuvarande höga nivå. 

Målet är uppfyllt. Fyra aktiviteter genom-
fördes under året, vilket var en aktivitet mer 
än planerat.  

 

Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska 
förbättras. 

Målet är uppfyllt. Sex föreningsträffar hölls 
under året för att ge förutsättningar för ett 
starkt föreningsliv. 

 

Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska 
öka. 

Målet är uppfyllt. Målet var att öka antalet 
besökare till 15 800. Antalet besökare 
uppgick till drygt 31 800. 

 

Kulturhuset ska utveckla arrangemang för barn 
och ungdomar. 

Målet är uppfyllt. Antal arrangemang för 
och besök på kulturhuset av barn och 
ungdomar ökade. Målet var 120 stycken 
där utfallet blev 869. 

 

 

1 Utöver ovanstående nämndmål antog kultur- och fritidsnämnden ytterligare två mål som följs upp av samhällsbyggnads-
nämnden med anledning av att ansvaret för verksamheten gällande dessa mål flyttades över från och med juli 2019. Målen 
som överflyttades är ”Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas.” och ”Antalet besökare i 
simhallen ska öka.” 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)    

  2018 2019 

Intäkter  6 453 7 100 

Kostnader  -42 643 -43 057 

Nettokostnader  -36 190 -35 957 

Budgeterade nettokostnader  -38 472 -37 826 

Budgetavvikelse  2 282 1 869 

    

Investeringar  -429 -372 

Budgeterade investeringar  -2 800 -300 

Budgetavvikelse  2 371 -72 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,9 mnkr. 
 
Den främsta anledningen till överskottet hänför sig till Österlenbadet där försäljningen var högre än 
förväntat. På grund av svårigheter att rekrytera personal, både gällande kompetens och arbetstider, fanns 
det vakanta tjänster på badet varför personalkostnaderna blev lägre än förväntat. Även huvudbiblioteket 
hade en vakant tjänst som medförde lägre personalkostnader.  
 
Investeringarna under året bestod av ombyggnation av biblioteket i Smedstorp för meröppet. 
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Framtid 
 
Våra mötesplatser är platser för konstnärlig, personlig och social utveckling som främjar gemenskap, 
kreativitet och delaktighet. 
 
Kultur- och fritidsverksamheten kommer att titta över var det är möjligt att digitalisera både på kort och 
lång sikt. 
 
Samhället går i en riktning där digitala verktyg blir en del av alla tänkbara områden, estetiska såväl som 
tekniska. För att vara attraktiva för framtidens barn och unga behöver vi följa med i denna utveckling. 
När fler personer upptäcker att de kan lära sig spela instrument via Youtube eller andra digitala tjänster 
måste kulturskolan fundera på hur de ska kunna attrahera barn och ungdomar att komma till sin 
verksamhet.  
 
Arbetet med digitalisering fortsätter för att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller den digitala 
utvecklingen. Biblioteket har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda tekniken och att tillgängliggöra 
denna för våra användare. Kompetensutveckling krävs för att personalen ska känna sig trygg i att hantera 
den digitala utvecklingen. 
 
Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering inom projektet 
”Stärkta bibliotek”. 
 
Kulturhuset som tillgänglig mötesplats förutsätter att också Tomelilla bibliotek öppnas upp som ett 
meröppet bibliotek. 
 
När barnkonventionen blir lag under 2020 krävs ett större fokus på barns och ungas inflytande på både 
verksamhet och lokaler. Kompetensutveckling samt löpande diskussioner är därför ett av personalens 
fokusområden under 2020. 
 
Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker om samt är villiga att ställa ut är beroende av att 
konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för konstnärers 
medverkan. Under kommande år måste därför ersättningsnivåerna justeras uppåt för att konsthallen inte 
ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte.  
 
Fritidsgården Sofftas utmaning är att kunna tillmötesgå ungdomarnas intresse och önskningar. Detta kan 
vara möjligt genom samarbete med andra aktörer. Mötesplatsen ska genomsyras av respekt, prestige-
löshet och samarbete.  
 
Tomelilla marknaders utmaning är att bevara eller öka antalet marknadsförsäljare/knallar samt önskan 
om mer varierat utbud och överlevnad av marknaderna. Kommunen måste kanske överväga om 
marknader verkligen är något att eftersträva i framtiden eller om det ska vara någon annan form av 
mötesplats för mat och handel. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande: Gunnel Andersson (M) 
Verksamhetschef: Viweca Thoresson 
 

Ansvarsområde 

 

• Myndighetsutövning 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation 

• Särskilt boende  

• Korttidsboende 

• Anhörigstöd - öppen verksamhet, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

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

• Hemsjukvård 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Det nybyggda LSS-boendet på Stafettgatan var klart för inflyttning i maj med 14 nya lägenheter. 
Samtidigt stängde LSS-boendet Svärdet och totalt blev det ett tillskott på åtta nya lägenheter för 
verksamheten. 

• Samtliga chefer i verksamheten påbörjade en ledarskapsutbildning. Den genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen vilket innebär att det skapas relationer och samarbete mellan verksamhets-
områdena. 

• Den 1 juli övergick myndighetsutövningen för bostadsanpassning till samhällsbyggnads-
verksamheten. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. Detta efter ett partsgemensamt arbete som pågått under hela året.  

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan i syfte att nå en budget i balans med 
bibehållen kvalitet för brukarna. Förändringarna genomfördes med hög delaktighet från enheterna vilket 
var en framgångsfaktor. 
 
Metoden trygg hemgång implementerades under året i ordinarie hemtjänst, med målet att vara trygg 
hemma, vilket gav gott resultat. Konceptet genomfördes tidigare av ett särskilt team men är numera en 
naturlig del av ordinarie verksamhet. Verksamhetens modell för samverkan och genomförande av 
hemgång från slutenvården fortsatte att vara framgångsrik och uppmärksammad. 
 
Hästen Tor var ett återkommande inslag i verksamheten. Djur i vården har visat ge goda effekter och 
verksamheterna arbetade vidare med inriktningen att få in fler djur i vård och omsorg. Under hösten 
påbörjades planeringen av aktiviteter på Eriksgård, en Grön Arenagård som ska nyttjas inom 
verksamheten för att ge brukarna ett rikare liv med djur och natur. 
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Planeringen av genomförandet av Heltid som norm var väldigt aktuellt under våren. Arbetet gjordes i 
nära samarbete med Kommunal och samtliga arbetsplatser för att skapa delaktighet och förståelse. 
Under hösten implementerades ett nytt personalplaneringssystem och i december gick de första 
arbetslagen in i ett nytt arbetssätt för en heltidsorganisation med hälsosamma schema. Arbetssättet 
kommer även att bidra till att antalet tillfälliga vikarier minskar. 
 
För andra gången deltog kommunen i Socialstyrelsens brukarundersökning enligt Pict-o-stat, ett 
enkätverktyg anpassat för LSS-verksamhetens målgrupp. Under året arbetade verksamheterna med 
delaktighetsmodellen utifrån förbättringsområden sedan undersökningen 2018. Resultatet för 2019 var 
sammantaget betydligt högre än förra året inom samtliga delar av verksamheterna. 
 
Vid flera tillfällen under hösten träffade tjänstemän från verksamheten pensionärsorganisationerna i 
kommunen för dialog och information kring välfärdsteknik, digitalisering och trygg hemgång efter 
sjukhusvistelse, ensamhet med mera. Båda parter uppskattade denna värdeskapande dialog och 
samarbetet kommer att fortsätta inom olika områden och på olika sätt tillvarata seniorernas egna 
resurser. 
 
Enligt nationell brukarundersökning i ordinärt boende, upplevde 96 procent av brukarna ett gott 
bemötande av personalen. Resultatet överensstämmer med genomsnittet i riket och Skåne. Samma 
undersökning visade att 95 procent av brukarna på särskilt boende i Tomelilla kände sig trygga i sitt 
boende. Genomsnittet i riket och Skåne var 88 procent. 
 
Under året fanns det lediga lägenheter i särskilt boende för äldre, vilket medförde att väntetiden för 
brukaren från beslut till inflyttning maximalt var 90 dagar. Under senare delen av 2019 flyttade den 
enskilde in inom en månad. 
 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för alla delar i vård och omsorg pågick under stora 
delar av året, med tillgänglighet och enkelhet som nyckelbegrepp. Varje medarbetare ska snabbt och 
enkelt få tillgång till rutiner och processer. Det ska också vara enkelt att fånga upp såväl brister som 
synpunkter på en mer övergripande nivå. Processerna togs fram tillsammans med medarbetare under 
året för att implementeras i början av 2020. 
 
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med den beslutade interna kontrollplanen för året. 
En av de tre riskerna som kontrollerades som handlar om att förskrivning av hjälpmedel ökar, men inte 
är anpassat till behovet, föranledde direktåtgärder. Detta då det inte gick att utläsa om förskrivning av 
inkontinensmedel var anpassat till behovet. Ansvaret lades därför över till legitimerad sjuksköterska. Den 
sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen är god. 
 
Förenade Care är ett företag som är privat utförare och utförde uppdrag åt nämnden. Granskningen 
visade att Förenade Care bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet finns nedskrivna 
processer samt rutiner och egenkontroller som används för att säkra kvaliteten i verksamheten. Företaget 
utbildar egna internrevisorer. Under ledningens genomgång var internrevisionen en stående punkt där 
resultatet följdes upp och analyserades på ledningsnivå. Det är nämndens bedömning att Förenade Cares 
rutiner och egenkontroller till största delen uppfyller kravet på samtliga efterfrågade område i 
uppföljningen. 
 
 

149



 

 
80 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Målet är uppfyllt. Antalet digitala lösningar 
ökade, exempelvis infördes VR-glasögon.  

Wifi ska finnas på kommunens boenden för 
såväl boende som personal. 

Målet är delvis uppfyllt. Tre boenden fick 
under året wifi, medan det fjärde boendet 
enligt plan kommer att få wifi under 2020. 

 

Fler kompetenshöjande webbutbildningar. Målet är uppfyllt. Drygt ett 20-tal webb-
utbildningar gjordes tillgängliga för verk-
samheten. Digitala föreläsningar samt 
Vikariepodden är exempel på genomförda 
aktiviteter. 

 

Ökad kännedom om och tillgänglighet för att 
kunna lämna in synpunkter och klagomål även 
digitalt. 

Målet är uppfyllt. Ny rutin för hantering av 
brister och klagomål togs fram. Enligt 
Socialstyrelsens brukarenkät i äldre-
omsorgen ökade kännedomen om var man 
lämnar synpunkter och klagomål. 

 

Sysselsättning till målgrupper inom social-
psykiatrin och LSS ökar (PK3/Socialpsykiatri). 

Målet är uppfyllt. Aktiviteterna inom 
socialpsykiatrin utökades för målgruppen 
och två nya dagliga verksamheter enligt 
LSS startades under året. 

 

Kommunen föregår med gott exempel för att 
skapa förutsättningar för olika sysselsättnings-
alternativ, men även företag kan bidra. 

Målet är uppfyllt. Kommunhusets cafeteria 
drivs sedan november av daglig 
verksamhet enligt LSS. 
 

 

Mer förebyggande rörelseträning och mental 
träning. 

Målet är uppfyllt. Regelbunden träning för 
dagverksamheten ”Vännens deltagare” 
infördes samt nya aktiviteter med Bike-
around och Pokémon Go. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  83 208 76 803 

Kostnader  -310 410 -306 044 

Nettokostnader  -227 202 -229 241 

Budgeterade nettokostnader  -225 171 -230 083 

Budgetavvikelse  -2 031 842 

    

Investeringar  -1 085 -1 229 

Budgeterade investeringar  -1 500 -1 500 

Budgetavvikelse  415 271 

 
Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Intäkterna avseende måltidsavgifter var 0,6 mnkr lägre än förväntat med anledning av att höjningen av 
avgifterna i enlighet med budgetförslaget inte genomfördes. Även hyresintäkterna var lägre, dels med 
anledning av vakanser under året, dels beroende på utebliven hyreshöjning för kommunens boenden på 
grund av att fiberinstallation inte genomfördes enligt plan. Statens beslut om möjlighet att söka nya 
stimulansmedel för äldreomsorgen medförde ökade intäkter med 0,8 mnkr samt stimulansmedel för 
habiliteringsersättning medförde ökade intäkter med 0,1 mnkr. 
 
Med anledning av en rad beslutade åtgärder i början på året, för att effektivisera verksamhetens 
kostnader i nivå med tilldelad ram för 2019, fick samtliga verksamheter som visade underskott under 
året, upprätta handlingsplaner, för att uppnå en budget i balans. De flesta uppnådde målet, medan några 
verksamheter fortfarande hade underskott vid årets slut. Störst avvikelse hade sjuksköterskeverksam-
heten som uppvisade ett underskott på 2,7 mnkr, dels för att den ordinarie bemanningen inte anpassades 
fullt ut, dels med anledning av att sjuksköterskor hyrdes in, vilket var mer kostnadskrävande. Kostnaden 
för inhyrda sjuksköterskor översteg budget med 1,8 mnkr.  
 
De totala personalkostnaderna för vård- och omsorgsverksamheten var budgeterade till 127 mnkr, där 
överskottet blev 0,8 mnkr. De olika verksamheterna hade stora budgetavvikelser åt båda hållen. LSS-
verksamheten hade ett överskott på drygt 1,3 mnkr vilket var ett resultat av ett aktivt arbete med 
anpassning av bemanningen utifrån förändrade behov. Kostnaderna för uppstarten av det nya boendet 
på Stafettgatan var i enlighet med budget, trots svårigheter att i förväg bedöma exakt vårdtyngd och 
behov av personal. Sjuksköterskeverksamheten hade störst avvikelse med ett underskott på 1 mnkr 
beroende på att den ordinarie bemanningen inte anpassades fullt ut och sjuksköterskor hyrdes in, vilket 
är dyrare. 
 
Volymerna inom äldreomsorgen, både extern verksamhet och verksamhet bedriven i egen regi, avvek en 
hel del från budget, vilket gav ett överskott på knappt 3,3 mnkr. Beslutade hemtjänsttimmar var drygt 
5 000 lägre än budget, vilket motsvarade 7 procent, där 4 000 timmar avsåg entreprenadernas områden. 
Detta är en årligen sjunkande siffra med 26 500 färre beslutade timmar sedan år 2013, vilket var en 
minskning med 28 procent, samtidigt som genomsnittligt antal brukare per år inte minskade i samma 
höga takt. Det var insatserna service, måltidsdistribution samt delegerade HSL-insatser som minskade 
medan omsorgsinsatserna var på samma nivå.  
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Verksamheten bedriven i egen regi gällande särskilt boende hade 560 färre belagda dygn än budgeterat, 
vilket motsvarade 0,9 mnkr lägre intäkter och en utebliven motsvarande kostnadsminskning. Äldre-
omsorgens verksamhet i egen regi hade ett större resultatkrav än föregående år samtidigt som upp-
räkningen av den interna ersättningen uteblev. Det var svårt att uppnå resultatkravet, varför särskilt 
boende uppvisade ett underskott på 0,8 mnkr vilket främst berodde på högre personalkostnader. 
Hemtjänstverksamheten redovisade ett underskott på 0,4 mnkr. 
 
Kostnaderna för personlig assistans ökade sedan augusti med anledning av beslut om fler timmar i ett 
ärende, men fick trots det ett överskott på 0,6 mnkr. Kostnaderna för externt boende översteg budget 
med 0,8 mnkr med anledning av att ett nytt beslut tillkom under året i kombination med att budgeten 
sänktes inför år 2019 med ett beslut då det hade upphört. 
 
Under året gjordes investeringar i bland annat vårdsängar, digitala lås, wifi-utrustning, utemiljö på 
boenden, inventarier till uppstart av bemanningsenhet samt utbyte av stora delar av trygghets-
larmanläggning vid Norrevång med anledning av blixtnedslag.  

 

Framtid 
 
Vård- och omsorgsverksamheten står inför många utmaningar, men även nya möjligheter. För att möta 
framtida utmaningar krävs både nya arbetssätt och ökad rörlighet bland medarbetarna.  
 
Under hösten implementerades ett gemensamt schema- och planeringsverktyg. Verktyget möjliggör 
bättre planering utifrån verksamhetens behov och bemanning med i första hand redan anställda 
medarbetare. Det förändrade arbetssättet kommer därför att minska behovet av tillfälliga vikarier. 
Arbetet med heltidsarbete som norm implementeras som en del av det nya arbetssättet. 
 
Vård- och omsorgsverksamheten vill öka på takten av digitalisering och användandet av välfärdsteknik 
som kommer brukarna till del, dels för att öka tillgänglighet och självständighet, dels för att frigöra 
resurser för värdeskapande arbete. Tillitsbaserad ledning och styrning, där vi tror på engagerade 
medarbetare med vilja att utveckla verksamheten och tänka innovativt är ett sätt att ta tillvara på 
medarbetarens erfarenhet och kompetens. Att fortsätta arbetet med att utveckla tjänster och arbetssätt 
som är rehabiliterande med tydligt fokus på motiverande mål och självständighet är prioriterat under 
kommande år. 
 
LSS-verksamheten har påbörjat ett positivt samarbete med socialtjänsten i de fall då invånaren har behov 
av stöd från båda verksamheterna. Målet är att samnyttja resurser och kompetens för att bidra till högre 
livskvalitet för invånaren. 
 
Utökad dialog med föreningsliv och civilsamhället är ett stort utvecklingsområde som verksamheten ska 
ta sig an under året som kommer. Det finns vilja och resurser hos kommuninvånare som ska tas tillvara. 
Verksamheten fortsätter sitt samarbete med pensionärsorganisationerna och fördjupar detta genom en 
gemensam satsning på utbildning kring psykisk hälsa. Ett nytt verktyg som möjliggör att koppla ihop 
välfärdsuppgifter med volontärer kommer att börja användas under våren 2020. 
 
 
 
 

152



 

 
  

153



 

 
84 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Familjenämnden  
Ordförande: Christer Yrjas (C) 
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson 
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist 
 

Ansvarsområde 

 

• Individ- och familjeomsorg: missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, 
familjerätt, öppenvård, råd och stöd, arbetsmarknadsenhet. 

• Integrationssamordning, flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande ungdomar. 

• Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid, 
sex kommunala grundskolor, två även med grundsärskola, och fritidshem som är kopplade till F-
6-skolorna. 

• Tillsynsansvar för pedagogisk omsorg, dagmamma, som finns i privat regi i Övraby, och sex 
fristående förskolor. 

• Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och svenska för invandrare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 
Gemensamma händelser för individ- och familjeomsorg och barn och utbildning 
 

• Under våren undertecknades en avsiktsförklaring tillsammans med Region Skåne om en framtida 
gemensam Familjecentral. 

• Samtliga chefer i verksamheten deltog i en ledarskapsutbildning, vilken genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen, vilket medförde att det skapades relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena. 

 
Individ- och familjeomsorg  
 

• Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt vuxenutbildningen samordnades med 
verksamheten för individ- och familjeomsorg i syfte att skapa tydlighet i uppdrag och 
samordning. 

• Stödboendeverksamheten flyttade i början av året från Välagården till nya bättre anpassade 
lokaler på Dalgatan. Miljön bidrog till en god utslussning av ungdomar till eget boende och 
egenförsörjning. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades, vilket frigjorde resurser och 
ökade tillgängligheten. 

• Mötesplatsen startades upp; en inkluderande och medskapande mötesplats öppen för alla. 
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Barn och utbildning 
 

• Ängens förskola, i tätorten, byggdes till med tre nya avdelningar samt ny utemiljö anlades, vilket 
skapade god beredskap inför framtiden samt en mycket god pedagogisk miljö för förskolan. 

• Samarbetet med Skolverket inom ”Riktade insatser för nyanländas lärande” fortsatte, bland annat 
med fortbildning för pedagoger i genrepedagogik. En språkplan upprättades för att knyta 
samman arbetet mellan enheterna och anknyta till aktuell forskning. 

• Samarbetet med näringslivet utvecklades och arbetet enligt studie- och yrkesvägledningsplanen 
fortgick. Särskilt inom ämnet teknik i elevens val på Kastanjeskolan knöts kontakter med 
näringslivet för att kunna varva teori och praktik. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Individ- och familjeomsorg 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan. Arbetsmarknadsenheten, 
integrationssamordningen samt vuxenutbildningen var sedan årsskiftet en del av verksamheten individ- 
och familjeomsorg. Ett intensivt arbete genomfördes under året med genomlysning av samtliga 
processer och rutiner för att stärka den enskildes väg mot självförsörjning. Samverkan mellan arbets-
marknadsenheten och försörjningsstöd strukturerades och snabbades upp med positiva effekter som 
följd. Obligatorisk jobbverkstad och individuell uppföljning av den enskildes vuxenstudier var andra 
delar som bidrog till ett bättre resultat. Trots att antalet som erhöll anställning eller började studera, 
ökade, minskade inte försörjningsstödet. Tomelilla följer här rikstrenden med allt fler försörjnings-
stödtagare som blivit av med sin statliga aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade från Försäkrings-
kassan. 
 
Under våren uppmärksammades att kostnaden för vuxenutbildning hade ökat markant, där anledningen 
var ett ogynnsamt avtal med samverkansparten Ystad Forum. En gemensam översyn av utbud och 
villkor genomfördes med Ystad vuxenutbildning under hösten, vilket resulterade i lägre kostnads-
ökningar inför år 2020. 
 
Arbetet med digitalisering och automatisering fortgick i hela verksamheten, dels för att frigöra mer direkt 
klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet till delaktighet och självständighet. Hela kedjan vid 
ansökan om försörjningsstöd automatiserades under året, från ansökan, utredning till utbetalning. Att 
alla delar genomfördes med stor delaktighet av medarbetarna var en framgångsfaktor i detta arbete, 
vilket också uppmärksammades utanför organisationen. 
 
Inom verksamheten barn och familj fortsatte myndigheten och öppenvården att utveckla samarbetet och 
stödet till familjer med gott resultat. Antalet placeringar minskade med 13 stycken jämfört med utfallet 
september till december 2018, det vill säga med åtta procent. 
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Samverkansaktiviteterna och att arbeta mer proaktivt genom att möta invånarna i öppna sammanhang, 
var prioriterade och många. Den öppna verksamheten, Digitala hjälpen, som startades under våren för 
alla som behöver stöd med hur man till exempel digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i 
bostadskö, blev en populär och välbesökt verksamhet och bidrog till att öka den digitala kompetensen. 
Mötesplatsen som startade under hösten som en inkluderande och medskapande mötesplats för alla 
hade många deltagare och fyller en viktig funktion. 
 
Samverkan med polisen utvecklades och under hösten genomfördes samordnade hembesök av polis och 
fältassistent enligt en strukturerad modell för att fånga upp ungdomar i riskzonen med gott resultat. 
Ungdomsgruppen utvecklade också en modell med ungdomsambassadörer som planerar och genomför 
öppna aktiviteter för unga i kommunen. 
 
