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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2023/3 
 
Datum 22 mars 2023 

 

Dialoger och informationsärenden ksau 
29 mars 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas Månsson kl. 

08.30 
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
3. Budgetberedning kl. 9.00 (då ansluter representanter för V, KD, MP och L) 

 
09.00 Österlenhem/TIAB 

10.00 Miljöförbundet 

10.30 Österlen VA 

11.00 SÖRF 

11.30 ÖKRAB 

De frågor som i förväg skickats ut till bolagen och förbunden är: 

• Beskriv bolagets/förbundets bedömning och förväntningar på 
verksamheten och resultat såväl relaterat till mål som ekonomi inkl. där 
det är aktuellt investeringsbehov, dvs bokslut 2022, årets förväntade 
resultat samt den kommande planperioden främst med fokus på mål- och 
budgetåret 2024. 
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• Beskriv er verksamhet med koppling till förbundsordning/bolagsordning 
och ägardirektiv dels utifrån nuläget, men framför allt kopplat till framtid. 

• Berätta hur bolaget/förbundet integrerat kommunens och för er 
relevanta och övergripande riktlinjer och planer i er verksamhet inklusive 
Tomelilla kommuns vision ”Tomelilla 2030” och 
Livskvalitetsprogrammet? 

• Aktuella strategiska frågor, här är vi också intresserade av att få veta hur 
ni arbetar med att bidra till att Tomelilla är en attraktiv plats att leva och 
verka i. 

• Vilka frågor är särskilt utmanande för er på lång och kort sikt? 

• Hur arbetar ni med digital transformation? Hur stor andel e-tjänster har 
ni som är fullt utbyggda (alltså inte i blankettform, PDF:er). Vilka mål har 
ni för utveckling inom området? Har ni automatiserade tjänster/service? 
Hur bidrar ni till att arbeta med öppna data (öppna datakällor)? 

• Berätta om ert arbete med utgångspunkt från service och bemötande? 

• Arbetar ni med tillitsbaserad ledning och styrning, berätta gärna? 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 22 mars 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Förbund:    Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB                  
 
 
Finansiell information 
 
Ekonomi (tkr) 2022 2021 2020 

Intäkter (tkr) 42805 41339 39719 
Budgeterade intäkter (tkr) 42543 40615 39164 
Kostnader (tkr) 42278 41033 39744 
Budgeterade kostnader (tkr) 42413 40255 39259 
Resultat efter fin. poster (tkr) 452 197,6 -129 
Budgeterat resultat (tkr) 1 255,5 -209 
Soliditet (%) 54 50 59 
Soliditet inkl pensionsförplik-
telser (%) 54 50 59 

Antal tillsvidareanställda 0 0 0 
   varav män 0 0 0 
   varav kvinnor 0 0 0 
Antal anställda omräknat till 
heltid 0 0 0 

Nettoinvesteringar (tkr) 268 0 0 
Budgeterade investeringar (tkr) 0 0 0 
 
 
Under 2022 ökade nettoomsättningen med 3,5 % (3,9%) till 42 804 611 kr (år 2021 blev omsättningen 
41 339 204 kr). De totala intäkterna steg med 1 204 719 kr mellan 2022-2021. Rörelsekostnaderna 
minskade samtidigt med 234 684 kr.  
 
Anledningen till förändringarna är främst höjningen av renhållningstaxorna med 2,5%. Samtidigt har 
avfallsmängderna från hushållen sjunkit till de lägsta nivåerna under 2000 talet. Anledningen till detta 
är det nuvarande omvärldsläget som inneburit en inflation i Sverige som inte setts sedan 90-talet vilket 
inneburit en svår konjunkturminskning. Detta har även påverkar bränslepriserna vilket tvingat bolaget 
att kompensera entreprenörerna för att säkerställa att tömningen fungerar enligt avtal.  
 
Under 2024 kommer kommunerna att ta över driften av återvinningsstationerna i området och den 
ersättning som kommunerna kommer att erhålla för detta är viktig faktor när det gäller de kommande 
renhållningstaxorna. Kommunerna har utlovats full kostnadstäckning och i det remissförslag från Na-
turvårdsverket som är ute just nu finns möjligheter till detta men mycket är oklart kring detta. Skulle 
ersättningsgraden vara otillräcklig kommer detta att påverka renhållningstaxorna. 
 
I december beslöt regeringen att ta bort den sk förbränningsskatten. Detta kommer att påverka Ökrabs 
möjligheter positivt att erbjuda lägre renhållningstaxor.  
 
Årets resultat före bokslutsdispositioner är 452 622 kr.  
 
Budget för 2023 har beslutats med en total omslutning av 45 612 000 (42 543 000). 
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Årets viktigaste händelser 
 
 
Enligt antagen miljöpolicy ska bolaget ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med 
hänsyn till miljö, teknik och ekonomi. Miljönyttan från avfallshanteringen består i resurshushållning, 
energiåtervinning och produktion av biogas. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av 
ett långsiktigt, hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. 
 
Genom avtal och samverkan med Sydskånes Avfalls AB (SYSAV) får Ökrab del av de stordriftsförde-
lar som uppnås när fjorton kommuner tillsammans kan ta del av den senaste miljötekniken och genom-
föra de stora investeringar som behövs för att kunna utvinna energi från restavfall och biogas samt 
biogödsel från matavfall. 
 
Genom att i första hand åstadkomma återanvändning, materialåtervinning genom källsortering via 
återvinningsstationer (22 st) och återvinningscentraler (3 st) samt energiutvinning genom förbränning 
samt biologisk behandling av matavfallet återvinns därmed idag ca 99% av avfallet på ett miljö- och 
resursmässigt bra sätt. 
 
Sveriges Riksdag har beslutat att senast 2023 skall samtliga kommuner samla in och borttransportera 
utsorterat matavfall. Målsättningen med insamlingen har ändrats till "minst 75% av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlats biologiskt så att växtnäring och 
biogas tas tillvara" Under 2022 samlade Ökrab in 2322 ton matavfall från Simrishamn och Tomelilla 
kommuner vilket gör att man redan nu klarar målet för 2023. 
 