Stödboendeverksamheten för ensamkommande ungdomar flyttade i början av året från Välagården till 
Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna inför vuxenlivet. I takt med att allt fler 
ungdomar lämnade stödboendet tillvaratogs medarbetarnas kompetens i praktiskt stöd av andra delar i 
verksamheten. 
 
Flera utvecklingsgrupper startades upp tillsammans med vård- och omsorgsverksamheten för att 
tillsammans med medarbetare, kolleger, samverkansparter och klienter utveckla arbetssätt och tjänster. 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för samtliga delar i individ- och familjeomsorg 
fortgick under stora delar av året, där tillgänglighet och enkelhet var nyckelbegrepp. Varje medarbetare 
ska snabbt och enkelt få tillgång till processer och rutiner som är viktiga i arbetet. Det ska också vara 
enkelt att fånga upp brister och synpunkter på en övergripande nivå. Processerna togs fram tillsammans 
med medarbetare under året och kommer att implementeras i början av år 2020. 
 
Nämndens interna kontroll avseende individ- och familjeomsorgsverksamheten genomfördes i enlighet 
med den beslutade interna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser. Den sammanfattande 
bedömningen är att den interna kontrollen är god. 
 
Det fanns inga privata utförare som utförde uppdrag åt individ- och familjeomsorgsverksamheten under 
året.  
 

Barn och utbildning 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens stora satsning tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande 
fortsatte under året och finansierades med bidrag från Skolverket, däri många av utvecklingsinsatserna 
låg. En plan kring mottagandet av nyanlända elever togs fram för att samtlig information skulle finnas 
tillgänglig och delges mottagande lärare. I förskolan ökade modersmålsstödet då samtliga förskolor fick 
tillgång till det digitala läromedlet Polyglutt, som ger möjlighet att lyssna på sagor på olika språk. Även 
böcker kopplade till läromedlet införskaffades. Forskning visar att ett välutvecklat modersmål även ger 
ett mer utvecklat språk i svenska.  
 
Förskolan och förskoleklassen implementerade ett uppdaterat material för Bornholmsmodellen som är 
ett språkutvecklande material som är etablerat i förskolorna sedan flera år tillbaka. I F-9 genomfördes en 
fortbildning i genrepedagogik som ska ge eleverna ett mer utvecklat språk, ett arbetssätt som gynnar 
samtliga elever oavsett modersmål. För att tydliggöra den röda tråden från förskola till åk 9 togs en 
språkplan fram i samarbete med Elevhälsan. 
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Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av lärmiljön och 
kunskapsdiagnoser uppdateras kontinuerligt för att följa elevgruppernas utveckling. Det senaste tillägget 
var ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” som är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda 
från den 1 juli 2019. Med hjälp av ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” ska pedagoger som under-
visar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de 
kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Pedagogen ska också kunna få syn på 
elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar för att tidigt 
förebygga skolsvårigheter.  
 
Förskolan implementerade under året den reviderade läroplanen LpFö 18, där begreppet undervisning 
infördes. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå 
från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 
tiden. 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens plan för studie- och yrkesvägledning utvärderades och visade på ett 
märkbart större fokus på detta från pedagogerna. Detta bör ge eleverna högre motivation för studier.  
 
Ungdomsrådet fick tydligare former och påbörjade sitt arbete för att kunna hantera frågor från både 
politiken och förvaltningen.      
 
Nämndens interna kontroll avseende barn- och utbildningsverksamheten genomfördes i enlighet med 
den beslutade interna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser, dock där uppföljning påvisar att 
det kvarstår en övergripande risk gällande att elever inte kommer in på gymnasiet. Barn- och utbildnings-
verksamheten kommer att fortsätta arbetet med utveckling av undervisningen med särskilt fokus på det 
kompensatoriska uppdraget.  
 
Verksamhetsuppföljning av privata utförare som utförde uppdrag åt barn- och utbildningsverksamheten 
utfördes enligt plan, där verksamhetsuppföljningen anses vara god.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Samverkan mellan utbildningsverksamheten 
och civilsamhället ger eleverna kunskap om 
långsiktig hållbarhet, samtida framtida 
arbetsmarknad och utbildning. 

Målet är uppfyllt. Antalet ungdomar som 
var aktuella i det kommunala aktivitets-
ansvaret minskade och deltagandet i 
vuxenutbildningar ökade i förhållande till 
arbetslöshetssiffrorna. 

 

God lärmiljö skapas för att möta elevernas 
individuella behov. 

Målet är ej uppfyllt. Genomsnittsresultatet 
på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ökade inte 
och behörigheten till gymnasiet låg på 
samma nivå som 2018. Däremot minskade 
andelen elever som kommunen inte kunde 
tillgodose behoven för, och som då 
placeras i skolverksamhet utanför 
kommunen. En åtgärd för att nå målen är 
att utveckla handlingsplanerna för att öka 
kvaliteten i undervisningen till exempel 
gällande matematik, språk samt nyanlända 
elever. 

 

Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ska öka. 

Målet är uppfyllt. Ett aktivt ungdomsråd 
samt ett ökat antal elev-/brukarenkäter 
bidrog till detta.  

 

Bidra till medvetna och engagerade samhälls-
medborgare som har strategier för att göra 
egna livsval. 

Målet är delvis uppfyllt. Självskattningen 
gällande studie- och yrkesvägledar-
aktiviteter samt nöjdheten med det arbets-
platsförlagda lärandet ökade. Individ- och 
familjeomsorg erbjöd fler öppna aktiviteter 
exempelvis Digitala hjälpen, Mötesplatsen 
och medskapande fritidsaktiviteter för ung-
domar. Däremot minskade inte utbetalning 
av försörjningsstöd trots ett ändrat arbets-
sätt med tydligt fokus på självförsörjning. 
Merparten kan kopplas till utebliven 
aktivitetsersättning samt sjukersättning. 
Från och med år 2020 samordnas arbets-
marknadsinsatser, vuxenutbildning samt 
försörjningsstöd i en gemensam enhet för 
att ytterligare underlätta samarbetet. 
Aktiviteter för ökad samverkan med 
näringslivet, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan kommer att prioriteras. 

 

Ge kommuninvånare ökade möjligheter till 
sociala sammanhang. 

Målet är uppfyllt. Antalet aktiviteter som 
genomfördes tillsammans med förenings- 
eller näringsliv ökade exempelvis EPA- och 
teknikprofilen på Kastanjeskolan. 
 

 

Kommuninvånare ska uppleva sig trygga och 
känna tillit till verksamheterna. 

Målet är uppfyllt. Att antalet externa 
placeringar minskade med 8 procent, att 
antalet barnutredningar som blev klara 
inom fyra månader ökade samt att alla barn 
som blivit utredda erbjöds möjlighet att 
delge sin upplevelse är exempel på bidrag 
till måluppfyllelsen. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) familjenämnden    

  2018 2019 

Intäkter  191 941 205 567 

Kostnader  -566 719 -599 611 

Nettokostnader  -374 778 -394 044 

Budgeterade nettokostnader  -365 493 -382 259 

Budgetavvikelse  -9 285 -11 785 

      

Investeringar  -3 645 -2 900 

Budgeterade investeringar  -4 780 -3 000 

Budgetavvikelse  1 135 100 

 
Familjenämnden redovisade ett underskott på 11,8 mnkr.  
 
Gymnasieverksamheten och verksamheterna för försörjning och vuxna genererade tillsammans ett 
underskott på 10,5 mnkr. Främsta anledningarna var högre kostnader på grund av fler elever i gymnasiet 
och minskade intäkter från Migrationsverket avseende gymnasiet samt ökade kostnader för försörjnings-
stöd. 
 
Under året gjordes investeringar avseende IKT och inventarier i barn- och utbildningsverksamheten 
samt ombyggnad av lokaler och investering av inventarier i individ- och familjeomsorgsverksamheten. 
 

Ekonomi (tkr) individ- och familjeomsorg    

  2018 2019 

Intäkter  24 341 34 024 

Kostnader  -80 539 -91 704 

Nettokostnader  -56 198 -57 680 

Budgeterade nettokostnader  -49 294 -56 864 

Budgetavvikelse  -6 904 -816 

 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mnkr.  
 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten erhöll statsbidrag och stimulansmedel på totalt 1,8 mnkr, 
vilket möjliggjorde en kvalitetshöjning på flera områden. Bidragen var avsedda för medskapande mötes-
plats, våld i nära relationer, ökad bemanning inom barn- och ungdomsvården och insatser för barn med 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för övergripande administration avseende individ- och familjeomsorgs-
verksamheten understeg budget med 1 mnkr, främst beroende på att kostnader för utveckling inte blev 
så höga som förväntat samt ett ej budgeterat bidrag för projektet medskapande mötesplats. 
 
Kostnader för stödboende som enligt budget, finansierades fullt ut med del av medel från Migrations-
verket redovisade ett överskott på 1,1 mnkr då nedtrappning av verksamheten gick fortare än planerat. 
 
Verksamheten för barn och unga uppvisade ett överskott på 1,5 mnkr, vilket främst beror på erhållna 
stimulansmedel på 1,4 mnkr. Kostnaderna för placering av barn och unga på HVB, Hem för vård och 
boende, och familjehem var 2,3 mnkr högre än budget där dock schablonersättningen från Migrations-
verket täckte kostnaderna för administration och placeringar av nyanlända på HVB samt i familjehem.
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Verksamheten för försörjning och vuxna uppvisade ett underskott på 5,2 mnkr. Främsta anledningen var 
kostnaderna för försörjningsstöd och köp av platser för familjefrid, vilka uppgick till 12,5 mnkr och var 
5 mnkr högre än budget. Kostnaderna för försörjningsstöd till flyktingar uppgick till 2,5 mnkr, som 
resulterade i en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Kostnaderna för placeringar av vuxna med miss-
bruk ökade under senare delen av året och resulterade i ett underskott på 0,6 mnkr. Det var en stor 
ökning av kostnaderna jämfört med föregående år. 
 
Arbetsmarknadsenheten redovisade ett överskott på 2,1 mnkr främst beroende på intäkter från projektet 
Möjligheternas hus, men även beroende på lägre kostnader för ferieungdomar på 0,4 mnkr. 
 
Vuxenutbildningens budget har varit oförändrad under några år trots att antalet studerande ökat. Sam-
verkanspartnern Ystad vuxenutbildning gjorde en stor höjning av priserna, för främst SFI-utbildningen, 
den 1 januari 2019, med anledning av successivt ökande kostnader för vuxenutbildning de senaste åren. 
Den totala kostnaden för vuxenutbildningen uppgick till 6,2 mnkr, vilket var 1,3 mnkr högre än de 
budgeterade kostnaderna. 0,5 mnkr av schablonmedlen från Migrationsverket fördelades ut och sänkte 
dock nettokostnaden med motsvarande. 
 

Ekonomi (tkr) barn och utbildning    

  2018 2019 

Intäkter  167 600 171 543 

Kostnader  -486 180 -507 907 

Nettokostnader  -318 580 -336 364 

Budgeterade nettokostnader  -316 199 -325 395 

Budgetavvikelse  -2 381 -10 969 

 

Barn- och utbildningsverksamheten redovisade ett underskott på 11,0 mnkr. 
 
Gymnasieverksamheten hade ett underskott på 5,3 mnkr. Kostnaderna för gymnasiet var högre än 
budgeterat, dels på grund av fler elever, dels på grund av minskade intäkter från Migrationsverket. Även 
antalet gymnasiesärskoleelever ökade jämfört med föregående år. Statsbidrag från Migrationsverket till 
gymnasieverksamheten minskade avsevärt jämfört med tidigare år. Cirka 21 gymnasieelever som 
kommunen tidigare kunde återsöka statsbidrag för, fick uppehållstillstånd under året, vilket medförde att 
statsbidrag inte längre kunde återsökas för dessa elever.  
 
Hyreskostnaderna inom barn- och utbildningsverksamheten ökade med 4,0 mnkr jämfört med budget, 
med anledning av följande genomförda investeringar: om- och/eller tillbyggnad av Brösarps skola, 
Lindesborgsskolan, Kastanjeskolan, Lärkans förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorp 
skola. Administrativa kostnader var 0,9 mnkr lägre på grund av ej tillsatta tjänster och statsbidraget 
”Riktade insatser” förbättrade resultatet med 1,5 mnkr. 
 
Skolorna inklusive fritidshem och förskoleklass, F-9, uppvisade ett överskott på 0,1 mnkr. Alla skolor 
fick statsbidrag för ”Likvärdig skola”, vilket förbättrade resultatet med 3,4 mnkr. Statsbidrag gällande 
”Fritidshemssatsning” utbetaldes med 0,2 mnkr till Lindesborgsskolan och Byavångsskolan och stats-
bidrag gällande ”Läxhjälp” utbetaldes med 1,3 mnkr till alla skolor fördelat på antal elever.  
 
Förskolorna redovisade ett överskott på 0,3 mnkr. I resultatet är statsbidrag avseende mindre barn-
grupper inkluderat. 
 
Fler barn än förväntat i förskolorna och skolorna medförde högre kostnader gällande utbetalning av 
pengar till de interkommunala och fristående förskolorna och skolorna. Även lagreglerad kompensation
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för ökade löner till friskolor medförde högre kostnader än budgeterat. Totalt resulterade detta i ett 
underskott på 2,6 mnkr.  
 
Elevhälsan hade ett underskott på 1,8 mnkr, beroende på utbetalning av mer tilläggsbelopp än budget-
erat på grund av högre behov än förväntat. Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extra-
ordinärt stöd.   
 

Framtid 
 

Individ- och familjeomsorg  
 

Verksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter. Den förväntade avmatt-
ningen av högkonjunkturen tillsammans med att allt fler blir av med sin statliga aktivitetsersättning eller 
sin ersättning från Försäkringskassan ställer stora krav på verksamheten resursmässigt. Även det faktum 
att allt fler personer lämnar etableringsfasen, där staten haft ett stort ansvar, kommer att påverka 
kommunen. 
 
Kostnaderna för vuxenutbildningen är ytterligare en utmaning, inte minst beroende på den kommande 
statliga regleringen och finansieringen. Verksamheterna behöver därför vara lättrörliga, snabbt kunna 
ställa om resurser och arbetssätt för att möta behoven. Som ett led i detta integreras Arbetsmarknads-
enheten med enheten för försörjningsstöd från och med år 2020. 
 
Då många familjer och ungdomar har behov av stöd i Tomelilla är det viktigt att fortsätta utveckla 
öppenvårdsinsatserna i samverkan med andra aktörer. Verksamheten fortsätter sin satsning på arbetet 
med våld i nära relationer samt implementeringen av intensiv hemmabaserad familjebehandling, en 
modell för intensivt stöd hemma som ett alternativ till placeringar av barn och unga. 
 
Verksamheten behöver fortsätta det nödvändiga arbetet med att digitalisera tjänster och verktyg, dels för 
att öka tillgängligheten och möjligheten till självständighet, dels för att frigöra resurser för värdeskapande 
arbete. 
 

Barn och utbildning 
 

Verksamheten har flera utmaningar. Skolresultaten behöver höjas. Det finns just nu tillförordnade 
rektorer på fyra av kommunens F-6 skolor. Att rekrytera och introducera nya ledare kommer att kräva 
tid. Den framtida skolorganisationen behöver utredas ytterligare för att skapa goda förutsättningar för 
lärande.  
 
Det kommer i framtiden vara möjligt att aggregera data för att utveckla läromedel som i större ut-
sträckning är adaptiva för att ge eleven optimala förutsättningar till inlärning. Detta finns nu i liten skala 
men kommer att bli tillgängligt för en bred publik inom snar framtid. Formen för utbildning kommer 
med detta att förändras. 
 
Verksamheten står i begrepp att digitalisera flertalet processer för att ge bättre service, detta gäller både 
kommuninvånare, till exempel skolvalet, och medarbetare. Tydliga rutiner för hur barnkonventionen 
beaktas vid beslut och utredningar behöver arbetas fram.  
 
Samverkan mellan barn- och utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgsverksamheten 
behöver stärkas då till exempel tidigare placerade barn behöver större anpassningar för sin undervisning 
än vad som just nu är möjligt att ge. 
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Revisorernas uppdrag och mål
- Rapport från granskningen av årsbokslutet 31/12-2019

► Revisorernas uppdrag enligt KL 12 kap 1§
► om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt
► om räkenskaperna är rättvisande
► om den interna kontrollen i styrelse och nämnder är tillräcklig

► EYs omfattning och inriktning på granskningen
► Möten med ekonomichef och medarbetare på ekonomiavdelningen i

slutet av mars
► Bokslutsprocessen (bedömning och dokumentation)
► Granskning av räkenskaperna och verksamhetens utveckling
► Fokus på verksamhetens rapportering och uppföljning av

verksamhetsmål
► Redovisade åtgärder för att nå budget i balans
► Intern kontroll

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Övergripande analys

12,1
7,6 7,1

15,0

Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Prognos delår

Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående
år (mnkr)

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

mnkr 2019 2018
Exploateringsintäkter - -

Nedskrivning av anläggningstillgångar -2,4 mnkr -

Reavinst vid försäljning av
anläggningstillgångar

+2,0 mnkr +3,0 mnkr

Byggbonus - +1,0 mnkr

Orealiserade marknadsvärde +10,2 mnkr +2,4 mnkr

Återbetalning Migrationsverket 2017 - -5,8 mnkr

Erhållet bidrag från välfärdsmiljarderna - +10,2 mnkr
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Resultatanalys

Utfall
2019

Utfall
2018

Årets resultat 12,2 mnkr 7,1 mnkr

Realisationsvinster (-)/Realisationsförluster (+) -2,0 mnkr -3,0 mnkr

Nedskrivningar (-)/Återföring av nedskrivningar (+) +2,4 mnkr -

Utrangeringar av anl.tillgångar - -

Ersättning Migration - +5,8 mnkr

Ersättning Byggbonus - -1,0 mnkr

Ersättning Välfärdsmiljarderna - -10,2 mnkr

Orealiserade marknadsvärde -10,2 mnkr -2,4 mnkr

Justerat resultat 2,4 mnkr -3,7 mnkr

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

► Justerat på poster av engångskaraktär så uppgår kommunens resultat för 2019 till 2,4
mnkr (-3,7 mnkr).
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Kommunkoncernen

Resultaträkning
(mnkr)

2019 2018

Verksamhetens
nettokostnader

-754,5 -735,2

Skatteintäkter 529,0 513,3

Generella statsbidrag,
utjämning

232,1 228,0

Verksamhetens resultat 6,6 6,1

Finansiella intäkter 14,1 7,1

Finansiella kostnader -7,9 -12,5

Årets resultat 12,7 0,7

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

Resultat eft. fin. poster (mnkr) 2019 2018
Österlenhem AB 1,6 -2,9

Tomelilla Industri AB -1,0 -0,2

Österlens Kommunala Renhållnings AB -0,2 -0,1

► Kommunkoncernen redovisar
ett resultat för 2019 på 12,7
mnkr.

► I resultatet ingår orealiserade
marknadsvärden på 10,2
mnkr, justerat för denna post
uppgår resultatet till 2,5
mnkr.

► Österlenhem AB redovisar ett
resultat efter finansiella
poster på 1,6 mnkr, vilket är
en ökning med 4,5 mnkr
jämfört med 2018. Främsta
orsaker är lägre
räntekostnader och lägre
omkostnader.

► Tomelilla Industri AB
redovisar ett resultat efter
finansiella poster på -1,0
mnkr, vilket är en minskning
med 0,8 mnkr jämfört med
2018, främsta orsaken är
ökade kostnader för råvaror
och förnödenheter samt lägre
nettoomsättning.
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Nyckeltalsanalys

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Räkenskaper och ekonomi
Kommunens nettokostnader vid delår i förhållande till helår.
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Ø Nettokostnaderna vid delår 2019 bedömdes motsvara utfallet för 2018, innebar att
nettokostnadsutvecklingen andra halvåret enligt prognos skulle vara på samma nivå som tidigare
perioder.

Ø Vi kan konstatera att kostnaderna andra halvåret blev högre jämfört med föregående år, dvs.
nettokostnaderna underskattades något i prognosen.

Ø Detta är en tendens vi såg föregående år.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nyckeltalsanalys, Nettokostnads- och
skatteintäktsutveckling
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Nettokostnad Skatteintäkter, statsbidrag o utjämning
►Skatteintäkter, bidrag och utjämning uppgår till 761,0 mnkr för 2019, vilket är en ökning med

19,7 mnkr jämfört med 2018.
►Mellan 2014-2019 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 143,3 mnkr.
►Nettokostnader uppgår till 761,5 mnkr för 2019, vilket är en ökning med 20,3 mnkr jämfört med

2018.
►Mellan 2014-2019 har nettokostnaderna ökat med 158,1 mnkr.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nyckeltalsanalys, Nettokostnads- och
skatteintäktsutveckling
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►Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2019-2018 uppgår till
2,7% vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 2,7%.

►Nettokostnadernas andel av skatterintäkter och statsbidrag uppgår för 2019 till 100% (100%).
►Vår rekommendation är att kommunen fortsätter att följa kostnadsutvecklingen i verksamheten

och vidtar åtgärder om ökningstakten för kostnader börjar att öka i högre takt än ökningstakten
för skatteintäkter och bidrag.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nyckeltalsanalys, Soliditet (%)

► Soliditeten är ett mått som visar
graden av ekonomisk stabilitet.

► Soliditeten ligger något högre än
föregående år. Tendensen är en
ökande soliditet.

► Soliditeten exkl. pensionsåtagande
uppgår för 2019 till 46,8%.

► Genomsnittlig soliditet för Sveriges
kommuner uppgår till 43,9 % (2018)

► Soliditeten beaktat det
pensionsåtagande som redovisas som
ansvarsförbindelse uppgår till 20,8%.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

53,5%48,1% 49,0% 47,6% 46,8%

12,6%
15,7% 18,1% 19,7% 20,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet exkl
pensionsåtagande

180



Page 11

Nyckeltalsanalys, Kassalikviditet

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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► Kassalikviditeten är ett mått som visar
graden av ekonomisk stabilitet.

► Kassalikviditet omfattar:
likvida medel +
kortfristiga fordringar +
kortfristiga placeringar
(reducerat för pensionsplaceringar)
--- dividerat med ---
kortfristiga skulder.
=
Kassalikviditeten uppgår till 97% år
2019.
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Nämndernas utfall

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2018Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nämndernas utfall

Belopp i mnkr Budget-
avvikelse

(utfall)

Budget-
avvikelse
(prognos)

Budget-
avvikelse i
förhållande total
budget (%)

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0
Byggnadsnämnden 0,8 0,4 29,6
Samhällsbyggnadsnämnden 0,6 0,0 2,1
Valnämnden 0,1 0,1 50,0
Överförmyndarnämnden 0,6 0,0 30,0
Revision 0,1 0,0 14,3
Kommunstyrelsen 0,1 0,0 0,0
Familjenämnden -11,8 -7,8 -3,1
Vård- och omsorgsnämnden 0,8 -0,4 -0,3
Kultur- och fritidsnämnden 1,9 1,0 4,8
Nämndernas utfall -7,0 -6,9 -0,9
Finansiering 11,5 14,3 1,5
Total budgetavvikelse 4,5 7,4 -

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nämndernas utfall

Familjenämnden (-11,8 mnkr)
► Gymnasieverksamheten och verksamheterna för försörjning och vuxna

redovisar ett underskott på -10,5 mnkr, vilket bedöms bero på fler elever
än budget, att eleverna har gått på dyrare program än tidigare lämnade
prognoser, minskat bidrag från Migrationsverket, ökade kostnader för
försörjning samt ökade kostnader för köpta platser.

► Verksamheten för barn och unga redovisar ett överskott på 1,5 mnkr,
vilket beror på erhållna stimulansbidrag.

► Administrationen för IFO-verksamheten redovisar ett överskott på 1,0
mnkr pga. färre projekt.

► Nämnden behöver följa ekonomin noggrant framöver och vid behov
skyndsamt vidta åtgärder om kostnadsutvecklingen avviker negativt mot
budget.

► Vår bedömning är att andra nyckeltal krävs för att nämnden effektivt ska
kunna följa verksamheten.

► Prognosen per 31 augusti visade på en negativ budgetavvikelse på -7,8
mnkr. Utfallet blev -11,8 mnkr.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nämndernas utfall

Vård- och omsorgsnämnden (0,8 mnkr)
► Sjuksköterskeverksamheten redovisar ett budgetunderskott på

-2,4 mnkr pga. högre bemanning än budgeterat samt högre
kostnader för inhyrd personal.

► LSS-verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,3
mnkr.

► Äldreomsorgen redovisar ett budgetöverskott på 3,3 mnkr,
vilket beror färre brukartimmar.

► Särskilt boende redovisar ett budgetunderskott på -0,8 mnkr.
► Personlig assistans redovisar ett överskott på 0,6 mnkr.
► Externt boende redovisar ett underskott på -0,8 mnkr.
► Prognosen per 31 augusti visade på en negativ

budgetavvikelse på -0,4 mnkr. Utfallet blev 0,8 mnkr.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Nämndernas utfall

Finansiering (+11,5 mnkr)
► Orealiserade marknadsvärden uppgår för 2019 till 10,2

mnkr.
► Kommunen har avyttrat värdepapper som genererat en

realisationsvinst på 2,5 mnkr.
► Räntekostnaderna uppgår till 2,0 mnkr för 2019.
► Prognosen per 31 augusti visade på en positiv

budgetavvikelse på 14,3 mnkr. Utfallet blev 11,5 mnkr.
► Under våren 2020 har börsen reagerat negativt pga.

COVID19-pandemin. I mitten av mars hade kommunens
marknadsvärde minskat med 9,6 mnkr sedan årsskiftet.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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Balanskravsresultat

13,4

4,6

2,4

2017 2018 2019

► I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet
uppnås för 2019 med ett balanskravsresultat om 2,4 mnkr.

►Återföring sker av realisationsvinster (2,0 mnkr) och orealiserade
marknadsvärden (10,2 mnkr)

►Det finns inga tidigare underskott att täcka.
►Kommunen har en ackumulerad avsättning till RUR uppgår till 16,5

mnkr. Avsättningen har inte förändrats under 2019.
Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
► Den nya kommunala redovisningslagen började att gälla fr.o.m. 1/1-

2019, vilket medfört vissa förändrade värderingsregler:
► Finansiella instrument som innehas för att ge avkastning eller

värdestegring värderas till verkligt värde.
► Krav på att lämna information om kommunala koncernföretag i

förvaltningsberättelsen ska även omfatta utvärdering av mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och utvärdering av
ekonomisk ställning för dessa företag.

► Drift- och investeringsredovisning har blivit självständiga delar i
årsredovisningen.

► Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat. Vilket medför att
vissa värdepapper ska värderas till verkligt värde på balansdagen.

► Möjlighet till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har
tagits bort.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Övriga bokslutskommentarer

► Materiella anläggningstillgångar
► Kommunens totala nettoinvesteringar för året uppgår till 70,1 mnkr, vilket utgör

72,6% av den totala investeringsbudgeten.
► De största investeringarna under året har varit Utbyggnad av fiber, ombyggnation

av Byavägen, nybyggnation av gång- och cykelväg på Villagatan, ny dränering för
kommunhuset, anläggning av lekplats i Spjutstorp, Tillbyggnad av Ängens fsk.

► Stickprov av större investeringar under året har granskats mot underlag utan
anmärkning.

► Ekonomiavdelningen har under 2019 lagt ned betydande resurser för att reda ut
differenserna i anläggningsregistret som revisionen har påtalat tidigare år.
Utredningen visar att det har funnits felredovisade anläggningar. Resultateffekten
för 2019 uppgår till c:a 0,9 mnkr.

► Exploateringsredovisning
► I balansräkningen finns exploateringsfastigheter redovisade som

omsättningstillgångar till ett bokfört värde på 9,1 mnkr (4,4 mnkr). Större
pågående projekt är Tomelilla 237:60 (5,8 mnkr) och Karlsborg etapp 2 (1,4
mnkr).

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Övriga bokslutskommentarer

► Pensionsmedelsförvaltning
► Bland kortfristiga fordringar redovisas placeringar inom

pensionsmedelsförvaltningen. Totalt uppgår det bokförda värdet till 55,5 mnkr
(45,3 mnkr), vilket motsvarar marknadsvärdet per 2019-12-31. Under 2020 har
marknadsvärdet fallit och uppgår per 2020-03-17 till 45,9 mnkr.

► Avsättningar
► Pensionskostnader har periodiserats utifrån beräkning gjord av Kommunernas

Pensionsanstalt (KPA). Enligt den s.k. ”blandmodellen” redovisas de intjänande
pensionerna före 1998 som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

► Av den totala pensionsskulden om 248,7 mnkr avser 219,7 mnkr
ansvarsförbindelse.

► Långfristiga skulder
► Kommunens lån i banker och kreditinstitut som förfaller till betalning senare än

12 månader från balansdagen uppgår till 250,0 mnkr (190,0 mnkr).
► Detta innebär att 29,6% av kommunens balansomslutning avser långfristiga lån.

100 % av lånen har fast ränta med varierande bindningstid.
► Vi vill upplysa om riskerna i samband med ränteförändringar ökar i takt med att

kommunen fortsätter att finansiera sina investeringar med externa lån.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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God ekonomisk hushållning

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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God ekonomisk hushållning

Inför 2019 införde kommunen en ny
målmodell.

Från och med 2019 utgörs
målsättningarna för en god ekonomisk
hushållning av tre finansiella mål samt
kommunstyrelsens verksamhetsmål.
Tre finansiella mål:
1. Resultatmål
2. Investeringsmål
3. Skuldmål

Kommunstyrelsens 13 verksamhetsmål

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

3

Måluppfyllelse för finansiella mål

Uppfyllls

83

1 1

Måluppfyllelse för kommunstyrelsens
verksamhetsmål

Uppfyllls Uppfylls delvis Uppfylls ej Ej mätts
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Finansiella mål

1. Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 procent
i genomsnitt i perioden 2019 – 2021.
• Resultatet för 2019 uppgick till 0,3 % av skatter och statsbidrag. I årsredovisningen framgår

att utifrån budgeterat resultat för 2020-2021 görs bedömningen att den genomsnittliga
resultatnivån för perioden kommer att uppgå till 1,5 %.

2. Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2019 – 2021 uppgå till maximalt 12 procent
av de totala skatteintäkterna och statsbidragen.
• 2019 års investeringar uppgick till 9,2% av skatter och statsbidrag. Även nettoinvesteringarna

för perioden 2019-2021 beräknas uppgå till 9%.

3. Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 55 procent i
genomsnitt under perioden 2019 – 2020. Investeringarna inom den skattefinansierade
verksamheten bör fullt ut självfinansieras via genererat kassaflöde från verksamheten.
• Självfinansieringsgraden uppgick till 77 % under 2019. Enligt 2020 års budget ska

skattefinansierade investeringarna vara 100% självfinansierade.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Finansiellt mål: Resultat i förhållande till skatteintäkter

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Verksamhetsmål

74%

18%

6%

Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
Målet är inte uppfyllt
Målet är inte mätt

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

► En genomgång har gjorts av nämndernas verksamhetsmål, vilka framgår i respektive
verksamhets verksamhetsanalys i årsredovisningen. Totalt finns 49 nämnmål där 36 mål
bedöms vara uppfyllda, 9 mål bedöms vara delvis uppfyllda, 3 mål uppyfylls ej och 1 mål har
inte mätts till följd av att SCB:s medborgarenkät inte genomfördes 2019.
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Verksamhetsmål

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

Nämnd Utfall Bedömning
Uppfyllda Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej mätt

Kommunstyrelsen 8 3 1 1
61 procent av målen är uppfyllda, 23 procent av
målen är delvis uppfyllda, 7 procent av målen
uppnåddes ej och 7 procent mättes inte.

Samhällsbyggnads
nämnden 4 4 1 0

45 procent av målen är uppfyllda, 45 procent av
målen uppnåddes delvis och 10 procent
uppfylldes ej.

Byggnadsnämnden 10 0 0 0 100 procent av målen är uppfyllda.
Kultur- och

fritidsnämnden 4 0 0 0 100 procent av målen är uppfyllda.

Vård- och
omsorgsnämnden 6 1 0 0 86 procent av målen uppnåddes och 14 procent

uppnåddes ej.

Familjenämnden 4 1 1 0
67 procent av målen uppnåddes, 17 procent
uppnåddes delvis och 17 procent uppnåddes
inte.

Summa 36 9 3 1
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Verksamhetsmål

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019

►Kommunens målmodell gjordes om inför 2019. Modellen utgår från tre övergripande målområden
som nämnderna och kommunstyrelsen ska utgå ifrån vid formuleringen av målsättningarna.

►En bedömning av respektive nämnds måluppfyllelse görs i verksamhetsanalyserna i
årsredovisningen. Det saknas däremot en samlad bedömning av måluppfyllelsen för fullmäktiges tre
övergripande målområden.

►I årsredovisningen är den sammanfattande bedömningen att kommunen uppfyller kravet på god
ekonomisk hushållning. Bedömningen görs mot bakgrund att de tre finansiella målen bedöms varar
uppfyllda samt att elva av kommunstyrelsens verksamhetsmål är helt eller delvis uppfyllda.
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Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det vår uppfattning:

► att vi ser med oro på nettokostnadsutvecklingen. Nettokostnaderna ligger för 2018 och 2019
ligger på samma nivå som skatteintäkter, bidrag och utjämning. Investeringar är, under dessa
förutsättningar, beroende av betydande lånefinansiering, vilket inte är långsiktigt hållbart.

► att vi ser med oro på den negativa ekonomiska utvecklingen för familjenämnden. Nämnden
behöver vidta åtgärder kopplat till den negativa budgetavvikelsen.

► att samtliga tre antagna finansiella mål för 2019 bedöms vara uppfyllda,

► att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts,

► att verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god
ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har uppnåtts och att
verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk
hushållning.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Tomelilla kommuns resultat
och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Tomelilla kommun - Årsbokslut 2019
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Befolkningsutveckling

Tomelilla kommun
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Regionala observationer

► Skånes befolkning förväntas öka med 9,1 procent
► Skåne växer snabbare än riket.
► Ökning till följd av nyfödda och nyinflyttade till regionen.
► Många personer i familjebildande åldrar
► Störst ökning bland äldre barn och personer i åldrarna 80 år och äldre.

Ungdomar i gymnasieåldern ökar
► Minskning av flyktingströmmar till följd av hårdare lagstiftning och

gränskontroller.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Tomelilla 0% 1% 0% 0% 0% -1% -1% -1% -2% -2%
Skåne 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 9%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Total befolkningsutveckling – mot 2028

Källa: Region Skåne, 2019. ”Skånes
befolkningsprognos år 2019-2028”)
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Iakttagelser
Tomelilla kommun

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Tomelilla 0% -1% -2% -2% -4% -5% -6% -6% -7% -8%
Skåne 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
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Åldrar 0-9 – Utveckling mot 2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Tomelilla 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0% -1% -1%
Skåne 3% 6% 8% 10% 12% 13% 15% 16% 17% 17%
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Åldrar 10-19 år – Utveckling mot 2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Tomelilla 1% 3% 4% 4% 6% 6% 7% 8% 8% 9%
Skåne 1% 2% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 11% 12%
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Åldrar 65-w - Utveckling mot 2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Tomelilla 0% 0% -1% -1% -2% -3% -4% -5% -5% -6%
Skåne 1% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 6% 6% 7%

-8%
-6%
-4%

-2%
0%
2%

4%
6%

8%

Åldrar 20-64 – Utveckling mot 2028
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Iakttagelser
Tomelilla kommun

► Prognosen visar att den totala befolkningen i Tomelilla kommun förväntas
minska med 2 % jämfört med dagens befolkning fram till år 2028.

► I Tomelilla kommun är den största befolkningsökningen att vänta för
personer i pensionsålder (65-w) där prognosen visar att en ökning på 9 %
jämfört med dagens befolkning.

► För personer i arbetsför ålder (20-64 år) prognostiseras en minskning fram
till år 2028.

► En minskning av personer i arbetsför ålder och en ökning av personer i
pensionsålder innebär förändrade krav då färre personer kommer behöva
försörja fler. Därutöver innebär befolkningsutvecklingen förändrade krav på
kommunens välfärdsfunktioner.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 43 Dnr KS 2018/235

Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet 
inför budget 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin med 
anledning av pandemin Covid -19 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 
mål och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 2 november 2020.

Ärendebeskrivning
Alliansen i Tomelilla kommun föreslår att kommunfullmäktige gör ett 
tillfälligt avsteg från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning genom att inför budgetår 2021 
återgå till tidigare ordning med beslut kring kommande års budget på 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020.

I skrivelse från Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppdaterad den 2 
april 2020 understryks att de ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya 
coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. I 
väntan på nästa skatteunderlagsprognos som kommer 29 april 2020, har SKR 
gjort en prognosindikation för skatteinkomsterna under året. SKR bedömer i 
nuläget att skatteunderlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället 
för 2,4 procent. Detta skulle innebära en betydande nedrevidering med 
nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som SKR 
publicerade i februari.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 43 forts.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin med 
anledning av pandemin Covid-19 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 
mål och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 2 november 2020.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag angående tillfälligt avsteg från 
ekonomistyrningsreglementet inför budget 2021, handlingsid: Ks 2020.1499.
_________
  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 44 Dnr KS 2019/199

Reviderad tidplan för budgetarbetet 2021-2023

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022 – 2023.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna för 
kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna som 
Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som låg som 
grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att nedrevideras 
kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare.

Utifrån rådande omständigheter föreslås en reviderad tidplan för det 
kommande budgetarbetet.

Budgetberedning 10 juni 2020 
En genomgång av de förutsättningar som gäller för kommunen utifrån 
tertialuppföljning nr 1, regeringens vårproposition, eventuella ytterligare 
statliga åtgärder och det allmänna läget i såväl omvärld som i Sverige. 
Genomgång av nämndernas inlämnade budgetskrivelser. Eventuellt 
kompletterande frågor ställs till nämnder för svar efter sommaren.

Investeringsberedning 1, 15 juni 2020 
Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 
2021 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över 
flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 44 forts.

Investeringsberedning 2, 4 september 2020 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar.

Budgetberedningen, 8-9 september
Budgetberedning för 2021 dit presidierna i nämnderna (med stöd av 
verksamhetschefer och ekonom) presenterar sitt remissyttrande och 
eventuella tilläggsfrågor/uppdrag.

Investeringsberedning 3, 11 september 2020 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2021. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
23 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023, skattesats 
2021 samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 25 
september 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 7 oktober 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 samt avgifter och taxor.

Reservdag: MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 16 oktober 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020.

Kommunfullmäktige 2 november 2020
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2021 med plan
2022 - 2023, fastställer skattesats för 2021 samt beslutar om taxor och 
avgifter för kommande år.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 44 forts.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 2020.
Under december månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar.

Verksamhetsplaner senast 31 januari 2021.

Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell nämnd 
som ett informationsärende den 31 januari 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022 – 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1496.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
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SYFTE
Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den ekonomiska 
styrningen i Tomelilla kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av 
kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente.

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel
 Budget och mål
 Ägardirektiv
 Redovisning
 Internkontroll
 Uppföljning och utvärdering

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en effektiv 
användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta för medborgarna. En 
aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är en förutsättning för att 
ekonomistyrningen ska lyckas. 

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder genom att 
fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och budget för var och en av 
nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan nämnder.

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. Det ska ske 
genom en förenklad tertialuppföljning per 30 april, lagstadgad delårsrapport per 31 
augusti samt ett årsbokslut per 31 december.

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning som den 
finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om beslutade mål för verksamhet 
och ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och lämna 
förslag på åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. Kommunstyrelsen har 
befogenhet att inom en ram på en miljon kronor göra omfördelning av anslag mellan 
nämnder.
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Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete se till att principer för ledning 
och styrning tillämpas och utvecklas inom alla verksamhetsområden.

Nämndernas ansvar
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige 
fastställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. 
Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramen. 
Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid 
befarat underskott.
Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via förvaltningen få en handlingsplan 
inom fyra veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 
redovisas för kommunstyrelsen.

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är otillräcklig för 
att uppnå de uppsatta målen ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att 
omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden 
hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. Varje utökning av budget ska vara finansierad.

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen fastställd 
plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare 
information om verksamhet och ekonomisk ställning.

BUDGET OCH MÅL

Budgetprocessen
Kommunallagen 11 kap §§5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens innehåll i stort. 
Utöver detta gäller för Tomelilla kommun följande:

 Kommunstyrelsen fastställer tidplan för kommande planperiod i december året 
innan budgetprocessen startar. 

 Kommunstyrelsen fastställer budgetförutsättningar och anvisningar om målarbetet 
till nämnderna i januari året innan.

 Kommunstyrelsen inbjuder nämndpresidierna till en analysdag där omvärldsanalys 
och planeringsförutsättningarna presenteras

 Kommunfullmäktige ska i juni månad fastställa budget och mål för 
nästkommande år.

 Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år, varav budgetåret 
är det första året.

 Investeringsberedningen sammanträder vid tre tillfällen under året där nämnderna 
vid första mötet ska presentera den totala bruttolistan för planeringsperioden. 
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Denna lista specificeras med ekonomisk information, namnsätts och prioriteras 
under investeringsberedning 2 och 3 där även det slutgiltiga förslaget 
sammanställs.

 Under året genomförs 2 samråd med de kommunala bolagen där bolagen föredrar 
det ekonomiska läget samt klargör förutsättningar för framtiden.

Budgeterad resultatnivå
Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1-2 % av skatteintäkter och 
statsbidrag för att möjliggöra en investeringsnivå som inte kräver lånefinansiering samt 
för att kunna möta förändringar i de ekonomiska förutsättningarna under året. Endast i 
undantagsfall ska den beräknade resultatnivån underskrida 1 %.

Anslagsbindningsnivå

Driftbudget
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en budgetram för att bedriva 
verksamheten. Budgeten ska vara kopplade till mål. Anslagsbindningsnivå är per nämnd, 
vilket innebär att nämnden fritt kan flytta anslagen mellan verksamheter under 
innevarande budgetår. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av 
principiell art i förhållande till mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige.
Om förändringen berör andra nämnder ska samråd med dessa ske före beslut. 
Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. 

Investeringsbudget
Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde där större 
investeringsprojekt framgår. Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel 
mellan olika verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen. 
Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos kommunstyrelsen med 
anledning av investeringar ska täckas av tilldelade anslag för aktuell 
nämnd/kommunstyrelse. En ökning av investeringsramen kan efter framställning beviljas 
under pågående budgetår. Beslut utökad investeringsram fattas av kommunfullmäktige 
om 

REDOVISNING

Syfte med redovisningen
Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska:

 Ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi
 Spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag för 

välgrundade beslut
 tillgodose externa och interna intressenters behov av information om kommunens 

och dess olika verksamheters resultat och ställning
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Externredovisning
Externredovisningen utgår från:

 gällande lagstiftning
 god redovisningssed
 vedertagna redovisningsprinciper

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar det 
gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, uppfyller intressenters 
krav och förväntningar på en konsekvent och rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen 
ska utfärda regler och förtydligande gällande regler inom externredovisningen.

Internredovisning
Den interna redovisningens roll är avspegla den organisation som kommunen och 
respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med andra data från 
verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer i organisationen att 
fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att uppbyggnaden av internredovisningen görs 
så att behovet av den ekonomiska informationen på olika nivåer i kommunens 
organisation tillgodoses. Ansvaret för internredovisning åvilar respektive nämnd i 
samspel med kommunstyrelsen.

INTERNKONTROLL

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål och för att 
hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att 
säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs. 
Internkontroll omfattar både ekonomiska risker och verksamhetsrisker. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente för internkontroll.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Uppföljningar
Respektive nämnd ska via förvaltningen upprätta en förenklad tertialuppföljning för 
perioden januari-april. Uppföljningen ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till 
och med 30 april samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. 

Den lagstadgade delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska innehålla 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med augusti samt prognosticerat ekonomiskt 
resultat för helåret. Delårsbokslutet ska dessutom innehålla uppföljning av nämndernas 
verksamhetsmål samt ett koncernbokslut.

Den förenklade tertialuppföljningen behandlas av kommunstyrelsen i juni månad och 
lämnas till kommunfullmäktige som information. Den lagstadgade delårsrapporten 
beslutas av kommunfullmäktige.
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Årsredovisning och resultatöverföring mellan åren
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen 
ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens ställning samt måluppfyllelse för 
det gångna året inklusive ett koncernbokslut.

Vid beredningen av ärendet ska kommunfullmäktige beakta nedanstående principer:
Huvudprincipen inom barn och omsorg (skola) är att såväl över- som underskott i sin 
helhet ska överföras till följande år.
Förutsättningarna för att hela budgetavvikelsen ska överföras är att verksamheten har 
genomförts i planerad omfattning, målen har uppfyllts samt att avvikelsen har varit 
påverkbar från verksamhetens sida. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

Bakgrund
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Kommunen har också möjlighet att avsätta pengar till en 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna ska därför även innehålla bestämmelser som 
reglerar hanteringen av denna reserv.

Förutsättningar
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet 
måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas 
för nästkommande generation

Föreskrifter avseende resultatutjämningsreserv
Förutsättningar
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § får kommunen under vissa förutsättningar 
reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. 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.

Reservering
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån reglerna i 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § . Detta innebär att kommunen får göra en 
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
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fastighetsavgift. I ett läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband 
med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband medbehandlingen av årsredovisningen.

Disposition
 I Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § anges att ”medel från en 

resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel”. Således är det endast av konjunkturella skäl som disponering får 
ske och inte för att undvika verksamhetsanpassning eller skattehöjning till följd av 
andra orsaker.

 Disponering får endast göras för att täcka upp ett negativt balanskravsresultat.
 Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra 

aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling i riket med 
den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. 
Om det aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger 
genomsnittet för de senaste tio åren får disposition göras med mellanskillnaden, 
beräknat på intäkter i form av skatteintäkter och inkomstutjämning. Med 
underliggande skatteunderlag menas att justering görs för de förändringar i 
skattelagstiftningen som påverkar det kommunala skatteunderlaget. 