Sverige Riksdag beslöt sommaren 2022 att det nuvarande producentansvaret upphör att gälla fr.o.m 1 
januari 2024.  Vid detta datum övergår ansvaret för återvinningsstationerna i området till kommuner-
nas ansvar och senast den 1 jan 2027 skall fastighetsnära insamling av förpackningar vara genomförd 
hos samtliga hushåll i kommunerna. Kommunerna skall även senast den 1 januari 2026 anordnat sorte-
ringsmöjligheter vid publika platserna i kommunerna. Arbetet med detta kommer att vara det största 
största projekt som genomförts i området sedan sophämtningen infördes. Enbart byte och inköp av nya 
kärl uppgår till mellan 50-60 miljoner kronor. Samtidigt måste bolaget göra en upphandling av tjäns-
ten redan under 2023 för att kunna säkerställa att fordon och material kan levereras till entrepre-
nadstarten 260401. För att säkerställa detta har bolaget under 2022 utnyttjat den option på 1+1 år som 
man hade möjlighet till i avtalet med nuvarande entreprenör Urbaser AB. Ökrab räknar med att kunna 
tilldela den nya entreprenaden sommaren 2023. 
 
Producentansvaret för tidningar övergick till kommunerna redan 2021. Detta medförde att Sysavs 
ägarkommuner genomförde en upphandling rörande insamling och behandling av tidningsmaterial. En 
ny upphandling rörande motsvarande insamling 2023 genomfördes under våren 2022. Det som föränd-
rats rörande 2023 är att materialet skall levereras till Sysav AB istället för till Ohlsson AB. Dessa 
kommer dock även fortsättningsvis att sköta tömningen av behållarna vid återvinningsstationerna i 
området även under den kommande perioden. En ny upphandling kommer att genomföras 2024 vilken 
då kommer att innefatta en total skötsel av återvinningsstationerna i området samt insamling av mate-
rialet från dessa. 
 
Under året har även en upphandling rörande slamtömning av enskilda anläggningar och fettavskiljare 
under perioden 250401-320331. Upphandlingen vanns av PULS i Staffanstorp vilket innebär ett entre-
prenörsbyte från nuvarande Ragn-Sells AB. Ökrab räknar med att det antagna anbudet innebär fortsät-
ta låga priser för tjänsten.  
 
Arbetet med den nya kretsloppsplanen har inletts och Ökrab har under 2022 återupptagit sina studiebe-
sök för skolungdomarna till Sysavs anläggning I Malmö. Samtidigt har man även arrangerat tävlingen 
"Sladdjakten" där mellanstadieklasserna i området inbjudes att samla in överblivet el-avfall och små-
batterier och därmed rädda avfallet från att hamna i soptunnan. Bolaget har även varit engagerade i 
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tävlingen "Resterkocken" där skolklasser har möjlighet att lämna in sina bästa recept på matrester som 
annars skulle kastas. 2022 års tävling vanns av Sophiaskolan i Rörum. 
 
Under året har verkställande tjänsteman reviderat internkontrollplan med riskbedömning. Dokumentet 
är ett levande dokument som ses över årligen. 
 
Under året har Ökrab fortsätta bygga ut IT lösningar för att kunderna skall kunna få den information 
man behöver digitalt. Idag får över hälften av Ökrabs kunder sina fakturor digitalt. 
 
Ökrab hyr idag in 6,25 tjänster av Sysav. 
 
Ägarkommunerna till bolaget har beslutat utreda huruvida tjänsten kan över till en tjänstekoncession 
istället för att ha ett avfallsbolag. Behandling av detta sker våren 2023. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Ökrabs verksamhet är beroende av leverans av fordon, bränsle och material som behövs för 
att utgöra hämtningen. Under de senaste åren har oron i omvärlden gjort att förseningar av 
leveranser och fördyring av bränslepriser gjort att man fått lägga på sig ett högre lagervärde 
än tidigare för att säkerställa att hämtningen fungerar. Pågående upphandlingar måste göras 
över längre perioder då leverans av fordon idag ligger på mellan 2-2,5 år.  
En annan osäkerhetsfaktor är ägarkommunernas utredning rörande Ökrabs framtid. Detta kan 
påverka bolagets kompetens då man riskerar att nyckelpersoner lämnar sitt arbete. Ökrab har 
en liten organisation och förlorar man kompetens och anställda påverkar detta bolagets drift. 
Bolaget bevakar sina entreprenörer för att undvika att ekonomiska problem skulle kunna med-
föra att en entreprenör går i konkurs vilket skulle påverka hämtningen. 
 
 
Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Enligt gällande ägardirektiv från ägarkommunerna Simrishamn och Tomelilla ska bolaget drivas enligt 
affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med 
verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och ägardirektivet. 
Styrelse ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete 
Mot bakgrund härav anser styrelsen att verksamheten har bedrivits och utvecklats med iakttagande av 
det kommunala syftet och de mål som antagits för verksamheten.  
 
 
 
 
Personal 
 
Ökrab hyr enligt avtal med Sysav AB in 6,25 tjänster från dessa till Ökrabs verksamhet. Då 
Ökrab inte har någon egen personal lämnas ingen statistik här. 
 
 
Hållbarhet 
 
Ökrab har tillsammans med Sysavs övriga ägarkommuner framtagit en ny renhållningsord-
ning som dels består av Kretsloppsplan, dels en renhållningsföreskrift. I Kretsloppsplanen 
framgår hur avfallshanteringen i Simrishamns och Tomelilla kommun planeras de kommande 
10 åren. Renhållningsordningen antogs av de båda ägarkommunerna i december 2020. 
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Framtid 
 
Den förväntade utvecklingen styrs dels av kostnadsutvecklingen, dels av vilka ambitioner och krav 
som åvilar bolagets framtida verksamhet. 
 
Kostnadsutvecklingen är huvudsakligen beroende av taxorna för insamlingsarbetet som styrs av ren-
hållningsindex och de behandlingstaxor som Sysav fastställer. 1 januari 2023 avskaffades den s.k. 
förbränningsskatten vilket gjort att behandlingsavgifterna för 2023 är oförändrade men de ökade kost-
naderna för utsläppsrätter som Sysav har riskerar att få stora inverkningar på behandlingsavgifterna i 
framtiden. 
 
Målet är att maximera återvinningen av material och energi samt att minimera hushållens avfall. Verk-
samheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och Ökrab ska värna om kunderna samt erbjuda 
tjänster med låga priser, god service och hög leveransverksamhet. 
 