God ekonomisk hushållning

Tomelilla har en ekonomi som är något svagare än för genomsnittskommunen i Skåne. 
Kommunen bör stärka sin ekonomi, då de närmaste åren förväntas att kommunerna i 
Sverige står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från 
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer 
att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna 
från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det är därför viktigt att kommunen 
har en aktiv ekonomistyrning.

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 och dels av 
sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt nedan.

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens finansiella och verksamhetsmål. Kommunfullmäktige 
fastställer dessa mål årligen i samband med budgetbeslutet. 
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Finansiella mål
Som övergripande finansiellt mål gäller:

  Ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning
Övergripande mål bryts ner i tre olika finansiella mål enligt nedan som sedan gäller 
under en treårsperiod och beslutas av kommunfullmäktige varje år.

 Resultatmål
 Investeringsmål
 Skuldmål
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 47 Dnr KS 2020/34

Program för uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet 
som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut 
beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett 
allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten desto 
större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska 
fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 
kommunen. 

Programmet ska innehålla följande:
- mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utförare
- information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav 

ska följas upp
- hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till rådande praxis och 
förtydligat ansvarsfördelningen samt  hur uppföljningen och rapportering ska 
göras.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 47 forts.

Ekonomiska konsekvenser
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens 
medel används kostnadseffektivt.

Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn 
säkerställer att barnperspektivet kan tillvara också i verksamheter som 
lämnats över till privata utförare.

Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets och miljöaspekter som 
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2020, handlingsid: Ks 2020.902.
Program för uppföljning av privata utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

219



¨¨

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B17:3
 

Kf § Dnr KS 

Förslag till:

Program för uppföljning av privata utförare 

Antagen av Kommunfullmäktige datum, Kf § (nummer).
Gäller från datum 2020-xx-xx

Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig: Ekonomichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov

220



Bakgrund 
Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom 
avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn.
Privat utförare definieras enligt kommunallagen som en juridisk person eller enskild 
individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika 
företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer men 
även upplåtelseformer som  föreningsdrift av idrottsanläggningar, partnerskap med 
civilsamhället etc. 

Fullmäktiges program
För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige 
enligt kommunallagen anta ett program för kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare på uppdrag av kommunen.

Programmet ska innehålla följande:

 mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
 information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav ska följas upp
 hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmets omfattning
Programmet ska omfatta alla verksamhetsområden och framförallt inriktas på de 
verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om såväl 
hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som delar av en verksamhet 
med stor betydelse för invånaren/brukaren ( till exempel städning i skolan). 
Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt 
att avtal tecknats. 
Giltiga avtal som tecknats före att programmet fastställts i fullmäktige ska så långt som 
respektive avtal medger följas upp i enlighet med programmets intentioner. 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän 
för verksamheten och regleras genom tillståndsgivning.

Mål 
En utgångspunkt för den uppföljning som ska utföras är de mål som finns beslutade för 
de olika verksamheterna.
Fullmäktige har fastställt strategiska målområden som gäller för kommunens samtliga 
verksamheter även de som drivs av privata utförare på uppdrag av kommunen.
De strategiska områdena utgör en del av kommunens styrmodell. Varje målområde 
omfattar flera nämnders arbete. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål 
utifrån respektive område. Målen återfinns i styrdokumentet ”Mål och Budget för aktuell 
planperiod”. 
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Målen är till stor del kvalitativa mål och utgör därför en grund för uppföljning både hos 
de kommunala och hos de privata utförarna. Respektive nämnd och styrelse ansvarar för 
att återrapportera måluppfyllelse och resultat kopplat till målen. Detta görs i samband 
med delårsbokslut och årsredovisning.

Upphandling och avtal
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en organisation 
och system/rutiner för upphandling och uppföljning av utförda tjänster samt för 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
I avtalen som tecknas med privata utförare ska det säkras att utföraren biträder 
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga 
statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella 
register eller till andra myndigheter. Avtalet/uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur 
kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt 
bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och 
tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska 
genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den kommunala 
huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska vara tydligt 
reglerat i avtal.
Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan 
lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller 
inte anses utgöra företagshemligheter.

Uppföljning och rapportering 
Varje nämnd/styrelse ska med fullmäktiges program som grund besluta om en årlig plan 
för uppföljning och kontroll av privata utförare. 
Uppföljningen ska: 

 inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken för ekonomiska oegentligheter. 
 görs som en kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, avtal, 

uppdragsbeskrivningar och överenskommelser
 som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och 

förbättrade tjänster
 branschstandard beaktas

Planen ska innehålla:
 vad som ska följas upp
 vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning etc.)
 vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
 särskilda granskningsområden under året
 tidplan
 former för återkoppling av resultat till nämnd/styrelse och till allmänhet
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All avrapportering ska utmynna i en årlig rapport som tillsänds kommunstyrelsen.
Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs i egen regi bör utformas på 
liknande sätt som för privata utförare. 

Årsrapport
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
sammanställa en övergripande rapport med utvärdering under året över genomförda 
kontroller och uppföljningar.
Rapportering ska årligen ske till fullmäktige. Detta ska senast göras i samband med 
fastställandet av kommunens årsredovisning.

Allmänhetens insyn 
Varje avtal med privata utförare ska tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhets som lämnats över till en privat utförare. 
Informationen som begärs in från den privata utföraren ska ha en koppling till den 
upphandlade verksamheten. Det kan handla om verksamhetens kvalitet, organisation och 
ägarförhållanden, personalkompetens, resultat och avvikelser, ekonomi samt miljö, 
integrations och jämställdhetsarbete om sådana krav har ställt i upphandlingen.
Kommunen ska redovisa information till allmänheten om alla utförare som omfattas av 
programmet. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats eller på 
andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 48 Dnr KS 2019/140

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 
material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 
januari 2020 att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta 
föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

Direktionen föreslog också att fullmäktige i medlemskommunerna ska ge 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) mandat att årligen besluta 
om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan som har utarbetats av 
styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Förvaltningen menar att detta inte är möjligt eftersom det måste vara 
fullmäktige som fastställer taxorna. Fullmäktige skulle kunna besluta att ge 
SÖRF mandat att årligen räkna upp taxorna med KPI eller liknande, men 
inte att fastställa taxan utifrån en prislista som en föreningsstyrelse tar fram. 

Förvaltningen har kommunicerat denna uppfattning med de andra 
medlemskommunernas kanslichefer som instämmer i bedömningen.

Ekonomiska konsekvenser
Höjda taxor innebär höjda kostnader för de medborgare och företag som 
nyttjar SÖRF:s tjänster, medan det innebär ökade intäkter för SÖRF.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 48 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande miljöperspektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020, handlingsid: Ks 2020.1290.
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020, handlingsid: 
Ks 2020.713.
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och 
hyrs ut av Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.1048.  

Tidigare behandling
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 3/2020:
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och 
avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och 
avgifter för prislistan som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges 
Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 49 Dnr KS 2020/37

Årsredovisning för 2019  – Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 
beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 3 tkr. 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

234



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 49 forts.

Beslutsunderlag
Direktionsprotokoll 2020-02-03  Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2019 Miljöförbundet, handlingsid: Ks 2020.442.
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019, 
handlingsid: Ks 2020.440.
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.1476.
Granskning av årsbokslut Miljöförbundet 2019, handlingsid: Ks 2020.1185.
Underskriven revisionsberättelse 2019, handlingsid: Ks 2020.1184.
Kommunfullmäktige § 37/2019, handlingsid: Ks 2019.1622.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Årsredovisning för 
Ystad-Österlenregionens 

Miljöförbund 
 

 
 
 
 

Räkenskapsåret  
2019-01-01 - 2019-12-31 
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1. Uppdrag 
 
Medlemskommunernas uppdrag till Direktionen 
 
Kommunförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan 
dess ansvar för myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. 
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning 
inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen 
(folköl), lagen om sprängämnesprekursorer samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel som 
åligger miljöförbundet. 
 
Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen inom förvaltningen är platt utan mellanchefer och 
gruppledare. 
 
Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande 
lagstiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion till allmänheten. Rådgivningen är framför 
allt riktad till invånare i medlemskommunerna som vill starta företag eller på annat sätt har frågor enligt 
de lagstiftningar som miljöförbundet arbetar med.   
 
Miljöförbundet är även remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och 
detaljplaner, strandskydd, alkoholservering och kommunala miljömål. 
 
 

 
 
 
 

ÅÅRREETTSS  HHÄÄNNDDEELLSSEERR  OOCCHH  AARRBBEETTEE   

237



2020-02-03  3(13) 
 

 

2. Årets verksamhet 
 
Årets verksamhet har följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 2018.  
 
Allmänt 
 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans.  
 
Samtliga verksamheter där miljöförbundet har tillsynsansvar har klassats vilket gör att tillsynsarbetet 
kan planeras långsiktigt. Det finns verksamhetsplaner långt fram i tiden inom samtliga områden och 
handläggarna kan i god tid planera och läsa in sig inför nya arbetsuppgifter.  
 
Genomgång av samtliga taxor där miljöförbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt. Det är viktigt att 
miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som verksamheterna debiteras för gällande 
inspektioner/kontroller. Effektivare tillsyn är något som ständigt utvecklas då en inspektör vid vissa 
tillfällen kan utföra tillsyn med stöd av flera lagstiftningar. På så sätt är det inte flera inspektörer som 
besöker verksamhetsutövaren utan bara en inspektör. Direktionen har sedan tidigare tagit beslut på 
att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista februari innevarande år.  
 

 
 
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan för att utveckla ett arbetssätt med att arbeta i projekt 
som kommer att gälla från 2020. Tillsammans med konsult har vi arbetat med att utveckla 
teamkänslan på miljöförbundet och att arbeta med att stärka vårt varumärke. Vi har berört olika avsnitt 
som bland annat ledarskap/medarbetarskap, att leda sig själv, attityd och motivation. Arbetet har skett 
både individuellt, i grupp och tillsammans med direktionen. Under våren har vi också arbetat fram 
spelregler och värdegrunder som antogs under hösten.  
 
Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och 
därför följer vi hela tiden utvecklingen med att hitta nya moderna arbetssätt som att till exempel genom 
att bli digitala även ute på fältet. Genom att arbeta med avgränsningar i tillsynen finns det möjlighet att 
anpassa personalresurser och arbetsinsatser efter målgrupp och behov.  
 
Arbetet med E-blanketter har kommit igång under året och lanserades i september. En plattform har 
installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter där man kan följa sina ärenden under ”Mina 
sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor. 
 
I juni fyllde miljöförbundet 10 år och detta firades med ”Öppet hus” och på plats för att svara på frågor 
från allmänheten om vår verksamhet fanns både direktion och förvaltning. 
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Vi har en aktuell hemsida och sedan i våras även en facebook sida som uppdateras kontinuerligt med 
rapporter från olika tillsynsprojekt och annan information som vi vill dela med oss av. Facebooksidan 
får fler och fler följare och beroende på våra inlägg är det stundtals många kommentarer.  
 
Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. 
Ansökningsförfarandet ställer betydligt högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare. 
Miljöförbundet har under året också hjälpt Sjöbo kommun med att handlägga ärende som gäller 
tillstånd. Alla verksamheter som tidigare varit anmälda för att sälja tobak och liknande produkter har 
fått ansöka igen för att få nya aktuella tillstånd. 
 
I februari blev vår informationsfilm om miljöförbundet klar och har fått gott betyg av våra medborgare 
och kolleger. 
 
Miljöförbundet har stora lokaler och flera rum har stått oanvända under några år. I februari flyttade 
överförmyndarenheten in och delar vissa gemensamma utrymmen med oss.  
 
Under våren har det handlagts två ansökningar för provborrning (djupborrning) inom Tomelilla 
kommun. Det har varit en gedigen handläggning där bland annat alla som känner sig berörda har 
beretts möjlighet att inkomma med synpunkter.  Ärendena har krävt extra direktionsmöten och har 
överklagats upp till högsta instans som i detta fall är Mark- och miljööverdomstolen. Tyvärr blev det 
avslag på att få prövningstillstånd i högsta instans och domen från Mark- och miljödomstolen står 
därför fast. 
 

 
 
 
Under våren har det beslutats i SÖSK-kommittén att gå vidare med att alkoholenheten ska flyttas över 
till miljöförbundet. Revidering av förbundsordning och reglemente har påbörjats. I samband med detta 
ser vi även över andra paragrafer som kommit att bli aktuella. Det gäller till exempel var våra akter 
förvaras efter avslutad handläggning.  
 
Under 2018 togs beslut i samråd med våra medlemskommuner att det ska finnas extra insatser för att 
få ett aktuellt register över enskilda avlopp. Extra personalresurser för att få ett aktuellt register har 
funnits under året och arbetet fortlöper på med riskinventering, inventering och ansökningar om att 
åtgärda enskilda avlopp. Senast 2022 ska alla som släpper ut orenat avloppsvatten fått krav på sig att 
åtgärda sina enskilda avlopp. 
 
Löne- och medarbetarsamtal har utförts under året med alla medarbetare. Under våren 2015 togs ett 
dokument fram ”lönebildning på Miljöförbundet” som det beslutades att arbeta efter. Lönerna på 
miljöförbundet ligger i linje och något i överkant med de tio största arbetsplatserna i Skåne och i hela 
landet.  
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Previa anlitades för att genom föra en arbetsmiljöenkät och alla medarbetare har erbjudits en 
hälsokontroll. Arbetsmiljöenkäten kommer att presenteras i slutet av januari. 
 
Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som 
arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag i Simrishamn där förtroendevalda politiker och 
tjänstemän deltog för att diskutera olika frågor som berör miljöförbundets framtid. Dagen avslutades 
med en guidning av Nordic Sea Winery. 
 
Förvaltningen hade haft några gemensamma sammankomster under året där vi bland annat tillverkat 
ljuslyktor och sprungit Staffettmaran för att främja teamkänslan. 
 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information 
på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat frisörer, 
strandbad och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter. 
  
Avtalet med SÖRF och att de använder omklädningsrummet i källaren har förlängts. 
 
Avtalet med Unity Line avseende livsmedelskontroller på m/s Skania och m/s Polonia har förlängts till 
och med 2022. Två gånger om året utförs livsmedelskontroll samt provtagning av livsmedel, is och 
rengöring.  Då många av våra invånare reser till Polen är det bra med insikt i livsmedelshanteringen 
ombord.  
 
Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp. 
Livsmedelskontrollerna uppgick till 438 stycken. Det utfördes 93 inspektioner av tobak-, öl och 
receptfria läkemedel. Det utfördes 242 stycken hälsoskyddsinspektioner och ytterligare 50 
inspektioner på klagomål. På lantbruk och fruktodlare utfördes 192 inspektioner. Det utfördes 185 
inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. Sammanlagt har det under året utförts 1200 
kontroller/inspektioner/tillsyn. 
 
Arbetet med en översyn av vilka arbetsuppgifter som ska utföras av miljöförbundet och respektive 
kommuners plan- och byggavdelningar påbörjades under 2012. Under året har arbetet utökats med 
bland annat att miljöförbundet varit inbjuden till planavdelningen i Simrishamn för att diskutera nya 
planer detaljplaner. Minst en gång om året träffar vi resp kommuns plan- och bygg för att diskutera hur 
vi tillsammans kan underlätta för varandra och att ingenting ”ramlar mellan stolarna”.  
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3. Ekonomi 
 
Allmänt 
 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansieringsgrad 
på 54 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1 073 tkr. I budgeten var det finansiella 
målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt i budgetåren 2019 och 2020. Direktionen 
åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under kommande 
år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska 
klara sina miljömål och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data till andra 
myndigheter. Att inte leverera uppgifter kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade 
varit förödande för våra medborgare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 kommunicerades 
detta med revisorerna och medlemskommunerna. 
 
Trots en negativ budget lyckades förbundet utföra riskinventeringen enligt plan och samtidigt uppfylla 
balanskravet om intäkter som överstiger kostnaderna, något som är mycket glädjande! 
 
2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. 
Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av medlemsavgifterna kommer 
ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2019 göras.  
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mkr. 
Avvikelsen beror till största del på den nya tobakslagen som genererat timavgifter uppgående till 0,5 
mkr vilket avviker mot ett normalår med nästan motsvarande belopp. I övrigt finns mindre avvikelser 
jämfört med budget på årsavgifterna för hälsoskydd (+0,1 mkr), timavgifterna för lantbruk (-0,1 mkr) 
samt timavgifterna för avlopp (+0,1 mkr). Sammanlagt avviker miljö- och hälsoskyddsavgifter positivt 
jämfört med budget på 6,7 %. 
 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr avser intäkter för 
nystartsjobb och 0,1 mkr försäljning av tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag.  
 
Personalkostnaderna uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr eller 
1,0 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,4 mkr 
vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte 
använts, samt positiva budgetavvikelser inom konsultation och övriga inköp. Förändring av 
semesterlöneskulden redovisade en mindre positiv resultateffekt (+46 tkr). Årets avskrivningar 
redovisade en mindre negativ resultateffekt jämfört med budget (-37 tkr). 
 
På balansdagen 2019 har miljöförbundet 413 tkr (168) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 26 tkr (78) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammalagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder.  
 
Miljöförbundets likviditet är god med likvida medel på 2,5 mkr (3,6) vid verksamhetsårets utgång. Det 
motsvarar en kassalikviditet på 229 % (187). Likvida medel klassificeras under övriga fordringar i 
balansräkningen eftersom förbundet har en koncernkontofordran på Ystads kommun.  
 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.  
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Resultaträkning (tkr) 
Prognos 

2019 
(aug) 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Medlemsavgifter 7 150 7 150 7 150 0 6 980 6 689 6 285 

Miljö o 
Hälsoskyddsavgifter 

7 860 7 550 8 054 504 7 329 7 533 7 151 

Diverse övriga intäkter 430 140 463 323 145 111 265 

Personalkostnader -11 440 -11 300 -11 414 -114 -10 341 -10 278 -9 760 

Övriga kostnader -4 000 -4 370 -4 019 351 -3 951 -3 949 -3 812 

Semesterlöneskuld 0 0 46 46 82 69 48 

Avskrivningar -270 -240 -277 -37 -241 -105 -108 

Återställande av 
underskott 

       

Resultat -270 -1 070 3 1 073 3 70 70 

Självfinansieringsgrad 53 % 48% 54%  52 % 54 % 54 % 

 
Medlemsavgiftens historik 
 
För verksamhetsår 2013 var ägarkommunernas medlemsavgift ursprungligen fastställd till 8 025 tkr. 
På grund av den goda ekonomiska utvecklingen beslutade ägarkommunerna att sänka årsavgiften för 
2013 till 7 000 tkr. För 2014 var medlemsavgiften fastställd till samma belopp, 7 000 tkr. 2015 
räknades ägarkommunernas medlemsavgift upp med 2,5 % till 7 175 tkr. 2016 sänktes medlems-
avgifterna till 6 980 tkr på grund av att timavgifterna höjdes och medlemsavgiften har varit oförändrad 
under 2017 och 2018. 2019 räknades medlemsavgiften upp med 2,5 % till sammanlagt 7 150 tkr. 
 
Timtaxa 
 
Timtaxan har under 2019 varit följande: 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1015 kr 
Livsmedelstillsyn 1 240 kr 
Prövning av livsmedel och extra offentlig kontroll 1148 kr. 
Prövning och tillsyn av öl/tobak/läkemedel 1015 kr. 
Samtliga taxor har höjts med ca 2,5 %.  
 
Investeringar 
 
De investeringar som gjorts under året är att direktionsrummet har uppgraderats med ny utrustning för 
att kunna möta framtiden med skypemöte och utbildningar via webben. Plattform har installerats för att 
kunna debitera med E-fakturor och ytterligare program har installerats för att kunna ta emot digitala 
ansökningar direkt in till diariesystemet.  
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Personal 
 
Personalen var vid årsskiftet 17 stycken tillsvidareanställda, en extra tjänst och ca 2,5 tjänster tillfälligt 
anställda. Det motsvarar 16,0 heltidstjänster (15,7 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 14 
miljöinspektörer, 2 miljöassistenter samt en miljöchef.  Fördelade på kön som var tillsvidareanställda 
vid årsskiftet är 8 män och 9 kvinnor.  
 
Under året har det inte varit några längre sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet. 
 
Miljöinspektörerna har precis som tidigare krav på sig genom att utarbeta personliga verk-
samhetsplaner där 1 000 timmar ska vara debiterbara.  En tidsschablon är upprättad där 600 timmars 
debitering ska gälla tillsynsavgifter eller timavgifter. Utöver detta ska det finnas 400 timmar som kan 
debiteras genom till exempel prövningar, obefogade- och befogade klagomål, remisser från medlems-
kommunerna när det gäller bygglov och alkohol, uppföljande besök, rådgivning etcetera. Det är miljö-
inspektörens eget ansvar att 1 000 timmar ska kunna vara debiterbara. 
 
Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det 
pågår hela tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt.  
 
På miljöförbundet råder sedan 2012 en platt organisation, det vill säga en chef och inga mellanchefer, 
gruppledare eller teamledare. Denna organisation ställer högre krav på handläggarna. De olika 
arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att 
utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret 
med samma befogenheter. Ställföreträdande miljöchefs arbetsroll ändrades under året för att möta 
miljöförbundets framtid med att arbeta i projekt.  
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Framtiden 
 
Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är 
angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöförbund som 
ligger i framkant och vara den myndighet vi själv vill möta med ett starkt varumärke genom att se över 
hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan kommer 
därför kontinuerligt uppdateras med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla 
de nationella miljömålen med att anpassa sin myndighetsutövning. 

Under 2019 beslutade direktionen om nya mål som gäller från och med 2020 och dessa är följande: 

Övergripande mål: 
 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer 
 
Myndighetsutövning 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
 
Stöd  
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
 
Personal 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Mål 2. Utveckling 
 
Ekonomiska mål 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
 

Fokusområden 2020 
 

 Städrutiner på skolor: Tillse att skolor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.  
 

 Fastighetsägare: Kontroll av radon. Förvaltningen arbetar efter miljömålet god bebyggd miljö 
och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö. 

 
 Uppdatering av register inom lantbruksområdet: Uppdatering av register inom ett 

begränsat område och miljömålet är ingen övergödning. 
 

 Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp där det 
sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av 
god kvalité, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i balans samt levande 
kust och skärgård. 

 
 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminimering till 

verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen 
Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område 
för att nå aktuella miljömål. 
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 Spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet:  Kontrollera märkning av 
egenproducerade produkter så att märkning och recept stämmer överens. Fokusområdet är 
operativt livsmedelsmål nr 9. 

 
 Kunskapsbank inom livsmedelsområdet: Efter kontroller upprätta informationsblad inom de 

områden som verksamheterna behöver utveckla eller få mer information om. 
 

 
Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver ser var vi bör 
lägga mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriver rapporter som blir 
tillgängliga för medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi kommer även 
fortsättningsvis utför inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.  
 
Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra 
medlemskommuner, det vill säga myndighetsutövning. 
 
Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. 
 