Under de senaste åren har man kunnat se en trend av minskade avfallsmängder vilket är mycket posi-
tivt. Under 2022 har vi sett de största avfallsminskningarna som förekommit under 2000-talet. Anled-
ningen till detta är det oroliga världsläget som medfört den största inflationen sedan 90-talet och en 
konjunkturförändring som medfört att fastighetsägare är sparsamma med investeringar samtidigt som 
man lever lite hållbarare och använder den mat man köper vilket minskat matsvinnet. Regeringen har 
beslutat att höja sitt mål för utsortering av matavfallet från 50% till 75% from 2024. Idag klarar Ökrab 
detta mål men en minskning i mängden matavfall kan förändra detta. 
 
Inför de kommande åren står Ökrab och innevånarna i Simrishamns och Tomelilla kommuner inför 
den största utmaningen man haft sedan sophämtningen infördes 1975. 1994 infördes producentansvar 
för tidningar och förpackningar och i samband med detta bildades producenternas paraplyorganisation 
FTIAB för att administrera detta. Regeringen har nu beslutat att from 2024 upphör detta producentan-
svar och istället övergår ansvaret till kommunerna. Detta innebär att kommunerna fr.o.m 2024 har 
ansvaret för insamlingen av dessa material och senast 2027 skall samtliga fastighetsägare ha en möj-
lighet till fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar. För Ökrabs del innebär detta att 
man from 2024 tar över driften av de 22 återvinningsstationerna i området samtidigt som man genom-
för en upphandling av en fastighetsnära hämtning under 2023.  
 
Efter beslutet rörande fastighetsnära hämtning fattade Ökrabs styrelse beslutet att utnyttja den option 
om 1+1 år i nuvarande avtal vilket innebär att avtalet förlängts till 31 mars 2026. Anledningen till 
detta var att Regeringsbeslut kom först 1 juni 2022 och eftersom man idag har 2,5 års leveranstid på 
hämtningsfordon kunde man inte säkerställa att hämtningssystemet skulle fungera förrän tidigast 1 
april 2026. Ökrab räknar med att ha ute en upphandling i april 2023 och med tilldelning i juni kommer 
entreprenören att kunna få fram fordon till den 1/4 2026. Hämtning kommer då att ske via s.k. fyrfack-
skärl i de områden där sådan hämtning är möjlig, i övrigt med 2 fackskärl kompletterat med återvin-
ningsstationer. Investeringen för nya kärl kommer att byggas in i upphandlingen och Ökrab räknar 
med att införandet kommer att innebära en väsentlig förbättrad återvinningsgrad och att mängden 
restavfall till förbränning minskar med 30-40%.   Insamlingen kommer dock att innebära att den nuva-
rande renhållningstaxan kommer att behöva justeras. En kostnad för ett normalabonnemang med 
hämtning av 1 kärl var 14:e dag och 1 kärl med månadstömning kommer att ligga kring 3000 kr med 
nuvarande kostnadsutveckling. Det som kommer att ha en stor påverkar på priset för hämtningen är 
den ersättning som kommunerna kommer att erhålla för insamlat material. Naturvårdsverket har med-
delat en ersättningsmodell, huruvida denna kommer att vara tillräcklig för att bära de kostnader bola-
get kommer att få kommer att kunna utrönas först efter att upphandlingen rörande åvs är klar under 
2023 men framför allt efter att upphandlingen rörande fyrfackshämtningen som blir klar hösten 2023..   
 
It-tjänster 
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Idag har samtliga kunder möjlighet att beställa sina tjänster digitalt. Kunderna har även möjlighet att 
ansluta sig till elektroniska lösningar rörande fakturahanteringen såsom e faktura. Målsättningen är att 
samtliga fakturor skall skickas ut digitalt till 2030. 
 
Ökrab hyr idag in 6,25 tjänster från Sysav och kundtjänsten bemannas av minst 3 personer som hand-
har mail och telefonsamtal från kunderna vilket garanterar att kunderna får svar på sina frågor senast 
under samma dag 
 
 
Annat av betydelse 
 
Ökrab har inga pågående rättstvister eller myndighetsförelägganden. 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Madeleine Dexe Andersson  
Titel: Kvalitets- och utvecklingsledare 
E-post: Madeleine.DexeAndersson@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18000 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/83 
 
Datum 9 mars 2023 

 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 - 
Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2022 för Tomelilla 
kommun.  

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

Ärendebeskrivning 
Resultatet för år 2022 uppgår till 57,8 mnkr, vilket är 41,3 mnkr högre än budget. I 
detta resultat ingår orealiserade förluster på 12,9 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår 
därmed till 70,7 mnkr. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är främst att 
skatteintäkter och statsbidrag blivit högre än de prognoser som låg till grund för 
kommunens budget 2022, totalt 48,8 mnkr. Nämnderna har haft en god 
budgetföljsamhet och visar ett underskott på totalt 7,5 mnkr främst beroende på 
kommunstyrelsens beslut att tidigarelägga planerade insatser och inköp 2023 till 2022 
års verksamhetsår. För koncernen uppgick resultatet till 60,8 mnkr. 

Enligt gällande regelverk finns utrymme för avsättning till resultatutjämningsreserven 
med 26,4 mnkr, en reserv som endast kan nyttjas utifrån strikt fastställda kriterier.  

De tre finansiella målen bedöms uppfyllda samt av kommunens 30 verksamhetsmål 
bedöms 20 mål vara helt uppfyllda, sex delvis uppfyllda och fyra mål inte uppfyllda. 
Det innebär att 87 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda och 
därmed är den totala bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. 
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Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn- och 
utbildningsverksamheten balansera över till kommandet år. Utfallet 2022 redovisas i 
nedanstående tabell: 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen uppvisar positivt resultat, därmed finns inget krav på återställande av 
underskott kommande år. 

Barnperspektivet 
Med anledning av att redovisningen har en god måluppfyllelse för det föregående 
året har det inte någon negativ påverkan ur ett barnperspektiv framöver. 

Miljöperspektivet 
Med anledning av att redovisningen har en god måluppfyllelse för det föregående 
året har det inte någon negativ påverkan ur ett miljöperspektiv framöver. 

Uppföljning 
Enligt ekonomistyrningsreglementet sker uppföljningar per 30 april, 31 augusti och i 
samband med årsbokslutet 31 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 21 mars 
2023. 
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Årsredovisning 2022 för Tomelilla kommun 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Dexe Andersson 

Kvalitets- och utvecklingsledare 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson 

Samtliga nämnder 

12



13



 

Årsredovisning 2022 

Innehåll 

Inledning ............................................................................................................................................. 1 
Förvaltningsberättelse ....................................................................................................................... 2 

Översikt över verksamhetens utveckling .................................................................................. 2 
Den kommunala koncernen ........................................................................................................ 3 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ..................................................... 4 
Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................................ 8 
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ............................................... 10 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ......................................................... 15 
Balanskravsresultat ..................................................................................................................... 27 
Väsentliga personalförhållanden ............................................................................................... 28 
Förväntad utveckling .................................................................................................................. 35 

Resultaträkning .................................................................................................................................36 
Balansräkning ....................................................................................................................................37 
Kassaflödesanalys .............................................................................................................................38 
Driftredovisning ...............................................................................................................................39 
Investeringsredovisning ..................................................................................................................40 
Notupplysningar ...............................................................................................................................41 

Noter till balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys .............................................. 41 
Resultat- och balansräkning för VA-verksamheten ............................................................... 54 
Kassaflödesanalys för VA-verksamheten ................................................................................ 55 
Noter till VA-verksamhetens räkenskaper .............................................................................. 55 
Schema drift- och investeringssamband med årsredovisningens övriga delar ................... 58 
Redovisningsprinciper ................................................................................................................ 59 
Internredovisningsprinciper ...................................................................................................... 62 
Ordlista ......................................................................................................................................... 63 

 

14



 

 

Årsredovisning 2022 1

 

Inledning  
Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Tomelilla kommun – på väg framåt! 

Flera av de gångna åren har präglats av den covidpandemi som vi nu i huvudsak tycks vara 
igenom. Covid har lärt oss alla att livet snabbt kan vända, samt att det är angeläget och 
viktigt att ha bra rutiner och planering för allvarliga kriser. Vår personal, inte minst inom 
vård och omsorg, har gjort ett riktigt gott arbete som har minimerat risker och spridning på 
ett föredömligt sätt. Tack! 

När jag summerar, är det med stor tillfredsställelse utifrån både resultat och måluppfyllelse. 
Tomelilla kommun redovisar för 2022 ett starkt resultat med + 57,5 miljoner kronor. För 
nittonde året i rad presterar kommunen ett överskott. Det är dessutom historiens starkaste. 
Det ger en trygghet inför följande tuffare år. God ordning och reda i ekonomin är en grund 
för att kunna ta kloka beslut. 

Är då ett resultat på + 57,5 miljoner kronor inte för högt? Jo, men på lång sikt stärker 
resultaten den långsiktiga betalningsförmågan, fyller på resultatutjämningsreserven och 
möjliggör amortering på låneskulden eller senarelägger ny upplåning. 

Verksamheterna har under året haft en föredömligt god budgetföljsamhet. Även om vi gick 
in i 2022 med oppositionens budgetbeslut, har det ändå funnits en hygglig samstämmighet 
utifrån Alliansens tolkning, prioriteringar och beslut under året. Det visar att vi har en 
levande demokrati i Tomelilla kommun. 

Antalet behöriga pedagoger i våra skolor ökar och insatserna för att digitalisera skolan är på 
god väg. Det ger bra förutsättningar för stärkta resultat. Barn och unga har under de 
gångna åren haft en utvecklande PRAO och feriejobb i mycket hög utsträckning. Detta 
skapar en bra grogrund för lärande hela livet och för var och en att hitta sin egen väg fram 
till att uppfylla sina drömmar. Under de senaste åren har tillskotten till familjenämndens 
verksamheter kunnat stärkas så att resurserna möter mål och verksamheternas innehåll på 
ett bra sätt. 

Upprustning och nybyggnationer av lekplatser har varit en tydlig prioritering från 
Centerpartiet. Det är glädjande att förvaltningen lagt stor omsorg i medborgardialoger för 
att få lekplatserna att bli attraktiva och aktiva. Våra barn och unga behöver röra på sig än 
mer. 

Digitalisering tror jag på ett bra sätt kommer kunna möjliggöra både effektiviseringar och 
kvalitetshöjningar. För att vi även framöver ska kunna erbjuda en vård, omsorg och 
utbildning av riktigt hög kvalitet, är det av stor vikt att vi som kommun fortsätter ligga i 
framkant. 

Tomelilla kommun är en fantastisk bygd formad av invånarnas ambitioner och vilja genom 
generationer. Det är angeläget att fortsätta arbeta för att invånarna ska kunna bygga, bo och 
arbeta i hela kommunen och göra goda livsval. Jobben skapas i de mindre företagen och vi 
ska som kommun arbeta för att kommunen ska bli vassare och snabbare. Det skapar 
förutsättningar för ett gott liv, bra skola, vård och omsorg med kvalitet och ett ökat 
ansvarstagande för miljö och klimat. 

Leif Sandberg(C), kommunstyrelsens ordförande 2022 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Nedan visas en översikt över kommunens och kommunkoncernens utveckling över en 
femårsperiod. 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på knappt 61 mnkr, vilket är i nivå med 
föregående års resultat. De senaste åren har resultatnivån varit hög, både i riket, 
kommunkoncernen och Tomelilla kommun, vilket är en viktig faktor för att kunna möta de 
kostnadsökningar som väntar till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen med hög 
inflation, höjda räntor och fallande värden på finansiella placeringar. Det höga resultatet 
beror främst på att skatteintäkter och bidrag fortsatt att öka snabbt, vilket också medför att 
soliditeten stärks i och med att låneskulden ligger kvar på samma nivå.  