 
 

Operativa mål för 2019 
 
Finansiella mål  

 
 Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 

självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt 
resultat. 

 
Måluppfyllelse: Ekonomin är i balans och redovisar ett positivt utfall på 3 tkr. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 54 %.  

 
Verksamhetsmål 
 

 Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av tillgänglighet 
 

Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt genom E-blanketter och att tillgängligheten på 
hemsidan har ökat. 

 

 Tillsynen ska vara effektiv. 
 
Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt. 

 

 Som indikator skulle 1 130 inspektioner/kontroller utföras och 6 000 riskinventeringar av 
enskilda avlopp. Under året har det utförts 1 200 inspektioner/kontroller och 6 000 
riskinventeringar och 1 290 inventeringar av enskilda avlopp.  
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 15 667 14 453 
Verksamhetens kostnader 2,3 -15 388 -14 212 
Avskrivningar 4 -277 -241 
Verksamhetens nettokostnader  2 0 
Finansiella intäkter  2 3 
Finansiella kostnader  -1 0 
Årets resultat 5 3 3 
 
 

BALANSRÄKNING (tkr)  2019-12-31 2018-12-31 
 
TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och inventarier 6 1 082 1 211 
Summa anläggningstillgångar  1 082 1 211 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  413 168 
Övriga fordringar 7 3 839 4 692 
Kassa bank  0 0 
Summa omsättningstillgångar  4 252 4 860 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  5 334 6 071 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital  3 478 3 475 
Årets resultat  3 3 
Summa eget kapital  3 481 3 478 
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder  0 0 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  173 522 
Övriga skulder 8 1 680 2 071 
Summa kortfristiga skulder  1 853 2 593 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 5 334 6 071 

 

Ansvarsförbindelser  2019 2018 
Leasingbilar, framtida åtagande  87 87 
 

246



2020-02-03  12(14) 
 

 

 
KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 
 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  3 3 
Justering för av- och nedskrivningar  277 241 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 280 244 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  607 164 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -740 -272 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  147 136 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar  -147 -136 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -147 -136 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  0 0 
Likvida medel vid årets början  0 0 
Likvida medel vid årets slut  0 0 

 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

De anställdas fordringar 

Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. 
Beräkningen är gjord per 2019-12-31. 
 
Anläggningstillgångar 

Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med 
försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
minskat med avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 

Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år. 
 
Kundfordringar 
Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning.  
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Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Noter (tkr) 
 
Not 1 
Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa 
intäkter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd. 

 

Medlemsintäkter 2019 2018 Ägarandel i % 
Ystad 3 082 3 008 43,1 
Simrishamn 2 409 2 352 33,7 
Tomelilla 1 659 1 620 23,2 
Summa 7 150 6 980  
    
Myndighetsutövning 8 054 7 328  
Övriga intäkter 463 145  
Totala intäkter 15 667 14 453  

 

Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 

Antal anställda 2019-12-31 2018-12-31 
Antal tillsvidareanställda 17 17 
varav kvinnor 9 10 
varav män 8 7 
Antal anställda omräknat till heltid 16,9 15,7 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 118 970 
Övriga anställda 6 914 5 980 
Summa 8 032 6 950 
   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 390 1 508 
Övriga sociala kostnader 2 428 2 175 
Summa 3 818 3 683 
   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 1,2 2,9 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 

0,0 8,3 

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 2,0 
Sjukfrånvaro för män 0,7 4,3 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 1,2 2,8 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 0,8 1,6 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

1,5 3,8 

 
Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2019. 
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör 
bedömningen att 90 % av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna. 
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Not 4 
Avskrivningar: 
277 tkr (241 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2019. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2019 års resultat på 3 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2019 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2019 2018 
Enligt resultaträkning 3 3 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 3 3 
   
Not 6 
 2019-12-31 2018-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 377 2 257 
Inköp under året 148 135 
Försäljning/utrangering -  - 15 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

2 525 2 377 

   
Ingående avskrivningar - 1 166 - 940 
Försäljning/utrangering - 15 
Årets avskrivningar - 277 - 241 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

- 1 443 - 1 166 

Summa 1 082 1 211 
 

Not 7 

 2019-12-31 2018-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun 2 492 3 606 
Fordran moms och skatt 962 658 
Förutbetalda kostnader 367 421 
Övriga interimsfordringar 18 7 
Övriga fordringar - - 
Summa 3 839 4 692 
 

Not 8 
 2019-12-31 2018-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 389 349 
Upplupen semesterlön 345 391 
Upplupen pensionskostnad 885 1 331 
Övriga interimsskulder 62 - 
Avräkning medlemskommunerna - - 
Summa övriga skulder 1 680 2 071 
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Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY har på uppdrag av revisionen i
Ystad- Österlenregionens miljöförbund genomfört en
granskning av förbundets årsbokslut och årsredovisning
per 2019-12-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
beslutats.

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,
► verksamheten är ändamålsenlig

och ekonomiskt tillfredställande,
► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

3 3

-270 -1 070

Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018 Prognos 2019 vid
delårsbokslut

Budget 2019

► Periodens resultat är i nivå med med föregående år.

► För 2019 och 2018 har återbetalning av medlemsavgifterna inte erfordrats, till följd av
att eget kapital får öka maximalt 1 %, då resultatet för åren inte uppnått dessa nivåer.

► Resultat för 2019 är 273 tkr högre än prognos vid delårsbokslutet.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2019) +1 073 tkr. Den positiva budgetavvikelsen
förklaras i huvudsak av högre intäkter från miljö och hälsoskyddsavgifter samt lägre
övriga kostnader.

belopp i tkr
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Verksamhetens nettokostnad 2019-12-31
samt jämförelse mot budget

► Intäkterna uppvisar en positiv  budgetavvikelse om 827 tkr.
Medlemsavgifterna är i nivå med budget då ingen återbetalning har
skett för 2019. Stor del av den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till
intäkter med anledning av den nya tobakslagen.

► Kostnaderna är 283 tkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på
att budgeterade medel som står till direktionens förfogande för
oförutsedda kostnader ej nyttjats.

► Avskrivningar har en negativ avvikelse mot budget om 37 tkr.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Intäkter 14 840 15 667 827
Kostnader -15 670 -15 387 283
Avskrivningar -240 -277 -37

Verksamhetens nettokostnad -1 070 3 1 073
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Nyckeltal intäkter
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belopp i tkr
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Nyckeltal intäkter
Livsmedel och Miljöskydd
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belopp i tkr

► Inkomna avgifter från livsmedel har ökat med ca 24 tkr jmf med 2018 samt
intäkter från timdebitering har ökat med 46 tkr.

► Inkomna avgifter från miljöskydd har minskat med ca 11 tkr jmf med 2018
samt intäkterna från timdebitering har minskat med 65 tkr.
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Balansposter

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet är oförändrad i förhållande till

föregående år. Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på
några brister i processen.

Tvister
► Inga väsentliga tvister förekommer på bokslutsdagen.
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Balansposter

Kundfordringar
► I bokslutet har reservering av osäkra kundfordringar gjorts om 25 tkr

(78 tkr). Reservationen innefattar samtliga fordringar äldre än 6
månader, kundfordringar som är förfallna mellan 3 – 6 mån har
reserverats med 50 % av beloppet. Därutöver har individuell
bedömning genomförts av övriga förfallna fordringar. Principen är
oförändrad jmf med föregående år.

► Vår granskning av balansposterna har inte föranlett några notering
och/eller anmärkningar.
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Utförda tillsyner

► I likhet med de senaste åren har det under 2019 arbetats med tydliga
uppföljningar avseende utförd och kvarstående tillsynstid för samtliga
verksamhetsområden.

► Uppföljning av utförda tillsyner har under 2019 skett genom
ärendehanteringssystemet Castor. Uppföljning sker av utförd samt
kvarstående tillsynstid.

► Vid ingången av 2019 fanns ingen tillsynsskuld från tidigare år. Vid
årets utgång bedöms samtliga tillsynstimmar för 2019 vara utförda,
varpå ingen tillsynsskuld förs över till kommande år.
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Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomin är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal
redovisningssed.

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig

betydelse för redovisat resultat och ekonomisk ställning har noterats under
granskningen.

► Inför 2019 har viss anpassning av årsredovisningen gjorts utifrån ny lag om
kommunal bokföring och redovisning.

► Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt de
krav som lag och praxis kräver och har en fungerande struktur.

► Inför 2020 behöver ytterligare översyn göras, men anledning av nya
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) avseende
bland annat förvaltningsberättelse.

► I vår granskning har vi inte funnit några väsentliga fel. Varav vår bedömning
är att årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper avseende
förbundets resultat och ekonomiska ställning per balansdagen.
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Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2019 uppgår till
3 tkr. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans
bedöms således vara uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

belopp i tkr
70

3 3

Balanskravsresultat 2017 Balanskravsresultat 2018 Balanskravsresultat 2019
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Måluppföljning, finansiella mål

Finansiella mål

► Verksamheten skall bedrivas inom givna ekonomiska ramar och
vara i balans.

► En självfinansieringsgrad på 50% ska upprätthållas samt ett
bokslut som uppvisar ett positivt resultat

► Målet bedöms i utvärderingen vara uppfyllt. Ekonomin är i balans och
självfinansieringsgraden uppgår till 54 %.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetmål

► Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av
tillgänglighet.
► Målet bedöms i utvärdering vara uppfyllt, E-blanketter och tillgänglighet

på hemsidan har ökat.

► Tillsynen skall vara effektiv.
► Bedöms i utvärderingen vara uppfyllt, indikatorerna för antal utförda

inspektioner/kontroller samt inventeringar är uppfyllda.

Sammantaget bedöms två av två verksamhetsmål vara
uppfyllda.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2019 är + 3 tkr. Budgeterat resultat var -1 070 tkr och prognosen för helåret
vid delårsbokslutet var -270 tkr.

► Ingen återbetalning av medlemsavgifter till medlemskommunerna har skett under 2018
och 2019 till skillnad mot åren dessförinnan.

► Årets resultat om + 3 tkr innebär att balanskravsresultatet uppnås.

► Förbundet bedömer att samtliga debiterade tillsyner är utförda.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen
bedöms i allt väsentligt vara utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en
rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska ställning.

► De finansiella målen bedöms vara uppfyllda.

► Två av två verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de beslutade
målen.
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linn.hoglund@se.ey.com
076-8351743

Linn Höglund
Manager | Revisor | Assurance
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 50 Dnr KS 2020/54

Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Jäv
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2019. Årets 
resultat uppgår till minus 1,6 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 50 forts.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Österlenhem med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1034.
Revisionens kommentarer 2019 Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2020.1035.
Kommunfullmäktige § 38/2019, handlingsid: Ks 2019.1623.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen även ska besluta att den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Medlem i Ernst & Young Global Limited

Kommentarer från revisionen 2019

Österlenhem AB

Räkenskapsår 2019
Datum 13 mars 2020
Till Styrelsen och verkställande direktör

Vi får härmed avge rapport efter utförd bokslutsgranskning gällande
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Rapporten innehåller i första
hand iakttagelser avseende väsentliga poster och för övriga poster endast om
det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med
granskningsarbetet. Belopp anges i miljoner kronor (mnkr) om inget annat
anges.

1 Allmänt om bokslutsprocessen

Bokslutsarbetet har fungerat väl. Revisionen har fått den hjälp och underlag
som anses nödvändig för revisionsarbetet skall fungera effektivt.

Under detta året har det inte skett några förändringar i årsredovisningslagen
som påverkar uppställningen och presentationen av årsredovisningen.
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Österlenhem AB
Kommentarer från revisionen 2019

2 (5)

)

Bolagets resultat

Nedanstående kommentarer är en jämförelse med föregående år.
Hyresintäkterna under 2019 uppgick till 58,0 mnkr (54,7 mnkr) vilket är en
ökning om cirka 3,3 mnkr. Orsaken avser dels årlig hyresökning ca 1 mnkr,
tillkommande hyror under året avseende Hallen 4 1,6 mnkr samt ändrade
momsytor som gett extra debitering på 0,9 mnkr. 0,2 mnkr är något lägre
uppvärmningsdebitering.

Underhålls- och driftskostnaderna ligger ungefär på samma nivå som f.å.

Personalkostnaderna har ökat med 1,2 mnkr där knappt hälften av ökningen
beror på högre uttagsskatt och kostnader för personalrekrytering.
Resterande skillnad avser årlig löneökning.

Under året har ingen nedskrivning skett. Avskrivningarna har ökat något p g
a högre investeringsnivå än 2018.

2019 2018 Avv
Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 58,0 54,7 3,3
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Övriga rörelseintäkter 1,0 0,7 0,3

59,0 55,4 3,6
Rörelsens kostnader
Underhålls- och driftskostnader -26,2 -26,4 0,2
Personalkostnader -9,5 -8,3 -1,2
Övriga externa kostnader -2,5 -2,6 0,1
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -12,9 -11,2 -1,7

Summa rörelsens kostnader -51,1 -48,5 -2,6

Rörelseresultat 7,9 6,9 1,0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 1,5 -1,4
Räntekostnader och liknande resultatposter -6,4 -11,3 4,9
Summa finansnetto -6,3 -9,8 3,5

Resultat efter finansiella poster 1,6 -2,9 4,5
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Kommentarer från revisionen 2019
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Övriga externa kostnader ligger 0,1 mnkr lägre, huvudsakligen beroende på
lägre kostnader för reparationer av bilar och lägre förluster på
hyresfordringar.

Nettot av de finansiella posterna har minskat mot föregående år med 3,5
mnkr. Minskningen av räntekostnaderna under året är hänförlig till lösen av
ränteswap som gjordes 2018.

I vår granskning har vi analyserat väsentliga avvikelser mot f å och erhållit
rimliga förklaringar till avvikelser. Väsentliga poster har granskats mot
underlag i form av fakturor.

2 Kommentarer kring balansposter

2.1 Byggnader och mark 2019 2018

Planenligt restvärde 326,0 273,5

Det planenliga restvärdet för byggnader och mark uppgår till 326,0 mnkr
(273,5 mnkr)  vilket är 52,5 mnkr högre än utfallet för 2018. Under året har
en ny fastighet tillkommit. Ökningen består av dels att Hallen 4 tillkommit och
även en del ombyggnationer på befintliga fastigheter. Totalt anskaffat och
aktiverat under året uppgår till 64,2 mnkr. Inga nedskrivningar är genomförda
under året utan endast avskrivningar på 11,0 mnkr (10,3 mnkr). Bolaget har
per 2019-12-31 pågående investeringar motsvarande ca 2,8 mnkr jämfört
med föregående års pågående investeringar på 39,0 mnkr. Förändringen
beror på att Hallen 4 färdigställdes under 2019.

Komponentredovisning
En stor förändring skedde 2016 då bolaget övergick till att tillämpa K3 med
s.k. komponentredovisning. Detta innebär i korthet att om skillnaden i
nyttjandeperiod mellan en tillgångs olika komponenter är väsentlig ska
tillgången fördelas på dessa och därefter skrivas av separat.

Värdering
Införandet av K3 har inneburit krav på upplysning om marknadsvärdet i
årsredovisningen varför årlig värdering krävs. Värdering är också viktig som
underlag för nedskrivningsprövning.

Bolaget har utfört en egen beståndsvärdering av dess fastigheter utifrån en
excelmodell.
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Det totala marknadsvärdet för bolagets fastighetsbestånd uppgick till 523
mnkr (466 mnkr) per 2019-12-31 att jämföra med det bokförda värdet om
309 mnkr. Efter genomgång av beståndsvärdering bedömer vi att det inte
föreligger något ytterligare nedskrivningsbehov per 2019-12-31.

2.2 Uppskjuten skattefordran

Det finns en skillnad mellan bokfört- och skattemässigt värde gällande
fastigheterna som ger en uppskjuten skatteskuld på ca 2,0 mnkr. Vidare har
en uppskattning gjorts av bolaget avseende vinstgenerering för att möta
denna skuld. Totalt uppgår det skattemässiga underskottet till 26,0 mnkr.
Därav har en uppskjuten skattefordran beräknats med 21,4% på 5,4 mnkr
avseende detta. Totalt uppgår den uppskjutna skattefordran till 2,0 mnkr.
Uppskjuten skatte- fordran/skuld har sedan kvittats och därmed sker ingen
uppbokning.

2.3 Hyresfordringar

Österlenhem AB har inte reserverat för osäkra hyresfordringar i årsbokslutet.
Det finns förfallna kundfordringar på balansdagen som enligt bolaget ej
bedöms osäkra dock uppgår dessa inte till något väsentligt belopp så att vår
bedömning att ytterligare reservering inte är erforderlig. Årets kostnad för
hyres- och kundförluster uppgår till 76tkr (127tkr) dock uppgår återvunna
fordringar till 12tkr (19tkr) detta ger en nettokostnad på 64tkr (108tkr) vilket
ger en något högre kostnad detta år.

2.4 Långfristiga skulder

Bolagets utestående låneskuld uppgår till 320 mnkr per 2019-12-31 vilket är
25 mnkr högre jämfört med 2018-12-31. Vår granskning tyder på att korrekt
periodisering av räntor har skett.

3 Kommentarer utifrån den löpande revisionen

Nedan följer de olika områden som vi granskat under den löpande revisionen
tillsammans med tillhörande kommentarer.

3.1 Debiteringsrutin

I ett fastighetsbolag är en väl fungerande debiteringsrutin av yttersta vikt. En
granskning av bolagets debiteringsrutin resulterade i en samlad bedömning

289



Österlenhem AB
Kommentarer från revisionen 2019

5 (5)

)

att debiteringsrutinen fungerar och att risken för väsentliga fel därigenom
minimeras.

3.2 Lagstadgad revision

Under den löpande revisionen har vi bland annat utfört kontroll av
hantering/redovisning av mervärdesskatt, redovisning av källskatt och sociala
avgifter, försäkringar samt övriga förvaltningsåtgärder såsom exempelvis
attestrutiner och granskning av protokoll.

Utifrån denna granskning har vi inga ytterligare noteringar.

3.3 Tvister

Enligt bolagets VD pågår för närvarande ingen väsentlig tvist.

Tomelilla den 13 mars 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 51 Dnr KS 2020/55

Årsredovisning 2019 - TIAB

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Jäv
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2019. 
Årets resultat uppgår till minus 463 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 TIAB med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1036.
Kommunfullmäktige § 39/2019, handlingsid: Ks 2019.1624.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 51 forts.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen även ska besluta att den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 52 Dnr KS 2019/127

Årsredovisning för 2019 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund - SÖRF

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen visar ett överskott om 321 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), 
handlingsid: Ks 2020.1381. 
Underskriven revisionsberättelse 2019 SÖRF, handlingsid: Ks 2020.1477.
Kommunfullmäktige § 36/2019, handlingsid: Ks 2019.1621.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Räddningschef och ordförande inleder året som gått 
Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetares arbetsmiljö, bland 
annat genom ny utrustning och material. Under 2019 färdigställdes ombyggnationen av den 
40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november genomfördes invigningen. 
Förra ordföranden Jan Vokoun och nuvarande ordförande Johan Wahlgren klippte bandet 
vid ceremonin.  
 

 
 

Äntligen är målet uppnått gällande ”Friska brandmän” att kunna ge medarbetarna ett be-
tydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. Numera har de kvinnliga med-
arbetarna ett större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under 2020 är målet att 
brandstationen i Simrishamn ska genomgå en ombyggnation. 
 

Rekrytering RiB 
För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. 
Förbundet hoppas på fler möjligheter till anställning tillsammans med medlemskommu-
nerna under 2020. 
 

Förebyggande information och utbildning 
En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det 
första året efter en längre period som det inte inträffat någon dödsbrand inom SÖRF:s 
område. Under 2019 utbildades 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskydds-
kontrollanterna har genomfört över 2 000 hem- och informationsbesök i samband med 
brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 procent av alla hembesök i Skåne. Parallellt ge-
nomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor). 
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Värdegrund 
SÖRF har påbörjat ett stort och viktigt arbete med värdegrunden tillsammans med Char-
lotta Blom från Ystad kommun som gett oss inspiration. Ett stort tack till all personal för 
det arbete och engagemang som lagts ner. Jag vill även tacka direktionen och medlemskom-
munerna för vårt samarbete och ser fram emot kommande diskussioner som ska föra rädd-
ningstjänstförbundet framåt. 

 
Direktionen 
2019 inleddes med en ny direktion och val av ny ordförande och vice ordförande. Under 
året har direktionen tagit del av SÖRF:s olika ansvarsområden som kan ses som både ut-
bildning och information. 
 

 
 

Handlingsprogram 

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergri-
pande styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (lag om skydd mot olyckor) och med-
lemskommunernas uppdrag som ligger till grund för SÖRF:S verksamhet. I handlingspro-
grammet beskrivs riskbilden i det geografiska området, förmåga och utvecklingsinriktning. 
Med handlingsprogrammet som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. 
Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbun-
det ska uppfylla dem. 
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Brandskyddskontroll 
Räddningstjänstförbundets arbete med att förebygga bränder har utvecklats genom ”brand-
varnarkonceptet”, där brandskyddskontrollanten i samband med brandskyddskontrollen in-
formerar om brandförebyggande åtgärder samt kontrollerar brandvarnare. 
 

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken. 

Objekt Aktiv Egensotade Obrukad Riven 

Fastbränslepannor 940 1 442 1 818 166 

Imkanaler (storkök) 250 73 195 5 

Lokaleldstäder 15 032 7 306 7 265 361 

Oljepannor  581 511 8 574 167 

Summa 16 803 9 332 17 852 699 
 

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är 
objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för 
sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort. 

 

Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska ren-
göras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet 
sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Under året har 4 313 
brandskyddskontroller aviserats och 3 575 blivit utförda. Anledningar till att 17 procent av 
aviserade brandskyddskontrollerna inte blivit utförda är: 

• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

• Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis. 

Anledningar till ej utfört arbete dokumenteras i kontrollboken. 
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Under året har 3 575 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 150 brister/av-
vikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare. 96 avvikelser har varit 
av sådan betydelse att föreläggande om åtgärd utfärdats och 29 föreläggande om nyttjande-
förbud. 

 

Sotning och rengöring 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla 
bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga 
beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan 
lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotningar utförs av 
räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undan-
taget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under året 
har 7 528 sotningar aviserats och 4 707 blivit utförda. Anledningar till att 37 procent av 
aviserade sotningar inte blivit utförda är: 

• Ej eldat sedan förra sotningstillfället. 

• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

• Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.  
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Avvikelser fördelade per intervall 

Objekt Avvikelse 

2-årsobjekt 167 

3-årsobjekt 723 

6-årsobjekt 2 260 

Totalt 3 150 

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt 

Kategori Avvikelser 

Eldstad 147 

Rökkanal/imkanal 289 

Tak och uppstigning 2 682 

Drift och skötsel 32 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvänding. Nedan redovisas resultatet för 
förbundets verksamhetsmål. 
 
 

 

 ☺ Målet är uppfyllt   Målet är inte uppfyllt 

  

Förebyggande verksamhet 
 

Indikatorer Utfall 

 2019 

Utfall 

 2018 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet brandskyddskontroller 
enligt LSO och föreskrivna in-
tervaller. 