Kommunkoncernen 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 225,2 243,9 248,4 261,3 285,4 

Verksamhetens kostnader (mnkr) -911,9 -942,7 -941,1 -1 015,6 -1 063,5 

Årets resultat (mnkr) 0,7 12,7 50,8 62,4 60,8 

Soliditet (procent) 36,1 35,9 35,7 37,5 40,4 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 
(procent) 

17,2 18,1 20,2 23,2 27,0 

Investeringar netto (mnkr) 155,7 103,4 109,0 165,8 108,3 

Långfristig låneskuld (mnkr) 486,3 571,2 621,1 671,0 672,5 

Antal anställda 31 december 804 797 851 861 886 

 

Kommunen 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal invånare 31 december 13 557 13 617 13 663 13 712 13 812 

Skattesats kommunen (procent) 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 169,2 187,0 179,9 179,1 192,5 

Verksamhetens kostnader (mnkr) -874,5 -907,3 -896,6 -954,5 -993,9 

Årets resultat (mnkr) 7,1 12,1 48,1 62,5 57,8 

Balanskravsresultat (mnkr) 4,6 2,4 28,7 47,7 70,7 

Soliditet (procent) 47,4 46,8 43,8 48,9 53,0 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 
(procent) 

19,5 20,8 22,6 28,3 33,6 

Investeringar netto (mnkr) 103,0 70,1 81,6 96,3 76,4 

Långfristig låneskuld (mnkr) 190,0 250,0 300,0 300,0 300,0 

Antal anställda 31 december 725 717 718 730 744 
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Den kommunala koncernen 

Organisation 

 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnd- och förvaltningsorganisation, 
i två helägda bolag (Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB), i två delägda företag 
(Österlens Kommunala Renhållnings AB och Österlen VA) och i två delägda 
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kommunalförbund (Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, SÖRF). Därtill finns fyra samverkansföretag: Sysav, som hanterar 
och behandlar hushållsavfall, Kommuninvest ekonomisk förening, genom vilken de 
helägda bolagen finansierar en betydande del av investeringsbehoven, Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB, som hanterar kommunens försäkringar och AV Media Skåne, som är 
en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer. 

Kommunens hyresfastigheter för privatpersoner finns i bolag för att tydliggöra 
organisationsformen och hålla dem åtskilda från övrig verksamhet. Bolagen är 
vinstdrivande, har snabbare beslutsvägar och större affärsmässighet. Hanteringen av 
kostnaderna för underhåll respektive investeringar blir på så vis också tydligare. 

Förutom verksamhet i nämnder, bolag och förbund anlitar kommunen privata utförare. 
Några av de största privata utförarna är Sydbuss som har hand om kommunens 
skolskjutsar, Förenade Care som driver särskilda boenden på Valkyrian och Byavången, 
hemtjänstområden söder och centrum, Tunstall Nordic som utför mottagning av 
larmanrop i ordinärt boende, Hannelund Hus och Grönservice som utför grönyteskötsel i 
kommunen och Avarn Security som är anlitade för bevakning och larmtjänster. 

Enligt Kolada uppgick andelen köpt verksamhet för Sveriges kommuner år 2021 till 15,3 
procent (15,1 procent 2020). Tomelillas andel uppgick till 18,4 procent 2021 (19,4 procent 
2020). 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 
Verksamhetsåret 2022 har präglats av snabba försämringar avseende kommunens 
ekonomiska förutsättningar för kommande planperiod på grund av kraftfulla förändringar i 
omvärlden som påverkat den samhällsekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska 
återhämtningen från pandemin med utsikter om en god utveckling av BNP, mer blygsam 
inflation samt prisökningar, kom av sig när Rysslands invasionskrig mot Ukraina 
påbörjades med kraftigt stigande bränsle- och energipriser som följd. Allmänna 
prishöjningar på varor och tjänster samt hög inflation är en konsekvens av utvecklingen, 
där höjning av räntan är det främsta vapen som Riksbanken använder för att stävja 
utvecklingen. Sammantaget har det lett till kraftfullt ökade kostnader för både 
privatpersoner, företag och organisationer inom offentlig sektor såsom Tomelilla kommun. 

Skatteintäkter tillsammans med generella bidrag och utjämning för kommuner och regioner 
ökade med 53,1 miljarder kronor jämfört med 2021 enligt Statistiska Centralbyrån. Detta 
bidrog till ett fortsatt starkt verksamhetsresultat trots kraftigt ökade nettokostnader under 
främst årets andra del. Resultatet för kommunernas verksamhet har dock minskat med 
sammanlagt 1,5 miljarder kronor gentemot 2021 där verksamhetens nettokostnad ökade 
med 34,3 miljarder kronor. Något som inte helt kompenserades av ökningen av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. När det gäller kommunernas finansiella 
resultat visar det en minskning med 11,7 miljarder kronor gentemot 2021. 

18



 

 

Årsredovisning 2022 5

 

Samtidigt med den negativa samhällsekonomiska utvecklingen brottas kommunerna med 
den demografiska utvecklingen som nu och för kommande planperiod är kännbar. Främst 
är det behovet av vård och omsorg som ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft 
och rätt kompetens. Kompetensutmaningen beskriver SKR som kommunernas största 
framtida utmaning som kommer att kräva helt andra åtgärder. Ekonomiska resurser löser 
inte en allmän brist på människor i arbetsför ålder eller brist på personer med rätt 
kompetens för yrken inom välfärdssektorn. 

Befolkningsutveckling 
Under 2022 ökade befolkningen i Tomelilla kommun med 100 personer och uppgick vid 
årsskiftet till 13 812 personer. Under året avled 150 personer och 112 barn föddes, vilket 
ger ett födelseunderskott på 38 personer. 

Flyttningsnettot var positivt och ökade med 128 personer, totalt flyttade 956 personer till 
Tomelilla och 828 personer flyttade ut. Den största inflyttningen skedde från andra delar av 
Skåne med 637 personer. 

 

Arbetsmarknad 
I december 2022 var 335 853 personer inskrivet arbetslösa i Sverige, vilket var en 
minskning med 9,3 procent jämfört med december 2021 då 370 455 personer var 
arbetslösa. I december 2022 uppgick antalet inskrivet arbetslösa i Tomelilla till 426, vilket 
var en minskning med 12,7 procent jämfört med december 2021 då antalet arbetslösa var 
488 personer. I december 2022 var 168 personer inskrivna mer än tolv månader, vilket var 
en minskning med 24,3 procent jämfört med samma tid föregående år. 
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Andelen arbetslösa av arbetskraften mellan 16–64 år var i snitt 6,7 procent under 2022. 
Andelen arbetslösa i Region Skåne var under motsvarande period 8,8 procent. Antalet unga 
i Tomelilla som var öppet arbetslösa eller befann sig i arbetsmarknadspolitiska program 
under 2022 var i snitt 51 personer, vilket motsvarar 8,2 procent av kommunens unga. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Omvärldsrisk 

Det mycket spända världsläget som uppstått med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina påverkar kommunkoncernen på många sätt. Det förändrade säkerhetsläget har 
gjort den närmaste tiden mycket svårförutsägbar. Det är stor risk att det uppstår 
leveransstörningar inom olika produktkategorier. Exempelvis behöver kommunens delägda 
bolag Österlen VA AB sätta stort fokus på säkerhetsarbete och förmåga att leverera 
dricksvatten även i kris. Risken för IT-störningar och cyberattacker ökar också. För att 
möta riskerna har bland annat NanoLearning-utbildning i informationssäkerhet genomförts 
i kommunen och säkerhetsrutiner har setts över. 

Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och 
andelen äldre blir fler. Tomelilla kommun och kommunens bolag och förbund kommer, 
precis som övriga kommuner och regioner, att ha en allt större utmaning att möta 
kompetensförsörjningen. För att minska risken för kompetens- och personalbrist, behöver 
Tomelilla arbeta aktivt för att vara en arbetsgivare som både attraherar ny arbetskraft och 
behåller kompetent personal. 

Hållbarhet 

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Överutnyttjandet av jordens resurser skapar 
temperaturförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och en rad andra 
konsekvenser som gör att förutsättningarna för mänskligt liv är hotade. 
Klimatförändringarna påverkar även Tomelilla kommun. Extremväder blir vanligare. Långa 
perioder av torka påverkar den lokala livsmedelsproduktionen. Stormar slår ut elnät och 
kollektivtrafik. Skyfall skapar översvämningar och kan förstöra stora samhällsvärden. 

Sveriges klimatpolitiska ramverk innebär bland annat att Sverige senast år 2045 ska nå 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Agenda 2030 visar vägen, såväl lokalt som 
globalt. 

Tomelilla kommun har påbörjat omställningen i form av konkreta åtgärder, exempelvis 
genom projektet Fossilbränslefria kommuner, där kommunen inom flera viktiga områden 
såsom inom drivmedel och uppvärmning är mycket nära att bli helt fossilbränslefria. 
Omställningen sker också ur ett systemperspektiv genom antagande av en koldioxidbudget 
och genom att använda munkmodellen (doughnut economics) för uppföljning av 
hållbarhetsarbetet. 

Men tempot i omställningen måste öka om de lokala och de globala miljömålen ska nås. 
Det kräver fördjupad samverkan med lokala företag och föreningar, experter, 
grannkommuner och ledande kommuner i vår omvärld. 
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Kommunens bolag och förbund arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt bland annat 
utifrån att följa framtagna kretsloppsplaner, hållbart byggande, minska energianvändning 
och att byta ut befintliga energikällor till miljövänligare alternativ. 

Finansiella risker 

Utifrån den samhällsekonomiska utvecklingen under 2022 med stigande inflation och 
räntor samt ökande priser på bränsle, energi och andra varor och tjänster som 
kommunkoncernen är beroende av, framträder tydliga finansiella risker för både 
kommunala bolag och förvaltningsorganisationen. 

För de kommunala aktörer vars verksamhetsansvar omfattar allt från nybyggnation till 
underhåll av olika typer av fastigheter, finns fortsatt stora investeringsbehov. I takt med att 
kostnaden för kapital ökar finns en omfattande finansiell risk som kommunen söker möta 
på olika sätt. För förvaltningsorganisationen gäller att samtliga investeringar ska hanteras 
med eget kapital. Utifrån detta beslut kan ränterisken för den skattefinansierade 
verksamheten minskas. Det nuvarande lånetaket om 350 mkr kvarstår för 
förvaltningsorganisationen där det totala utnyttjandet uppgår till 300 mkr. Ränterisken är 
sålunda mer kopplad till refinansiering där lån om totalt 100 mkr är aktuella under 2023. 
Enligt finansreglementet ska upplåning ske så att risker vid refinansiering sprids över åren, 
vilket också skett. 

Det kommunala fastighetsbolagets behov och kostnad för kapital för underhåll och 
nybyggnation ska främst täckas av hyresintäkter. Risken behöver därför hanteras med 
särskilt fokus på den allmänna betalningsförmågan hos hyresgäster. Samma förhållanden 
gäller för VA-kollektivet där intäkter via taxor ska bära samtliga kostnader och där 
investeringar med tillhörande ränterisker är en betydande del. 

Marknaden för placeringar i aktier, fonder eller andra finansiella instrument har varit 
instabil hela 2022. Långsiktigt är det svårt att förutsäga utvecklingen. Inget talar dock för en 
stabilisering eller stabil förändring i positiv riktning varför den finansiella risken för 
värdeminskningar i samband med finansiella placeringar förväntas kvarstå under 2023. 
Enligt finansreglementet ska finansiella placeringar ske utifrån beslutad riskhanteringsprofil 
vilken syftar till att sprida och minimera kommunens risker med finansiella placeringar över 
tid. 

Pensionsförpliktelser 
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som framgår av tabellen nedan. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2021 2022 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt 6,5 6,3 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 213,5 205,7 

Finansiella placeringar -73,3 -61,6 

Återlånade medel 146,7 150,4 
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I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens 
avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2022. Medlen 
förvaltas av extern kapitalförvaltare, 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 2022 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa 
investeringar som uppgick till nära 11 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. 
Andelen aktier uppgick till cirka 58 procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen 
räntebärande var cirka 31 procent i enlighet med placeringsreglerna där de ska vara minst 
20 procent. Andelen likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 
mindre än en procent vid årets slut. 

Placeringar (mnkr) Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
221231 

Andel av 
portfölj (%) 

Svenska aktier 24,4 25,8 41,79 

Utländska aktier 9,0 10,1 16,42 

Svenska räntebärande 17,9 17,6 28,48 

Utländska räntebärande 1,3 1,5 2,46 

Alternativa investeringar 6,7 6,6 10,73 

Summa värdepapper 59,3 61,6 99,89 

Bankmedel  0,1 0,11 

Summa portfölj 59,3 61,7 100,0 

Realiserade vinster/förluster under året  1,2  

Orealiserade vinster/förluster under året  2,3  

Händelser av väsentlig betydelse 

 Familjecentralen invigdes som ny mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0–6 år 
där barnavårdscentral, mödravårdscentral, öppen förskola och familjerådgivning 
samarbetar under samma tak. 

 Kommunen tog emot och erbjöd bosättning till 20 flyktingar från Ukraina. 

 Satsningar på medarbetare och kompetensutveckling har bland annat inneburit att 
fler skolledare nu genomfört rektorsprogrammet, samt att ett flertal medarbetare 
inom äldreomsorgen har förstärkt i sin kompetens och utbildat sig till vårdbiträde 
alternativt undersköterska utifrån syftet med den statliga satsningen 
"Äldreomsorgslyftet". 
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 En medarbetarfestival som inkluderade samtliga medarbetare genomfördes under 
året på temat arbetsglädje vilken bidrar till en gynnsam arbetsplatskultur och ett 
attraktivt arbetsgivarvarumärke. 

 Ett antal upprustningar och färdigställande av nya anläggningar har genomförts 
såsom renovering av Välabadet, ny lekplats på Sölvegården, utegym i Lunnarp, nytt 
tillagningskök på Norrevångs servicehus, samt ombyggnation av Tomelilla torg. 

 Insatser för ökad hållbarhet såsom projekt för minskat matsvinn och utbyte till 
energibesparande armaturer för gatubelysning har genomförts. 

 Satsningar på barn och unga har bland annat inneburit att läsfrämjande projekt 
genomförts i flera olika former och samarbeten med bland annat fritidsgårdar och 
byskolor för att nå ut i hela kommunen. 

 Aktiviteter med fokus på att uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa har 
genomförts i samband med nationella suicidpreventiva dagen och studiecirklar för 
högstadieungdomar i form av "Killar för förändring" är några av de insatser som 
ägt rum under året. 

 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har införts med digitalt 
ansökningsförfarande. I samband med införandet har alla föreningar bjudits in till 
fysiska eller digitala informationsmöten. 

 Tomelilla direkt har vidareutvecklats för att kunna möta invånarnas behov inom 
fler områden där fokus legat på att öka och tillgängliggöra servicen kring enklare 
bygglovsfrågor. 

 Stort fokus på ökad kommunikation med invånarna ledde till etablering av ny 
chattfunktion, mer storybetonade inlägg på sociala medier, och införande av öppet 
intranät. 

 Väsentliga steg mot ökad samverkan inom ekonomiska processer och inköp togs 
med Sjöbo, Simrishamn, Skurup och Ystad. 

 Allmänna val genomfördes på ett förtjänstfullt sätt den 11 september. 

 Om- och nybyggnation av flerbostadshuset i kvarteret Lansen på Östergatan i 
Tomelilla färdigställdes under året och samtliga lägenheter hyrdes ut till 
inflyttningen den 1 september. 

 Fastigheten på Banmästaregatan 17, där kommunens barn- och 
utbildningsverksamhet är största hyresgäst, har beslutats att rivas på sikt efter att 
utredning visat att ombyggnation för att möta krav på miljö och energibesparingar 
är för kostsamma. Nya lösningar för befintliga hyresgäster är under dialog. 

 Kommunens delägda bolag Österlen VA AB har tillsammans med Lunds 
universitet och Högskolan i Kristianstad fått beviljat medel från Naturvårdsverket 
för att analysera utgående vatten i avloppsreningsverket Rosendal i Tomelilla. 
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Analysen ska utmynna i rekommendationer om åtgärder för att åstadkomma en 
bättre rening. 

 Sveriges riksdag beslutade sommaren 2022 att det nuvarande producentansvaret 
upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 vilket innebär att ansvaret för 
återvinningsstationer i kommunen övergår till att bli ett kommunalt ansvar. Senast 
den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara genomförd 
hos samtliga hushåll i kommunen. Kommunerna skall även senast den 1 januari 
2026 anordnat sorteringsmöjligheter vid publika platserna i kommunerna. Det 
omfattande arbetet med detta kommer att hanteras av kommunens delägda bolag 
Österlens Kommunal Renhållnings AB som hanterar renhållningsfrågor inom 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. 

 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund driftsatte en drönare med värmekamera 
under året. Det gör att drönaren snabbt kan bistå med översiktsbilder i samband 
med insatser inom hela förbundets verksamhetsområde. 

 Miljöförbundet har efter satsningar fått höga poäng i nöjd kund index inom flera 
områden, framför allt bemötande. 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med 
den kommunala koncernen avses kommunen, bolagen och förbunden. I 
förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur kommunkoncernen är 
strukturerad. 

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art 
och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken 
verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. I detta avsnitt beskrivs 
utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern. 

Ansvarsstruktur 
Inom Tomelilla kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala 
bolagen. Därtill finns det en tjänstepersonsorganisation till stöd för det politiska styret och 
för genomförandet av verksamheten. 

Kommunfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande 
och styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa 
kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. 
Detta görs framför allt genom årliga beslut om nästa års budget. I samband med budget 
fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt 
ekonomiska krav och ramar för kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla 
frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv 
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för att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelse 
och nämnder samt utser styrelseledamöter till de kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i 
uppföljningen är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt besluta om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och 
utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och 
ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen 
svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens 
nämnder, de kommunala bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta 
ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda rubriker 
nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer 
lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål 
uppnås. I styrsystemet innebär det att nämnder och styrelser utvecklar strategier och mål 
samt identifierar risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. Detta 
sammanfattas i nulägeskartor för nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnderna och 
bolagen rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 

Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att tillse att de politiska 
nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att 
bedriva den operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstepersonerna i 
nämnder och bolag ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen 
till operativa mål och konkreta aktiviteter som sammanfattas i verksamhetsplaner samt 
återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas. 

Struktur för styrning av den kommunala koncernen 
Styrning och uppföljning utgår från målen för verksamheterna. Ekonomiska ramar och mål 
sätts, sedan är det nämnden/styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnår målen 
inom de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk 
hushållning, riktlinjer och övergripande styrdokument. 

Centrala styrdokument 
Inom Tomelilla kommunkoncern används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar 
generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. 
Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) eller 
rättssäker hantering (riktlinjer). De mest centrala dokumenten för styrning och uppföljning 
är budget med mål, ekonomistyrningsprinciper som anger roll- och ansvarsfördelning samt 
rapporteringsrutiner och övriga policydokument såsom bland annat finanspolicy, 
investeringspolicy och livskvalitetsprogrammet för hållbarhets- och folkhälsofrågor. 
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Uppföljning under budgetåret 

Kommunkoncernen följer upp mål och budget tre gånger per år. Detta sker i en 
tertialrapport, i en delårsrapport och i årsredovisningen. 

Tertialrapporten omfattar årets första fyra månader och innehåller uppföljning och analys 
av målen, ekonomiskt periodutfall samt helårsprognos. 

Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och är lagstadgad. Den är mer 
omfattande än tertialrapporten och innehåller uppföljning, analys av mål, ekonomiskt 
periodutfall och helårsprognos. 