4 000-5 000 brandskydds-
kontroller/år. 

4 313 

 

5 250 
☺ 

Antal tillsyner enligt LSO per  
1 000 invånare. 

Median Sverige 2,3/1 000 
invånare. 

2,2 1,6 
 

Arbetsmiljö 
 

Indikatorer Utfall  

2019 

Utfall  

2018 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser/år      5 2 
☺  

3 av 5 olycksfall får ses vara av allvarligare art och är samtliga förknippade med fall från stege, trappa och 
halt underlag.   

Operativ verksamhet 
 

Indikatorer Utfall 

 2019 

Utfall 

 2018 

Mål- 

uppfyllelse 

Automatiska brandlarm * Färre är tidigare år 232 238 
☺ 

Responstid. Tid från 112 an-
rop ankommer till första resurs 
är på plats. 

I jämförelse med rikssnitt. 
Mediantid 11,8 min. 

10,2 min 10,1 min 
☺ 

Operativ förmåga ** Enligt beslutad förmåga  Ej uppfyllt  Uppfyllt 
 

Övning/utbildning Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt 
☺ 

* Totalt har räddningstjänsten larmats under 2019 till 232 automatiska brandlarm - ej brand. En marginell 
minskning med 6 larm jämfört med 2018. 
 

** Höjdenheten på stationen i Ystad var ur drift under 4 veckor.  
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Direktionen 
Ordförande Johan Wahlgren (M)  Ystad 

V ordförande Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo 

 

Ledamöter Frederick Thott (M)  Simrishamn 

 Karl-Erik Olsson (S)  Simrishamn 

 Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad 

 Stefan Lundgren (M)  Sjöbo 

 Torgny Larsson (S)  Tomelilla 

 Bengt Högborg (C)  Tomelilla 

  

Ersättare Christer Hovbrand (S)  Sjöbo 

  Lars Lundberg (KD)  Sjöbo 

 Roland Thord (MP)  Simrishamn 

 Anders Johnsson (M)  Simrishamn 

 Margith Svensson (M)   Tomelilla 

 Peter Boström (S)   Tomelilla 

 Lennart Johansson (M)  Ystad 

 Adrian Magnusson (S)  Ystad 
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Operativ verksamhet 
Antalet trafikolyckor i SÖRF:s område var något färre än 2018. Dessvärre avled tre perso-
ner i samband med dessa olyckor.  
 

Händelsetyper 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 112 96 91 98 

Brand i det fria 112 104 105 91 

Trafikolycka 194 203 182 193 

Automatiskt brandlarm 232 238 288 313 

Sjukvårdsinsats 308 314 327 248 

Övrig räddningstjänst 218 261 259 223 

Antal insatser 1 209 1 216 1 252 1 166 

 

Brand i det fria 
Den torra våren bidrog till ett ökat antal utryckningar inom kategorin brand i det fria, brän-
der i skog och mark. SÖRF har även bidragit med resurser till den stora mark och skogs-
branden i Hästveda. Under sommarmånaderna var antalet händelser kopplade till bränder 
i det fria något fler och gällde bränder knutna till lantbrukarnas skörd.  
 

Övrig räddningstjänst 
Under kategorin innefattas drunkning och drunkningstillbud. Under sommaren responde-
rade SÖRF på sex uppdrag. Dessvärre omkom en person till följd av drunkning. En person 
rapporterades försvunnen och påträffades omkommen i vatten. Båda olyckorna skedde i 
Ystad kommun.    
 

Operativ förmåga 
Under perioden maj till augusti hade SÖRF vid ett flertal tillfällen problem att hålla den 
uppsatta särskilda operativa förmågan. Det var höjdenheten på stationen i Ystad som under 
sommaren hade återkommande tekniska fel vilket ledde till att fordonet totalt var ur drift 
under en månad. Under halva denna tid hyrde SÖRF höjdfordon från räddningstjänsten i 
Trelleborg för att uppfylla kravet för utrymning i flerfamiljshus i Ystad tätort.  
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Automatiska brandlarm 
Under året har automatlarmsgruppen besökt samtliga objekt i Sjöbo kommun. Besöken 
omfattar service av fasadnyckelskåp. Nycklarna kontrolleras tillsammans med anläggnings-
skötare. Kontroll sker om det skett till- eller ombyggnad, att orienteringsritningarna är ak-
tuella och att revisionsbesiktningen är genomförd enligt avtal. Kontroll sker även att må-
nads- och kvartalsprover är genomförda. 
Planering inför 2020 pågår och målsättningen är att besöka objekt i Simrishamns kommun. 
Gruppen har som mål att utveckla motringning av SOS vid utlöst brandlarm. Under 2019 
har motringningen fungerat 51 gånger, (81 gånger 2018) vilket inneburit att räddningstjäns-
ten inte har larmats. 
 
Under året har räddningstjänsten larmats till 9 automatiskt brandlarm som utlöst på grund 
av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad): 

• Brand på lastkaj i Ystad, samlingslokal där det automatiska brandlarmet utlöst.  

• Brand i plastdetaljer i formsprutningsmaskin, på en processindustri i Ystad. 

• Brand i tvättmaskin på äldreboende i Ystad. 

• Glödbrand i mellanbjälklag, på ett hotell i Ystad.  

• Brand i hisselektronik, på skola i Ystad. 

• Torrkokning på äldreboende i Vollsjö. 

• Rökutveckling efter varmgång i maskin, processindustri i Simrishamn. 

• Anlagd brand i kläder, på skola i Blentarp. 

• Rökutveckling från spotlightarmatur i samlingslokal, på ett äldreboende i Sjöbo. 
    
Totalt har räddningstjänsten larmats till 232 automatiska brandlarm (ej brand). En minsk-
ning med 6 larm jämfört med 2018. Antalet larmanläggningar som är kopplade till SÖRF 
har ökat till totalt 272 anläggningar och är fördelade enligt nedan: 
 

Kommun Antal 

Ystad 135 

Simrishamn 63 

Tomelilla 32 

Sjöbo 42 
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Operativa övningar 
Samtliga stationer har under året övat utifrån uppsatt förmåga: 

• Samtlig operativ personal har genomgått halkkörningsutbildning (2018-2019).  

• Yttre befäl, FIP-befäl och styrkeledare på heltid har under våren fått utbildning och 
information i ämnet PDV (pågående dödligt våld) av specialutbildad polis. Detta för 
att kunna möte en situation på en skola eller allmän plats tillsammans med andra 
myndigheter på ett tränat och välorganiserat sätt. 

• Samtliga FIP-befäl har varit på utbildning på Räddningscentral-syd, på Hyllie. 
SÖRF:s befäl har fått en fördjupad insikt och kunskap i organisationen för inre led-
ning. Detta är ett steg i SÖRF:s interna befälsutbildning. 

• Yttre befälsgruppen har under året haft workshop med representanter från Miljöför-
bundet och miljöförvaltningen i Sjöbo, där tänkbara scenario diskuterats och behand-
lats. Detta för att skapa en samsyn och förståelse utifrån respektive organisation.  

• Styrkeledare på 1+2 stationerna har under hösten genomgått övning inom OBBO 
(orientering bedömning beslut order) i egen regi.     
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds insatsområde 
Inom insatsområdet finns 8 brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med den 
frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt. Dess-
utom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF. 
 

 Heltid  
På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtids-
personal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik, utbild-
ning, övning, operativ planering, ekonomi och administration. 
 

 RiB 
En viktig del av SÖRF är räddningspersonalen i beredskap (RiB). Förbundet har 7 stationer 
som bemannas av 121 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten av sin brand-
station och har beredskap var tredje alternativt fjärde vecka. Det innebär att de ska vara 
beredda att rycka ut från brandstationen inom fem minuter från att larmet går.  
Simrishamn 5 personer Brösarp 3 personer   
Tomelilla 5 personer Lövestad 3 personer 
Sjöbo 5 personer Vollsjö 3 personer 
Borrby 3 personer 
 

Räddningsvärn 
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltids-
styrkor och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid 
utryckning.  
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RiB (räddningstjänstpersonal i beredskap) 
Året har präglats av fortsatt arbete inom de basala blocken personal och kompetens. Huvud-
fokus har varit att genom inspirationskvällar rekrytera ny framtida personal. Dessa inspirat-
ionskvällar har inneburit en möjlighet att komma till vald station för att närvara vid ett öv-
ningstillfälle och se hur den dagliga verksamheten ser ut och kunna ställa frågor kring yrkes-
rollen. De anställningar som gjorts under året och de som kommer att göras under första 
halvåret 2020 grundas till stor del på dessa tillfällen. Denna form av event kommer därför att 
utvecklas vidare och vara ett bestående inslag inom nyanställningsprocessen under kom-
mande år. 
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Tyvärr uppnåddes inte målsättningen med balans mellan antalet avslutade anställningar och 
nyanställningar under 2019. En anledning är bortfall av huvudarbetsgivare på mindre orter 
och arbetsgivarens möjligheter att låta sin personal verka inom yrkesrollen. Det är med an-
ledning av dessa faktorer prioriterat att under det kommande året arbeta med att: 
 

• Ha god kontakt med nuvarande arbetsgivare som idag har RiB inom sin personal-
grupp. Uppmärksamma dessa för den viktiga roll de har för verksamheten och den 
lokala säkerheten och tryggheten. Denna uppmärksamhet förmedlades under året i 
samband med den nationella ”brandman på jobbet dagen” i september då 15 arbets-
platser besöktes och väckte god uppskattning. 

• Få igång en samverkan med respektive kommun för en gemensam rekryteringsstra-
tegi. Kommunal verksamhet är den överlägset största arbetsgivaren inom vårt geo-
grafiska område. Därför med rätt förutsättningar, vara en viktig samarbetspartner 
som kan ge fler en chans till att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle. 
 

 
Distriktschef RiB Håkan Andersson och biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson besöker 
lokalföreningen i Brösarp under ”Brandman på jobbet dagen”. 
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Förebyggande verksamhet 
SÖRF:s förebyggande arbete har under året varit inriktat på att följa slutmålet för 2019-
2022. ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”. 

  
Delmålet är tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt LSO (lag om skydd 
mot olyckor) för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § ska genomföras 
enligt en årlig verksamhetsplan. Ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader 
eller anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. 
 
Under året har tematillsyn över efterlevnaden av LSO genomförts. Temat har varit ”tillfälligt 
boende” i medlemskommunerna. För tillsyn- och tillståndsarbete, arbetar en person på heltid 
och åtta personer med del av tjänst. 
  
När det gäller de krav som samhället ställer på brandtekniska utformningar i byggnader, be-
driver SÖRF ett förebyggande arbete efter följande riktlinjer. Byggnader ska vara projekte-
rade och utförda på ett sådant sätt att: 

• Byggnadens bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid. 

• Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnaden begränsas. 

• Spridning av brand till närliggande byggnader begränsas. 

• Personer som befinner sig i byggnaden vid brand kan lämna den eller räddas  
på annat sätt. 

• Räddningsmanskapets säkerhet vid brand ska beaktas. 
 
I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.  
 

Ärende 2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO - LBE 170 120 207 191 

Tillstånd LBE 48 30 63 30 

Remisser Polis 36 51 64 43 

Remisser Alkohol 61 60 81 95 

Remisser Samhällsbyggnad 129 185 143 108 

Olycksförloppsutredningar 16 14 23 - 

Sakkunnig utlåtande  18 14 9 - 

Totalt 478 474 590 467 

 

 

KUNSKAP GER TRYGGHET MED STÖD FRÅN SÖRF!

SÖRF:s utbildningar verkar för att minska olyckorna i samhället. Utbildningarna vänder sig 
till alla som vill öka sin trygghet i hemmet eller på arbetsplatsen. SÖRF:s personal är rädd-
ningstjänstutbildade och har lång erfarenhet. Det finns möjlighet att komponera utbildningar 
efter ert behov. 

Utbildningarna hittar ni på vår hemsida och webbformuläret ”intresseanmälan utbildning”. Du kan också 
ringa ansvarig för externutbildningen på telefon 010-110 2561. 
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Externutbildning och information 
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra 
vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:S externa kommunikation. Inriktningen är att pla-
nera utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktivi-
teter där vi upplever störst effekt.  

 
Under 2019 har SÖRF utbildat 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar i brandkunskap, 
hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och heta arbeten. SÖRF ser fortsatt 
en stor efterfrågan på externutbildning.  
 
Avsaknaden av brandvarnare i bostad är något SÖRF arbetar aktivt mot att förebygga. Detta 
ledde till att ett brandvarnarprojekt startade 2018. Projektet har fortlöpt med gott resultat. 
Under året har 50 brandvarnare monterats i hemmen hos våra medborgare. Utöver utbild-
ningar har det genomförts 2 248 hembesök av våra brandskyddskontrollanter och brandmän. 
Vid besöken diskuteras hushållets brandskydd. Hembesöken har genererat uppdragsmedel 
från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 217 tkr. 
 
Alla elever i åk 2, 5 och 8 fick under 2019 besök av SÖRF. De yngre barnen har utbildats i 
brandkunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet samt vart de vänder sig i 
händelse av en brand eller olycka. I årskurs 8 utbildar SÖRF i konceptet ”Upp i rök”. Ut-
bildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder 
samt ungdomarnas eget beteende och handlande. Besöken har varit mycket uppskattade och 
kommer att fortsätta framöver. 
 
SÖRF anordnade tillsammans med de kommunala säkerhetscheferna den populära säker-
hetsmässan för samtliga elever i åk 7. Mässan genomfördes över totalt 4 dagar på brandstat-
ionen i Ystad. Över 750 elever besökte brandstationen i Ystad och fick information av polis, 
bank, försäkringsbolag och Region Skåne. 
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Personalen – vår största tillgång 
Medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett aktivt, 
strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam pro-
cess. SÖRF:s ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser, analysera 
kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa. 
 

Arbetsmiljö 
En medarbetaundersökning är gjord under året och enkäten innehöll frågor i 4 olika katego-
rier arbetsmiljö, ledarskap, organisation och utveckling. Medarbetarundersökningen syftar till 
att ta reda på hur SÖRF:s medarbetare uppfattar SÖRF som arbetsgivare och kunna identi-
fiera förbättringsområde. Medarbetarnas åsikter är viktiga för att gemensamt utveckla och 
förbättra verksamheten, att utföra ett bättre förebyggande och skadeavhjälpande arbete till 
personer och verksamheter i medlemskommunerna.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet rapporteras i ett webbaserat system som AFA för-
säkring tillhandahåller. För räddningstjänsten benämns systemet RIA. De rapporterade hän-
delserna ska riskbedömas, följas upp och åtgärdas. Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet 
anmäls sedan 2013 i ett webbaserat system (IA) som AFA Försäkring tillhandahåller. För 
räddningstjänst benämns systemet RIA och de rapporterade händelserna handläggs av re-
spektive områdeschef. Under det gångna året har 22 anmälningar gjorts i RIA fördelat inom 
blocken olycksfall, tillbud och riskobservation. Sammanfattningsvis noteras att 11 av 15 till-
bud handlar om fordonsskador i olika former samt att 3 av 5 olycksfall är förknippade med 
fall från stege, trappa och halt underlag. Händelserna har utretts internt och i ett av fallen 
även i samverkan med arbetsmiljöverket. 
 

 
 

 

0

5
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15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Olycksfall Tillbud Riskobservationer

Betyg 1-5 2019 2018 

Arbetsmiljö 4,0 4,0 

Ledarskap 4,0 4,1 

Organisation 4,0 4,1 

Utveckling 3,8 3,9 

Nöjdhet 4,1 4,1 
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Värdegrund 
Ett gediget arbete är påbörjat med att ta fram SÖRF:s värdegrund. Syftet med värdegrun-
den är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som 
grund för det dagliga arbetet. Värdegrunden är en vägledning för hur man vill att anställda 
i organisationen ska bemöta andra människor. Målsättningen är att en slutlig värdegrund 
ska vara klar till sommaren 2020. 
 

Rekrytering 
Totalt inom RiB verksamheten har 6 personer påbörjat en anställning och 8 har avslutat sin 
anställning. Det pågår fortsatt ett aktivt arbete med att rekrytera till RiB verksamheten. 
Bland annat har ”prova på dagar” gett resultat och kommer fortsatt vara i fokus. 
 

Kompetensutveckling 
För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav, 
är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksam-
heten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.  

 
Företagshälsovård 
SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita fö-
retagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i 
tjänst. Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet.  
 

 

Personalredovisning 2019 2018 2017 

Totalt antal anställda 171 170 172 

varav dagtidspersonal (heltidsanställda) 50 51 51 

varav räddningspersonal i beredskap (RiB) 121 119 121 

varav kvinnor 14 11 13 

varav män 157 159 159 

Pensionsavgångar    

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 9 9 9 

varav i utryckningstjänst 3 3 4 

Sjukfrånvaro (total sjukfrånvaro i procent av arbetstid)    

Total sjukfrånvaro 4,3 3,8 2,7 

Sjukfrånvaro för män 2,1 2,0 1,0 

Sjukfrånvaro för kvinnor 20,9 17,3 16,1 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sam-
manhängande tid av 60 dagar eller mer 

 

75,6 

 

69,6 

 

60,0 

Åldersgrupp 29 år och yngre 2,4 0,8 0,3 

Åldersgrupp 30–49 år 1,0 1,1 1,5 

Åldersgrupp 50 år och äldre 9,7 8,1 5,3 

328



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 
 

 
 
 
 

19 

Ekonomisk översikt  
Under ekonomisk översikt beskrivs de största budgetavvikelserna knutna till respektive verk-
samhetsområde och förklaring till avvikelserna.  
 

Pensioner 
En ständig dialog förs med KPA gällande ändrade förutsättningar som sker i pensionsskulds-
beräkningarna. Under slutet av året har det inkommit regleringspremier avseende KAP-KL. 
Individlistan som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen har analyserats av SÖRF, 
KPA och Ystad kommun för att säkerställa en korrekt beräkning per årsskiftet. Prognosen 
för pensionsskuldsberäkningen har varierat under året och den slutliga budgetavvikelsen blev 
+662 tkr. 
 

Personal 
Budgetavvikelsen för RiB verksamheten blev -794 tkr. En trend av ökade kostnader beror 
på flera faktorer. Fler operativa insatser, övningstillfällen och förändrat löneavtal. En högre 
personalomsättning bland RiB personalen har medfört ökade kostnader för kläder, utrust-
ning, utbildning, förlorad arbetsinkomst och läkarundersökningar. Under de senaste åren har 
sjukvårdslarmen varit fler och inneburit ökade personalkostnader under RiB verksamheten. 
Under personalkostnader för heltid blev budgetavvikelsen -133 tkr.  
Under verksamheten personalkostnader ingår även semesterlöneskulden som minskat under 
året, vilket innebär att personalen utnyttjat intjänade semesterdagar vilket genererat en positiv 
avvikelse på 347 tkr. Budgetavvikelsen totalt under personalkostnader blev -580 tkr. 
 

Övriga verksamheter 
Det finns en fortsatt positiv efterfrågan gällande förbundets externutbildningar (brandkun-
skap och hjärt-och lungräddning) som genererat intäkter överstigande budgeterade med 470 
tkr. I dessa ingår även en utbetalning på 217 tkr från Brandskyddsföreningen kopplat till 
antalet hembesök.  
Verksamheten fordon/verkstad har haft ökade kostnader knutna till höjda drivmedelspriser 
och reparationskostnader med totalt -657 tkr. Ombyggnationen av brandstationen i Ystad 
blev försenad och avslutad först under hösten 2019. Hyreskostnaderna har därav varit lägre 
än budgeterat med 671 tkr.  
 

Uppföljning 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans. Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en 
ständig utveckling och träffsäkerhet av de ekonomiska beräkningarna. En kontinuerlig upp-
följning och utredning sker gällande kostnader knutna till RiB verksamheten. Detta för att 
säkerhetsställa att budgeterade kostnader efterlevs, då kostnadstrenden har förändrats. 
 

Årets resultat 
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 321 tkr att jämföras med ett budge-
terat överskott på 50 tkr. Årets positiva resultat innebär att förbundet återställt tidigare un-
derskott på 44 tkr avseende verksamhetsåret 2017 (exklusive 872 tkr som hänfördes till syn-
nerliga skäl).  
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Ekonomisk måluppfyllelse 
Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska ar-
beta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna 
disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt 
som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella 
mål för resultat och eget kapital. 

 

Intern kontroll 
Direktionen för SÖRF har antagit policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen 
upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras under året och av-
vikelser av dessa återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna 
kontrollplanen är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhets-
mässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling 
till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuer-
ligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse 
för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett delmål att verksamhets-
cheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhetens kostnadsfördelning. 
  

Mål  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/måluppfyllelse 

  

Resultat och eget kapital 
SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna 
kapitalet ska vara större än noll. Det årliga re-
sultatet efter avskrivningar och finansiella 
kostnader ska vara större än noll. 
 
Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska 
ske löpande under året och ha en direkt kopp-
ling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska no-
teras och åtgärder ska vidtas. 
 
Investeringar 
Förbundets investeringsplan ska ha god fram-
förhållning. En investeringsplan gällande for-
don ska stäcka sig över två mandatperioder.  
 

 

 
Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt 
eget kapital. Årets resultat på 321 tkr innebär 
att målen är uppfyllda. 
  
 
 

En ekonomisk uppföljning och genomgång på 
ledningsnivå har skett enligt plan. Ekonomisk 
redovisning har skett per tertial på politisk 
nivå.   
 

 
Investeringsbudgeten antas av direktionen un-
der november månad för kommande år. En 
investeringsplan gällande behovet av nya rädd-
ningsfordon är framtagen och kommer att 
presenteras för direktionen under våren 2020.  
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Låneskulden 
I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kom-
muninvest på 11 mkr som löper med 5-årig bindningstid och en årlig amortering på 733 tkr. 
Under våren 2020 är det aktuellt med en ny bindningstid och framtida räntekostnader påver-
kas av det aktuella ränteläget vid förhandlingstillfället. 
 

Pensionsåtagande 
Förbundet svarar för intjänade pensioner från och med förbundsbildandet år 2000. Pens-
ionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års 
ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav 25 år inom 
utryckningstjänst. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas 
av förbundets pensionsadministratör KPA. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 
58 år. I framtida pensionsskuldsberäkningar är pensionsåldern 60 år för den operativa per-
sonalen.  
 

Avsättning pensioner, tkr 2019 2018 2017 

Ingående värde avsättning 18 019 13 087 12 851 

Årets förändring  -1 036 3 969 190 

- varav räntekostnad 491 295 271 

- varav utbetalningar -1527 -538 -812 

Årets förändring särskild löneskatt -253 963 46 

Utgående värde  16 730 18 019 13 087 
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Resultaträkning, tkr 

 
Not 

 
2019 

 
2018 

Verksamhetens intäkter 1 71 121 68 118 

Verksamhetens kostnader 1 -65 624 -67 969 

Avskrivningar 1 -4 373 -4 229 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
1 

 
1 124 

 
-4 080 

Finansiella intäkter 2 4 45 

Finansiella kostnader 3 -807 -469 

 
Årets resultat 

 
4 

 
321 

 
-4 504 

 
Balansräkning, tkr 

 
Not 

 
2019 

 
2018 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark och byggnader  5 62 159 

Maskiner och inventarier 5 21 489 22 662 

Finansiell leasing 6 1 183 902 

Summa materiella anläggningstillgångar  22 734 23 723 

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 18 110 20 486 

Summa omsättningstillgångar  18 110 20 486 

Summa tillgångar  40 844 44 209 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital  5 695 10 199 

Årets resultat  321 -4 504 

Summa eget kapital 8 6 016 5 695 

Avsättningar    

Avsättning pensionsförpliktelser 9 16 731 18 019 

Summa avsättningar  16 731 18 019 

Skulder    

Långfristiga skulder 10 8 516 8 968 

Kortfristiga skulder 11 9 581 11 527 

Summa skulder  18 097 20 495 

 
Summa eget kapital och skulder 

  
40 844 

 
44 209 
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Kassaflödesanalys, tkr 

 
Not 

 
2019 

 
2018 

 
Den löpande verksamheten 

   

Årets resultat  321 -4 504 

Justering för av- och nedskrivningar  4 019 3 918 

Ökning/minskning avsättningar  -1 288 4 932 

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar  318 -123 

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital  3 370 4 223 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 376 -1 881 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1 946 765 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 800 3 107 

 
Investeringsverksamheten 

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12 -3 226 -2 497 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  159 123 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 067 -2 374 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring långfristig skuld  -733 -733 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -733 -733 

    

Årets kassaflöde  0 0 

Likvida medel vid årets början  0 0 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland innebär att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

Pensioner 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos. 
Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbe-
stämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redo-
visas som en finansiell kostnad.  

 
Anläggningstillgångar   
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 
för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Mate-
riella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarna nyttjandeperiod. Avskriv-
ningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivning-
arna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas (år): 
Utryckningsfordon  10–20 Kommunikationsutrustning 3-5 
Mindre fordon, båtar  7–10 Övningsområde 3 
Räddnings-/skyddsutrustning 5–7 
  

Leasing 
Förbundet har sex mindre fordon som leasats genom Nordea Finans. Dessa leasingavtal 
klassificeras som finansiell leasing.  

 
Övrigt  
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs 
vid årsbokslutet.  
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Noter (tkr) 
Not 1 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 2019 2018 

Medlemsavgifter 

Myndighetsutövning 

Kurser/utbildning 

Externa insatser 

Lokalhyra 

Övriga bidrag 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 

Brandskyddskontroll 

Summa intäkter 

62 866 

1 376 

1 214 

1 753 

664 

151 

159 

2 938 

71 121 

60 651 

1 239 

991 

1 185 

724 

140 

123 

3 065 

68 118 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Planenliga avskrivningar beräknas på anläggningstillgång-
arnas anskaffningsvärde. 

Verksamhetens nettokostnader 

65 624 

 

-4 373 

 

 1 124 

-67 969 

 

-4 229 

 

-4 080 
 
 
 
 
 

Medlemskommun Ägarandel % Medlemsavgift 

Ystad 

Simrishamn 

Tomelilla 

Sjöbo 

Totalt 

36,8 

23,4 

16,5 

23,3 

100,0 

23 135 

14 710 

10 373 

14 648 

62 866 

 

Övriga upplysningar (RKR R18) 2019 2018 

Total kostnad för revision 

varav kostnad för sakkunnig granskning 

varav kostnad för räkenskapsrevision 

varav sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision 

134 

11 

111 

6 

182 

13 

107 

6 

 

Not 2  
 

Finansiella intäkter 2019 2018 

Dröjsmålsränta kundfordringar 

Ränteintäkter skattekonto 

4 

- 

2 

43 

Summa  4 45 

 

Not 3  
  

Finansiella kostnader 2019 2018 

Räntekostnad lån 

Räntekostnad pensionsskuld  

Övriga räntekostnader                                         

62 

683 

62 

67 

367 

35 

Summa  807 469 
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Not 4  
 

 

Årets resultat innebär att förbundet återställt 44 tkr som var underskottet för 2017 exklusive 872 tkr som hän-
fördes till synnerliga skäl.  
 

Not 5    
 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader 2,1 år och maskiner/inventarier 8,9 år. 
 

Not 6 
 
 
 
 
 

 
 

Not 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Redovisning av balanskravsresultat 2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 321 -4 504 -916 1 259 693 

Realisationsvinster/förluster anläggningstillgångar 318 -123 263 -67 -24 

Balanskravsresultat 639 -4 627 -653 1 192 669 

Maskiner och inventarier 2019 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

55 908 

3 226 

-8 382 

50 752 
 

-33 246 

7 924 

-3 941 

-29 263 

Utgående restvärde  21 489 

Mark och byggnader 2019 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

466 

- 

-303 

163 
 

-307 

284 

-78 

-101 

Utgående restvärde 62 

Finansiell leasing/minimileaseavgifter 2019 2018 

Anskaffningsvärde 

med förfall inom 1 år 

med förfall 1–5 år 

2 294 

338 

845 

1 602 

219 

902 

Kortfristiga fordringar 2019 2018 

Kundfordringar 

Koncernkonto Ystads kommun 

Mervärdesskattefordringar 

Interimsfordringar 

Övrigt 

1 334 

14 883 

1 031 

859 

3 

945 

16 002 

660 

2 877 

2 

Summa 18 110 20 486 
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Not 8 

 

Not 9  
 

Avsättning pensioner 2019 2018 

Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension) 

Särskild löneskatt 

13 465 

3 266 

14 501 

3 518 

Totalt 16 731 18 019 
 

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 358 tkr. 
 

Not 10  
 

Långfristiga skulder 2019 2018 

Kommuninvest 

Skuld för finansiell leasing 

7 333 

1 183 

8 067 

902 

Totalt 8 516 8 969 

 

Not 11   
 

Kortfristiga skulder 2019 2018 

Leverantörsskulder  

varav arbetsgivaravgifter  

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 

Löneskatt 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Övriga interimsskulder 

Donation Sjöbo 

Kortfristig del av långfristiga skulder 

Övrigt  

2 340 

- 

2 224 

656 

1 858 

1 770 

- 

733 

- 

6 199 

1 639 

2 491 

214 

1 508 

186 

192 

733 

4 

Totalt 9 581 11 527 

 

Not 12 
Nettoinvesteringar 
Investeringsbudgeten för 2019 var 3 200 tkr och utfallet 3 226 tkr. De största kostnaderna 
för året har enligt plan hamnat under fordon, skyddsutrustning och fastighet/friska brand-
män. En lastväxlarenehet är utbytt på stationen i Tomelilla. Hjälmarna på samtliga stat-
ioner och larmställ på tre av SÖRF:s stationer har blivit utbytta. Detta för att förbättra 
arbetsmiljön både vid larm och övning. Fastighet/friska brandmän har framförallt handlat 
om ombyggnationen på stationen i Ystad. 

  

Eget kapital 2019 2018 2017 2016 2015 

Ingående värde 5 695 10 199 11 114 9 855 9 162 

Årets resultat 321 -4 504 -915 1 259 693 

Totalt 6 016 5 695 10 199 11 114 9 855 

337



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 
 

 
 
 
 

28 

Driftsredovisning 
Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna 
specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även utrangeringar som skett i anläggningsre-
gistret under året. Under avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budget-
avvikelserna. 
 

Administrativ verksamhet 
Budgetavvikelse finns inom fastigheter och lokalhyror då ombyggnationen av stationen i Ystad 
blev försenad och slutförd först under hösten. Kansliet innefattar även abonnemangskostna-
der för IT-system och köp av tjänster från Ystads kommun avseende bland annat lönehante-
ring och kassafunktion. Högre abonnemangskostnader för förbudets IT-system och byte av 
bank har generat kostnader överstigande budgeterade med 103 tkr. 
 

Operativ verksamhet 
Under verksamheten kommunikation ingår högre kostnader för IT gällande reparationer och 
material för bland annat telefonväxeln. Det fortsatt höga antalet sjukvårdslarm innebär ökade 
intäkter från Region Skåne under verksamheten externa insatser men genererar även högre 
personalkostnader under RiB verksamheten. 
 

Förebyggande verksamhet 
Verksamheten för brandskyddskontroll har under året haft ett budgeterat överskott på 112 tkr.   

Driftsredovisning, tkr 
Utfall 

191231 

Utfall  

181231 

Budget 

2019 

Avvikelse  

utfall/budget 

Medlemsavgifter 62 866 60 650 62 866 - 

Personalkostnader -43 652 -40 299 -43 071 -580 

Pensionskostnader  -4 978 -9 399 -5 640 662 

Ränta/avskrivningar -4 790 -4 181 -4 452 -338 

Räddningschef       

Revision/direktion -417 -502 -408 -9 

Ledningsfunktion -408 -260 -382 -26 

Administrativ verksamhet     

Kansli -1 559 -1 458 -1 456 -103 

Företagshälsovård -657 -840 -690 33 

Fastigheter -6 677 -6 478 -7 348 671 

Operativ verksamhet   -  

Kommunikation -2 695 -2 286 -2 419 -276 

Fordon/verkstad -2 557 -1 977 -1 900 -657 

Externa insatser 823 242 440 382 

Förebyggande verksamhet      

Myndighetsutövning LSO/LBE 1 345 1 207 1 415 -70 

Myndighetsutövning BSK 2 752 219 2 640 112 

Extern utbildning 925 858 455 470 

Summa 321 -4 504 50 271 
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Investeringsredovisning 
Den största investeringskostnaden för året är under fordon. Det är framförallt kostnaden 
för en ny lastväxlare. I övrigt fortsätter utbyte och uppdatering av skyddsutrustning och 
räddningsmaterial för att upprätthålla en modern standard och en bra arbetsmiljö på 
SÖRF:s samtliga stationer.   
 

Fordon 
Under året har utbyte skett av lastväxlare, kemenhet och båttrailer. Påbyggnation och ut-
rustning har införskaffats till brandskyddskontrollanternas fordon.     
 

Fastighet/friska brandmän 
Nyinvestering i utrustning till övningsområdet för att höja arbetsmiljön och förbättra möj-
ligheterna att bedriva övningsverksamhet som speglar samhället. Även inköp av utrustning 
till ombyggnationen i Ystad och konceptet friska brandmän.  
 

Skyddsutrustning/räddningsmaterial 
Ett utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades under 2018 och sträcker sig till 2020. 
Inräknat är även ett nyrekryteringsbehov på både hel- och deltidsstyrkan med drygt tio 
personer årligen. En uppdatering av framförallt hydraulverktyg och andningsskydd som 
fallit för åldersgränsen. Samt nyinvestering i lättare och mer arbetsmiljövänlig utrustning.   
 

Rakel/IT/teknik 
Nya stationsdatorer för styrning av utalarmering och infotexter till samtliga stationer. Ny 
modul till verksamhetsprogrammet som speglar scheman till smartphones och en ny digital 
växel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Investeringsredovisning, tkr 
Utfall  

191231 

Budget 

2019 

Fordon 1 386 1 300 

Fastighet/friska brandmän 627 600 

Skyddsutrustning 500 530 

Räddningsmaterial 329 370 

Rakel/IT/teknik 384 400 

Summa 3 226 3 200 
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 Kontaktuppgifter 

 raddningstjansten.sorf@sorf.se       |     www.sorf.se 

 Besöksadress Fakturaadress  Telefon    
 Metallgatan 2  Box 238 010-110 2500  
 271 39 Ystad  271 25 Ystad 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 53 Dnr KS 2020/60

Årsredovisning 2019 - SYSAV

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Jäv
Leif Sandberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets 
resultat uppgår till plus 71,4 mnkr. 

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och granskningsrapport 2019 – SYSAV, handlingsid: Ks 
2020.1191.
Kommunfullmäktige § 90/2019, handlingsid: Ks 2019.3089.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 54 Dnr KS 2019/144

Årsredovisning för 2019 - Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2019 samt att 2019 års resultat 
fördelas enligt avtal. 

Ärendebeskrivning
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat årsrapport inklusive bilagor 
för verksamhetsåret 2019. Resultatet blev plus 446 tkr.

Ca 23 tkr krediteras Tomelilla kommun enligt bilaga 6. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2019 samt att 2019 års resultat 
fördelas enligt avtal.

Beslutsunderlag
Beslut Östra Skånes hjälpmedelsnämnd om bokslut 2019, handlingsid: Ks 
2020.1317.
Bilaga 1a-1c  Statistik inköp-försäljning 2019, handlingsid: Ks 2020.1311.
Bilaga 2 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, 
handlingsid: Ks 2020.1312.
Bilaga 3 Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven, handlingsid: Ks 2020.1315.
Bilaga 4 Bokslut 2019, handlingsid: Ks 2020.1313.
Bilaga 5 Hemtransport 2019, handlingsid: Ks 2020.1316.
 Bilaga 6 Fördelning av resultat 2019, handlingsid: Ks 2020.1314.
Kommunfullmäktige § 88/2019, handlingsid: Ks 2019.3087.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-03-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ÖSHN § 3

Bokslut 2019
Änr HMN 2019/39 1.4.1

Beslut

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2019

 Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på 
-96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transport-
verksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport 
ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 
tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Under 2019 gjordes en ombyggnad på HÖS (Kabelvägen 17) så att all 
verksamhet kan rymmas i samma byggnad. Verksamheten flyttades 
successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
 Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-03-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2019-01-27

Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2

Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv, bilaga 3

Årsbokslut, bilaga 4

Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 5

Fördelning av resultat 2019, bilaga 6

364



Bilaga 1a

Inköp Försäljning Fakturerat

Inköp/ Debet
Totalt

82 187 934

Inköp hjälpmedel 76 090 349

Inköp tillbehör
(arbetsordrar)

6 097 585

Försäljning/ Kredit Totalt
(försäljningsandel av tot.inköp %)

27 727 370

Försäljning hjälpmedel 21 440 212

Försäljning
tillbehör

6 287 158

Fakturerat
belopp

54 460 564
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Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp 
jan-dec ´19

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 1b

Inköp Försäljning Fakturerat

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

100%

100%

100%

103%

104%

103%
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50 000 000
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90 000 000

Inköp, försäljning, fakturering  
2018-2019

33% 34%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 1c

Inköp Försäljning Fakturerat

2014 61 774 695 23 242 822 38 531 873

2015 69 378 780 25 625 585 43 753 195

2016 72 653 011 27 171 813 45 481 198

2017 71 772 383 25 638 836 46 133 547

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

100%

100%

100%
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110%
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2014- index år 100%

33%38%38%

34%

33%3%33%38%38%

37%

33%

119%

33%38%38%33%3%

38%

33%38%38%33%3%33%38%38%

141%

3%

33%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 2

Kabelvägen 17 Utfärdare: Ingrid Magnusson
291 62 Kristianstad Status: U
Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-01-27
Fax 044-12 37 04

Uppföljning av Styrkort, bokslut 2019
Mål Styrtal

Indikatorvärden
Kommentar

Mätning av kundnöjdhet (via kundenkät)
O 95 % eller högre 
O 90-94 %
O 89 % eller lägre

O 99,3 % svarade att de 
var nöjda med 
verksamheten på HÖS 
(64 % Mycket nöjda, 
35 % nöjda).

Kundernas bedömning av bemötande
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre

O 99,3 % svarade att de 
var mycket nöjda 
alternativt nöjda med 
bemötandet på HÖS.

Medborgare
Nöjda kunder

Kundernas bedömning av tillgänglighet
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre

O 96,6 % svarade att 
tillgängligheten på HÖS 
är bra alternativt mycket 
bra.

Öka förskrivarnas 
kunskap i webSesam

Genomföra webSesam-utbildningar
O 11 genomförda webSesam-utbildningar
O 5-10 genomförda webSesam-utbildn.
O 0-4 genomförda webSesam-utbildn.

O 9 webSesam-
utbildningar genomfördes 
i kommunerna under 
2019

Genomföra fler 
förskrivarutbildningar 
(projekt 2019)

Mäta antalet förskrivarutbildningar
O > 17 förskrivarutbildningar    
O 17
O < 17 förskrivarutbildningar

O 21 förskrivar-
utbildningar genomfördes 
under 2019

Mäta andel utlevererade begagnade (beg.) 
ID-märkta hjälpmedel
O 55 % eller högre
O 45-54 %
O 44 % eller lägre

O 60 % av alla ID-märkta 
hjälpmedel som 
levererats under 2019 var 
begagnade.

Recirkulation av 
begagnade hjälpmedel

Mäta antal utlevererade begagnade ID-
märkta hjälpmedel
O > 9240 st.         
O Antal utlev. beg. hjälpmedel 2018= 
9239st
O < 9238 st.

O 10 083 av alla ID-
märkta hjälpmedel som 
levererats under 2019 var 
begagnade. 

Utveckling 
All verksamhet på 
samma ställe

Implementering i verksamheten
O Flytt till gemensamma lokaler är klart
O Flytt är påbörjat men inte klart
O Flytt till gemensamma lokaler 
senareläggs

O Flytt till gemensamma 
lokaler genomfört

Öka mängden skänkta 
utrangerade hjälpmedel

Mäta antal skänkta hjälpmedel, jfr m. -18
O > 385 st.     
O Antal skänkta hjälpmedel 2018 = 384st
O < 383 st. 

O 443 utrangerade 
hjälpmedel har skänkts till 
biståndsorganisationer 
under 2019.

Medarbetare 
Nöjda medarbetare 
med god hälsa

Handlingsplan till tre utvecklingsområden
O Handlingsplan genomförd för tre 
utvecklingsområden
O Handlingsplan genomförd för 1-2 
utvecklingsområden
O Handlingsplan ej påbörjad 

O Handlingsplan 
genomförd för 1-2 
utvecklingsområden
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Bilaga 2

Kabelvägen 17 Utfärdare: Ingrid Magnusson
291 62 Kristianstad Status: U
Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-01-27
Fax 044-12 37 04

Mätning differens på all inventering 
O < 656 tkr
O 2018 års inventeringsdifferens=655 tkr
O > 654 tkr

O 2019 års 
inventeringsdifferens blev 
876 tkr 

Ekonomi 

Korrekta lagersaldon

Mätning differens på all inventering under 
respektive år (antal/kvantitet)
O < 2174 st.
O 2018 års inventeringsdifferens = 2173 st.
O > 2172 st.

O 2019 års 
inventeringsdifferens blev 
2424 st.
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 Bilaga 3, Sida 1 av 6

Kabelvägen 17 Utfärdare: Ingrid Magnusson
291 62 Kristianstad Datum: 2020-01-27
Tel 044-13 42 45 
Fax 044-12 37 04

HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
Uppföljning per december (31/12 2019)

Hjälpmedelschef:
Ingrid Magnusson

Måluppfyllelse i perspektiven
 

Medborgare:

1. 1. Nöjda kunder
I oktober 2019 genomfördes en kundenkät som skickades ut till samtliga förskrivare i 
de 11 samverkande kommunerna. Svarsfrekvensen var 66 %. På frågan om ”Hur nöjd 
man är med verksamheten på HÖS” så har HÖS en kundnöjdhetsgrad på 99,3 % 
(jämfört med 99,2 % i jämförelse med mätningen 2017). 

64 % har svarat att man är ”Mycket nöjd” och 35 % att man är ”Nöjd” med 
verksamheten på HÖS. 0,7 % har svarat att man är ”Mindre nöjd/missnöjd”. 98,6 % 
ansåg att man får den hjälp och service som man förväntar sig.

Sammanfattningsvis fick HÖS bra omdömen inom följande områden:
 Bemötande från samtliga personalkategorier
 Tillgänglighet när det gäller tekniker, lager- och administrativ personal
 Väntetid för att få tjänster utförda av tekniker (både i brukarens hem och på 

HÖS)
 Informationsgivning via WebSesam eller HÖS-bladet
 Leveranser från HÖS

De förbättringsområden som kan noteras från kundundersökningen är:
 Tillgänglighet när det gäller hjälpmedelskonsulenter (10  % svarar att de 

upplever att tillgängligheten till konsulenter är mindre bra)
 Tillgänglighet när det gäller uteservice (4 % svarar att de upplever att 

tillgängligheten till uteservice är mindre bra)
 Väntetid för att boka tid med konsulent för utprovning och tills åtgärd är 

påbörjad 
 Att produkten inte alltid är felfri när den kommer fram (12,7 % anser att det är 

mindre bra)

Alla synpunkter och kommentarer som vi har fått via enkäten kommer vi att jobba 
vidare med. En handlingsplan kommer att tas fram som ska kommuniceras till 
kunderna.

Under 2019 har konsulenterna mätt erbjuden utprovningstid. 78 % av förskrivarna 
erbjöds en utprovningstid inom 30 dagar. Vid de tillfällen det gått längre tid innan 
utprovningen har blivit av har konsulenterna noterat orsaken. Det har t ex kunnat vara 
att förskrivaren inte kunde, att brukaren ställde in, att leverantören inte kunde etc. Om 
man tar bort dessa så har 88 % erbjudits utprovning inom 30 dagar.
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2. Öka förskrivarnas kunskap i webSesam
Under 2019 har 3 st. grundutbildningar i webSesam genomförts på HÖS. Det var fler 
inplanerade men dessa blev inställda pga. att förskrivare som anmält sig inte dök upp. 
Alla nyanställda förskrivare ska gå grundutbildning i webSesam. Konsulent och 
systemadministratör har även genomfört 9 st. webSesam-utbildningar ute i 
kommunerna, där samtliga förskrivare deltagit. 

3. Genomföra fler förskrivarutbildningar 
Under 2019 har vi påbörjat ett utbildningsprojekt. Projektet innebär att HÖS 
hjälpmedelskonsulenter ska hålla i fler förskrivarutbildningar. Under 2019 har vi 
planerat in 24 utbildningar. Tidigare år har hjälpmedelskonsulenter också genomfört 
utbildningar, men då bara enstaka per år. Nytt i projektet är också att kommunerna 
delas upp i två olika grupper, en norra respektive södra, där utbildningar för de norra 
kommunerna genomförs på HÖS i Kristianstad och för de södra i Tomelilla. Målet med 
uppdelningen är att underlätta för förskrivare i de södra kommunerna att delta i 
utbildningar. Hjälpmedelskonsulenterna har utformat utbildningarna efter vad som 
anses behövas i förskrivarnas arbete. De utbildningar som hålls är: ”Funktionell 
sittanalys”, ”Sittdynor”, ”Kognition”, ”Lyftar och lyftselar”, ”Manuella förflyttningar” 
och ”Att tänka på vid utprovning av rullstol”. Totalt har 24 av dessa utbildningar 
planerats in. 2 st. har behövt ställas in pga. ombyggnad på HÖS. 1st har behövt ställas 
in pga. för få anmälda. På de 21 utbildningar som genomförts har det funnits 250 st. 
utbildningsplatser. Av 250 platser har 220 förskrivare anmält sig. Totalt antal deltagare 
på utbildningarna har varit 205 st. Utbildningarna har utvärderats av deltagarna utifrån 
följande kategorier: helhetsintryck, utbildare och innehåll. Majoriteten av deltagarna 
har skattat högsta betyg inom alla kategorier.

4. Recirkulation av begagnade hjälpmedel
Vi har under 2019 fortsatt med att ta ut listor på ID-märkta hjälpmedel som inte är 
synliga i WebSesam men som finns på lager. Hjälpmedelskonsulenter ansvarar för att 
de läggs in i ersättningsgrupper i WebSesam. Information ges på HÖS ledningsgrupp 
vid ”anhopning” av begagnade hjälpmedel, varvid ledningsgruppens ledamöter påtalar 
detta för förskrivare. Information ges även till förskrivarna via HÖS-bladet.

Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs dels mätning i kronor 
och dels mätning av antal. Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (mätning i 
kronor) under 2019 avser 34 % begagnade hjälpmedel och tillbehör (33 %, 2018). Av 
alla ID-märkta hjälpmedel som levererats från HÖS 2019 (mätning av antal) var 60 % 
begagnade (55 %, 2018).

Utveckling:

1. All verksamhet på samma ställe
Sedan 2014 har HÖS verksamhet på två adresser, Kabelvägen 17 och 11. Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd har i styrkort 2016, 2017 och 2018 gett HÖS i uppdrag att utreda 
HÖS lokaler i syfte att lokalisera all verksamhet på samma ställe. Syftet är en mer 
kostnadseffektiv användning av HÖS resurser med ett lager (istället för två), en 
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godsmottagning, en returmottagning, en rekondavdelning osv. Arbetet har inneburit 
översyn av flöden och arbetsuppgifter, verksamhetens lokaler, fysisk arbetsmiljö, 
psykosocial arbetsmiljö samt miljöaspekter.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd tog i december 2018 beslut att ge C4 Teknik i 
uppdrag att teckna hyresavtal på hela fastigheten på Kabelvägen 17, när hyresavtalet 
på Kabelvägen 11 gick ut 2019-07-31. Samtidigt godkände nämnden kostnader i 
samband med ombyggnad på Kabelvägen 17 i enlighet med beskrivning i etapp 1.

Vecka 6 påbörjades ombyggnaden på Kabelvägen 17 i de lokaler som HÖS övertagit 
av daglig verksamhet i Kristianstads kommun. Inför ombyggnaden hade både 
byggfirman och verksamheten tagit fram tidsplaner inför ombyggnad/flytt av all 
verksamhet på Kabelvägen 11 till 17. Veckovis hölls byggmöten med byggfirman för 
avstämning av tidsplanerna.

Asfaltgolvet började grävas upp i den nya rekonditioneringsavdelningen, vecka 11. 
Byggfirman använde en dieseldriven grävmaskin vilket gjorde att det kom in 
dieselångor och ett svart stoft i HÖS lokaler. I samråd med arbetsmiljöingenjör, 
huvudskyddsombud och fastighetsförvaltare beslutades om att ingen personal skulle 
vara på Kabelvägen 17 när asfaltsborttagningen pågick.

Ombyggnaden av lokalerna tog ca 4 månader och var klar i början av juli. Då var 
förändring av godsmottagning och returmottagning genomförd och den nya 
avdelningen för rekonditioneringen stod klar. Loftgång och ny sluss vid 
godsmottagningen har byggts. All sänghantering inryms i de befintliga lokalerna och 
kontor för uteservice har inrättats. Verksamheten flyttades successivt och i juli 
lämnades lokalerna på Kabelvägen 11. 

2. Öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel
HÖS har sedan 2011 avtal med en biståndsorganisation om att skänka utrangerade 
hjälpmedel till dem. 2018 kom förfrågan från ytterligare en biståndsorganisation och 
avtal slöts även med dem. I samband med det nya avtalet beslutades att uppföljning 
skulle ske mer kontinuerligt och statistik tas numera fram i verksamhetssystemet 
Sesam. Mätning visar att 443 hjälpmedel har skänkts till biståndsorganisationer under 
2019, jämfört med 384 st. under 2018. Främst är det utrangerade rollatorer, rullstolar 
och vårdsängar som skänks.

Medarbetare:

1. Nöjda medarbetare med god hälsa
Antal tillsvidareanställda på HÖS är 43 personer, medelåldern är 44,8 år och den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är 100 %.

Kristianstads kommun erbjöd 2019 alla medarbetare en ekonomisk friskvårdssubvention om 
1000 kronor/år. På HÖS har 22 medarbetare fått utbetalt friskvårdssubventionen (jämfört med 
18 personer 2018). Det innebär att 51,2 % av medarbetarna (43 tillsvidareanställda) har nyttjat 
friskvårdsubventionen jämfört med 40,9 % 2018 (44 tillsvidareanställda). 
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Genomsnittliga korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat med 1,4 dagar/anställd under 2019 
jämfört med året innan. 2019 var korttidssjukfrånvaron 7,2 dagar/anställd jämfört med 5,8 
dagar/anställd 2018. Sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar har ökat med 2,1 dagar/anställd, även 
sjukfrånvaron mer än 90 dagar har ökat, med 11,9 dagar/anställd. Totalt har sjukfrånvaron ökat 
med 15,3 dagar dagar/anställd jämfört med 2018.

Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har minskat från 56,8 % till 
48,8 % av antalet tillsvidareanställda.

Jämförelser med förvaltning:

Index HÖS Omsorgsförvaltningen
Frisktal 48,8 % 48,7%

13 incidenter har rapporterats i Lisa under 2019. Lisa är en förkortning av Lokalt Informations 
System om Arbetsskador samt tillbud som underlättar rapportering av arbetsskada och tillbud 
för chef och medarbetare. Den största skillnaden är att arbetstagaren numera själv kan anmäla 
arbetsskada vilket inte gick i det gamla systemet (då skulle det göras tillsammans med 
arbetsledare). Tre incidenter är fordonsrelaterade, sex incidenter handlar om tillbud med 
personal, tre rör arbetsskador och en rör bristfällig ventilation i utprovningsrum.

Utbildningsbehov identifieras vid medarbetarsamtal och resulterar i en individuell 
utvecklingsplan. En övergripande utbildningsplan togs fram 2019 samt en påbörjad för 2020. 
Exempel på utbildningar som personal deltagit i 2019:

 HLR-utbildning för all personal
 Utbildning i ergonomi för förrådspersonal och hemtransport
 Hjälpmedelskonferens, två personer deltog 
 Diverse leverantörsutbildningar för tekniker
 Truckutbildning
 YKB-utbildning för lastbilschaufförer

Efter genomförd analys av resultatet från medarbetarenkäten 2018 prioriterades tre 
utvecklingsområden som vi har arbetat vidare med under 2019. Dessa var: 
”Ledarskap/Organisation, ”Arbetsklimat” och ”Frånvaro av trakasserier”.

Ledarskap/Organisation:
Under 2019 har hjälpmedelschef, förvaltningschef och HR-specialist gjort en översyn av 
ledningsorganisationen på HÖS vilket mynnat ut i en förändring avseende ledningsstrukturen. 
Det beslutades att inrätta en enhetschef för enheterna Förråd/Rekond/ Transport/ Uteservice/ 
Hemtransport, där ansvar för verksamhetsutveckling, personalansvar för 26 medarbetare, 
arbetsmiljö och ekonomi ingår. Enhetschefen ska driva och utveckla verksamheten i 
samverkan med övrig verksamhet samt ingå i HÖS ledningsgrupp som leds av 
hjälpmedelschefen. I uppdraget ingår att vara ställföreträdare för hjälpmedelschef och delta på 
nämndsmöten.

Syftet med förändringen är att uppnå en verksamhet med en hållbar struktur med rimlig 
arbetsbelastning för ledningsfunktionerna över tid. Införande av enhetschefstjänst för 
Förråd/Rekond/Transport/Uteservice/Hemtransport medför ett nära ledarskap där och en 
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kvalitetshöjning av verksamheten genom att tillsammans med medarbetarna ansvara för och 
utveckla att planering, logistik och transporter bedrivs på bästa möjliga sätt.
De två arbetsledarna får ett förändrat uppdrag, de ska leda enheterna operativt, dvs. ansvara för 
den dagliga personalledningen och den dagliga planeringen av verksamheten. Alla ledigheter 
går via arbetsledare. Viss administration samt delegerade arbetsmiljöuppgifter främst avseende 
fysisk arbetsmiljö ingår. Dessa tjänster finns idag, uppdragen förändras med även operativt 
arbete på ca 25 % för att hantera korttidsfrånvaro.

Under 2019 har arbetsledare och hjälpmedelschef gått utbildningar i Kristianstads kommuns 
ledarutvecklingsprogram. Arbetsledarna har anmält sig till ledarskapsprogrammet, bl.a. ”Jag 
som ledare” samt ”Ta tillvara och utveckla medarbetare” och ”Kommunikation och 
förhållningssätt”. Hjälpmedelschef har gått utbildning ”Leda chefer”.

”Infobladet HÖS” – ett nyhetsbrev som skickas ut personalen varannan vecka har återuppstått 
under 2019. Syftet har varit att all personal får samma information samtidigt istället för via 
olika informationskanaler såsom muntligt efter möten och via mail.

När det gäller tydlig organisation har det på APT under året tydliggjorts angående HÖS 
uppdrag, t ex vilka som är våra kunder och hur organisationen ser ut med en politisk nämnd 
och en ledningsgrupp. Förvaltningschef har även deltagit på APT och informerat om 
förvaltningsledningen. 

Arbetsklimat:
Varje grupp har arbetat vidare och bestämt vad man behöver lägga fokus på. Grupperna har 
kommit olika långt i arbetet, två av grupperna har använt ett verktyg som heter ”Visuell 
dialog”, där även HR-specialister deltog och gav stöd.

På APT under 2019 har ett tema varit att ta fram en ”Hälsoduk”. Arbetet har letts av 
hjälpmedelschef och hälsoombud och syftet har varit att ta ha dialoger om hälsofrämjande 
förhållningssätt på HÖS. Det har innefattat grupparbeten med frågor som: ”Vad är hälsa för 
mig”, ”Vilka friskfaktorer har vi på vår arbetsplats”, ”Vad är viktigast för att uppnå en god 
arbetsmiljö”, ”Hur vill vi ha det på arbetsplatsen”, ”Hur ser arbetsplatsen ut hos oss idag” samt 
till slut ”Mål och aktivitet”, dvs. vad det ska arbetas vidare med. Hälsoduken är utformad som 
en tavla och är uppsatt i personalrummet.

Frånvaro av trakasserier:
På APT i maj hade vi en genomgång av Kristianstads kommuns riktlinjer för kränkande 
särbehandling i syfte att medarbetarna ska känna till vad som gäller vid kränkande attityder och 
trakasserier. Om man upplever sig vara utsatt påtalades vikten av att ta upp med chef eller HR-
funktion, skyddsombud/facklig företrädare eller Arbetsmiljöenheten. Vi har därefter fortsatt 
arbeta med förhållningssätt och bemötande personalen emellan, dels på APT och dels i 
enskilda samtal vid behov. Ny mätning av medarbetarnas upplevelse av frånvaro av 
trakasserier görs via medarbetarenkät 2020.
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Ekonomi:

1. Korrekta lagersaldon
Uppföljning av lagersaldofel görs frekvent och vi arbetar med prognosuppdatering i Sesam. 
För att säkerställa en bättre balans på hur mycket som köps in av lagervaror beräknas 
inköpskvantiteten i Sesam utifrån behovet. Målet är att minska antalet artiklar som blir 
hyllvärmare och samtidigt justera inköpen i takt med att förbrukning ökar/minskar. 
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2019, tkr

DRIFTSVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 20 837 20 972 135

Personalkostnader -14 773 -14 764 9

Lokalhyra -2 290 -2 186 104

Övr kostnader -3 425 -3 802 -377

Finansiella kostnader -349 -316 33

S:a kostnader -20 837 -21 069 -232

Resultat 0 -96 -96

UTESERVICEVERKSAMHET Budget Redovisat Diff 

Intäkter 3 865 3 835 -30

Personalkostnader -3 134 -3 083 51

Övr kostnader -731 -625 106

Finansiella kostnader 0 0 0

S:a kostnader -3 865 -3 708 157

Resultat 0 128 128

TRANSPORTVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 872 895 23

Personalkostnader -494 -503 -9

Övr kostnader -278 -249 29

Finansiella kostnader -100 -5 95

S:a kostnader -872 -757 115

Resultat 0 138 138

HEMTRANSPORT Budget Redovisat Diff

Intäkter 3 053 2 835 -218

Personalkostnader -2 462 -2 363 99

Övr kostnader -530 -421 109

Finansiella kostnader -61 -61 0

S:a kostnader -3 053 -2 844 209

Resultat 0 -10 -10

SESAM, lagerekonomi

Hjälpmedelsförsäljning 54 741

Lager/varukostnad -54 454

Resultat 287

TOT RESULTAT, tkr 446

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-22
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INVESTERINGSKOSTNADER 2019, tkr

Budget, 

inköp

Redovisat,

inköp

1 st industritvättmaskin+ 1 st torktumlare 196 114

1 st industritvättmaskin+ 1 st torkskåp 0 129

Ångtvätt 0 11

Lyftbord, 2 st 0 26

Fräs, verkstad inne, 36 tkr 36 33

Kompressor 30 0

Karmstolar och möbler till väntrum 53 0

Bits till utprovningsrum 20 35

12 st klädskåp 50 20

Målarskåp, verkstad inne 46 48

Lagerhyllor förråd 45 57

Lastburar 30 17

Lastbil 1 200 0

Summa investeringar 1 706 490

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-22
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Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2019

Fakturerat, 2018-2019

Kommun Fakturerat 2019 Fakturerat 2018
Sjöbo 166 288,00 kr                     183 535,00 kr

Skurup 131 360,00 kr                     146 450,00 kr

Ystad 326 050,00 kr                     330 937,00 kr

Kristianstad 851 847,00 kr                     833 145,00 kr

Simrishamn 311 110,00 kr                     351 835,00 kr

Tomelilla 122 370,00 kr                     140 085,00 kr

Bromölla 188 555,00 kr                     157 765,00 kr

Osby 105 397,00 kr                     116 740,00 kr

Hässleholm 369 242,00 kr                     351 750,00 kr

Ö Göinge 112 825,00 kr                     121 625,00 kr

Hörby 149 705,00 kr                     34 385,00 kr fr o m 2018-10-01

 Totalt 2 834 749,00 kr           2 768 252,00 kr

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2019

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb
Sjöbo 45 15 61 0 31 13 50 0

Skurup 18 15 44 5 17 12 29 5

Ystad 77 35 91 7 46 33 85 7

Kristianstad 140 106 241 21 100 84 229 18

Simrishamn 127 28 89 3 57 23 67 3

Tomelilla 34 13 35 0 36 12 36 0

Bromölla 51 23 47 4 41 20 47 4

Osby 28 12 29 0 24 9 28 0

Hässleholm 77 47 113 0 76 41 111 0

Ö Göinge 30 16 30 0 27 15 27 0

Hörby 35 24 43 1 31 23 41 1

 Totalt 662 334 823 41 486 285 750 38

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2018

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb
Sjöbo 59 14 85 3 42 9 45 3

Skurup 26 24 40 6 25 22 38 5

Ystad 85 33 111 5 54 26 75 5

Kristianstad 156 103 215 32 121 81 171 27

Simrishamn 139 16 92 6 85 14 80 6

Tomelilla 31 15 46 2 25 14 42 2

Bromölla 39 17 44 1 29 15 42 1

Osby 29 13 35 1 33 12 35 1

Hässleholm 73 47 107 4 69 45 105 3

Ö Göinge 31 11 45 3 22 8 43 3

Hörby 10 3 12 0 11 3 9 0 fr o m 2018-10-01

 Totalt 678 296 832 63 516 249 685 56

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-20
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Fördelning av resultat 2019

Kommun

HÖS drift + uteservice + 

hemtransport Transport (HÖS lastbil)

Att kreditera per 

kommun

Osby 14 010,32 kr                     8 851,86 kr                       22 862,18 kr                     

Hörby 16 554,48 kr                     10 459,29 kr                     27 013,77 kr                     

Östra Göinge 15 746,94 kr                     9 949,08 kr                       25 696,02 kr                     

Hässleholm 55 110,07 kr                     34 819,10 kr                     89 929,18 kr                     

Kristianstad 89 651,24 kr                     -  kr                                89 651,24 kr                     

Bromölla 13 580,13 kr                     8 580,06 kr                       22 160,19 kr                     

Tomelilla 14 276,68 kr                     9 020,15 kr                       23 296,83 kr                     

Simrishamn 20 417,75 kr                     12 900,14 kr                     33 317,90 kr                     

Ystad 31 896,60 kr                     20 152,59 kr                     52 049,19 kr                     

Sjöbo 20 259,21 kr                     12 799,97 kr                     33 059,18 kr                     

Skurup 16 635,87 kr                     10 510,71 kr                     27 146,58 kr                     

Summa 308 139,29 kr                   138 042,96 kr                   446 182,25 kr                   

HÖS drift=   190 441,73
Uteservice=        127 510,81
Hemtransport= - 9 813,25
Resultat=             308 139,29

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-22
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Kristianstads
kommun

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorerna i kommunerna:
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Ostra Göinge kommun

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd zoig
Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam nämnd för
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan l oktober 20i8 ingår även Hörby kommun
och verksamheten omfattas nu av n samverkande kommuner. Värdkommun för denna
nämnd är Kristianstads kommun.

Hjälpmedelscentrum Ostra Skåne (HOS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
-96 tkr, för serviceverksamheten ett resultat på t28 tkr, för transportverksamheten eU resultat
på t38 tkr och hemtransport ett resultat på - 10 th'. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat
på 287 tkr. Det sammanlagad resultatet är 446 tla.

Uppföljningen av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse till största delen har
uppnåtts i perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare. Målupp®llelsen har
inte uppfyllts avseende perspektivet ekonomi.

Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten
Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 20lg.

För revisorerna i Kristianstads kommun

2020-03-o9

Svan Gulbnar Linna
Ordförande

Göran Sevebrant
Vice ordförande
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 55 Dnr KS 2019/182

Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2019. 
Resultatet blev plus 264 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
AV Media bokslut 2019, handlingsid: Ks 2020.1376.
Hemställan om ansvarsfrihet 2019, handlingsid: Ks 2020.1349.
Revisionsberättelse för år 2019, handlingsid: Ks 2020.1350.
Granskningsrapport av årsredovisning 2019, handlingsid: Ks 2020.1351.
Kommunfullmäktige § 63/2019, handlingsid: Ks 2010.2129.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 56 Dnr KS 2020/71

Årsredovisning 2019 - Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest har avlämnat årsredovisning inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport för år 2019. Årets resultat uppgår till 354 mnkr.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommuninvest årsredovisning 2019, handlingsid: Ks 2020.1379.
Kommunfullmäktige § 89/2019, handlingsid: Ks 2019.3088.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 57 Dnr KS 2019/186

Svar på motion - Slöjförbud i skolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
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förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna 
fattas av rektor, vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta 
beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan ska i sin tur inte strida mot 
grundläggande fri- och rättigheter och följa läroplans skrivning om 
grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2020, handlingsid: Ks 2020.1291.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 11/2019:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Familjenämnden § 25/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 58 Dnr KS 2019/187

Svar på motion angående avgifter i skolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2020, Ks 2020.1293.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 122/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2029:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 12/2020: 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla de två första att-satserna i yrkandet och anse 
den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Familjenämnden § 26/2020:
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Svar på motion angående energibesparing i fastigheter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att överlämna 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnad ställer sig positiv till motionärens förslag till identifikation 
av de fastigheterna med högst energiförbrukning. Vi föreslår att de 5 främsta 
fastigheter med högst energiförbrukning väljs ut och förslag till åtgärder och 
investering tas fram i enlighet med motionärens förslag till 
investeringsberedning. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2020, handlingsid: Ks 2020.1293.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens yttrande samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan hanteras 
inom lokalförsörjningsplanen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 61 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a. 

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Beslut från 2018-07-02. Verkställt 2019-10-01. Väntetid från första 
erbjudandet till verkställt 330 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt nio beslut enligt 9§p.9 LSS har inte kunnat 
verkställas inom 90 dagar och har därför rapporterats till IVO under 2019. 
Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 månader. Orsaken till 
väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya LSS boendet 
Stafetten. Sex kvinnor och tre män har rapporterats. 
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1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.
9. Beslut från 2018- 08-29. Verkställt 2019-09-01. Väntetid 180 dagar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2020, handlingsid: Ks 2020.919.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 12/2020: Vård och omsorgsnämnden beslutar 
överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 62 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under 2019 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO som ej 
verkställda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/220, handlingsid: Ks 2020.920.
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Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 14/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tomelilla den 24 mars 2020

Härmed avsäger jag mig uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Anledning: Jag finner uppdraget oförenligt med mitt nya uppdrag som ordförande i Vård och 
Omsorg.

Vänliga hälsningar 

MarianneÅkerblad
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Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 23 april 2020 Dnr KS 2018/286

Kommunfullmäktige

Val av styrelse, ordförande, ombud, ombudsersättare 
och lekmannarevisor till Österlen VA AB

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå tre ledamöter till bolagsstyrelsen för 
Österlen VA AB, varav en av ledamöterna även föreslås som ordförande 
för bolagsstyrelsen, för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma 2023.

Kommunfullmäktige beslutar välja ett ombud samt en ersättare för 
ombudet att företräda Tomelilla kommun vid Österlen VA AB:s 
bolagsstämmor fram till och med den 31 december 2022.

Kommunfullmäktige beslutar välja en lekmannarevisor för Österlen VA 
AB för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning
VA-bolagets interimsstyrelse har beslutat att första bolagsstämman med 
det nya bolaget Österlen VA AB (ÖVAAB) ska hållas i Tomelilla 
torsdagen den 25 juni kl. 13.00.

Vid denna bolagsstämma ska tre ledamöter för respektive kommun väljas 
till styrelsen. Mandatperioden ska gälla till slutet av den ordinarie 
bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige, 
det vill säga bolagsstämman 2023. Enligt bolagsordningen är det Tomelilla 
kommun som ska nominera den första ordföranden för bolaget.  

Vid bolagsstämman ska ett ombud från Tomelilla kommun företräda 
kommunens aktier i bolaget. Samma sak gäller givetvis för kommande 
bolagsstämmor. Mandattiden för ombudet ska vara fram till och med den 
31 december 2022. Även en ombudsersättare bör väljas.

Kommunfullmäktige ska också välja en lekmannarevisor till bolaget. I 
enlighet med Kommunallagen 10:5 ska en av kommunens revisorer väljas 
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till lekmannarevisor. Mandattiden gäller för tiden till slutet av ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Bolagsstämman kommer att fastslå vilka arvoden som ordförande, vice 
ordförande och ledamöter i bolaget kommer att erhålla. Det är bolaget 
som kommer att betala arvodena.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit något som berör barn i detta ärende.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit något som berör miljön i detta ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 23 april 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Österlen VA AB
Ledamöterna
Ombudet 
Ombudsersättaren
Lekmannarevisorn
Simrishamns kommun
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Löneenheten i Ystad
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