Årsredovisningen är lagstadgad och innehåller koncernövergripande analyser i 
förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningar,  kassaflödesanalyser, 
notupplysningar, drift- och investeringsredovisning i detalj och verksamhetsanalyser. 

Budget 

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning av årets verksamhet och 
anger enligt vilka mål och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas. 
Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget i enlighet med kommunallagen. 

2022 års budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i december 2020. Temat var hur 
Tomelilla kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, 
presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades. 

Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2022. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem AB, 
Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala Renhållnings AB, Österlen VA AV, Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund samt 
chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen sammanträdde tre gånger och vid det sista mötet i maj 2021 
gjordes en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt. Beredningens underlag utgör 
en del av budgetförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2021 att skicka budgetremissen för åren 2022–2024 
till nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför. 

Inför sammanställningen av det slutliga budgetförslaget gjordes vissa förändringar i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos, 
statsbidragsberäkningar samt pensionsprognos. Kommunfullmäktige beslutade om mål och 
budget i juni 2021. 
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Nämnderna och kommunstyrelsen beslutade om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan utgången av november 2021. 

Livskvalitetsprogrammet 

Livskvalitetsprogrammet är kommunens styrdokument för hållbarhet och folkhälsa för 
åren 2021 - 2030. Exempel på områden som tas upp i programmet är innovation och 
utveckling, barn och ungas perspektiv, och hållbara ekosystem. En av Tomelillas 
utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika villkor, att minska 
utanförskapet och öka delaktigheten. 

Under året har arbetet med att bli en barnrättskommun, certifierad av Unicef, inletts. 
Arbetet inkluderar samtliga verksamheter i kommunen och kommer att öka kunskapen om 
barnrätt och därigenom förbättra förutsättningarna för barns delaktighet och 
medbestämmande. Under året antogs också en strategi för medborgardialog. En kommun 
med en god medborgardialog är en mer attraktiv kommun, en kommun med högre 
trovärdighet och en kommun med större innovationskraft. Några av aktiviteter som i linje 
med Livskvalitetsprogrammet har genomförts under året är: 

- Suicidpreventivadagen som genomfördes tillsammans med Region Skåne och föreningar 
för att belysa psykisk hälsa, bryta stigma och skapa nätverk. 

- Äldrekväll på torget: Anhörigstöd, Röda Korset, Svenska Kyrkan och kommunpolisen 
arrangerade aktiviteter en kväll på Torget. Syftet med kvällen var att skapa känsla av 
trygghet i utemiljöer även kvällstid. Uppskattningsvis 200 personer deltog. 

- Elevutställning med Kulturskolan med vernissage för allmänheten. 

- Invigning av det nyrenoverade Välabadet, öppnande av nya lekplatser och utegym, samt 
andra satsningar som främjar ett fysiskt aktivt liv i kommunen. 

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

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun efter en ny målmodell som 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. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om 
nämndmål utifrån dessa tre övergripande målområden nedan. 
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Vision 
I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision: 

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

En kortare devis är kopplad till visionen: "Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit 
av Skåne” 

För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera 
stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda. 

Tillitsbaserad styrning 
Under lång tid har offentlig verksamhet i Sverige präglats av styrning uppifrån och nedåt. 
Det har i många fall lett till onödig administration och ineffektivitet. Verksamheter har 
upplevts som stelbenta och detaljstyrda. Genom att Tomelilla kommun har växlat över till 
en tillitsbaserad styrning , precis som många andra kommuner och myndigheter, flyttas 
besluten närmare verksamheterna. Utgångspunkten för kommunens beslut ska vara 
behoven hos kommunens kunder tillsammans med medarbetarnas profession och 
kompetens. 

Varje verksamhets övergripande planering och mål tydliggörs i en verksamhetsplan och en 
kontinuerlig verksamhetsdialog. Verksamheterna prioriterar tid för nulägeskoll, analys och 
dialog för att ständigt kunna utveckla och förbättra arbetet och de tjänster som erbjuds 
kunderna. 

En nulägeskarta upprättas årligen inför nämndernas mål- och budgetprocess. Den är en 
sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen. 
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Syftet är att ge ett stöd till de förtroendevalda för förståelse av verksamhetens utmaningar 
och möjligheter. Nulägeskartan bygger på en omvärlds- och en nulägesanalys. 

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Där 
ingår nämnder, kommunala bolag och förbund. Uppsikten tar sin utgångspunkt i budget, 
flerårsplan, ägardirektiv samt verksamhets- och affärsplaner. Styrdokument som budget, 
flerårsplan, delårsrapport, intern kontroll, företagspolicy, ägardirektiv och 
ekonomistyrningsprinciper utgör viktiga delar i arbetet. 

Nämndernas presidier, bolagen och förbunden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott 
en gång per år. Ksau redovisar sedan till kommunstyrelsen. Därutöver hålls ägarmöten med 
bolag och förbund regelbundet. Dessa ägarmöten avrapporteras sedan till 
kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. 

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 kommunkoncernen. Samtliga 
nämnder upprättade riskanalyser och beslutade om interna kontrollplaner för år 2022. 
Uppföljningen av den interna kontrollen sker genom att samtliga nämnder och styrelser 
lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna 
innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och 
kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. 

Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar och en handbok 
för genomförande av riskanalyser och interna kontrollplaner. 

Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts under året, bedöms 
som tillfredsställande och ett färre antal som mindre tillfredsställande. De avvikelser som 
har påträffats i respektive nämnds valda kontroller har åtgärdats och i vissa fall har 
kontrollerna även återinlagts till nämndens interna kontrollplan för år 2022. Den samlade 
bedömningen är att kommunkoncernen arbetar systematiskt med den interna kontrollen 
och att den i allt väsentligt fungerar väl. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 
av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och nämndmål. Kommunstyrelsen och 
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nämnderna tar beslut om nämndmål utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande 
målområden med vardera två mål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått 
ska minst två tredjedelar av samtliga nämndmål samt de tre finansiella målen vara antingen 
helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året. 

26 av kommunens 30 nämndmål bedöms vara helt eller delvis uppfyllda, en måluppfyllelse 
på 87 procent, och kommunens tre finansiella mål bedöms vara helt uppfyllda. Den 
sammanfattande bedömningen är utifrån detta att Tomelilla kommun uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning. 

Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i kommunkoncernen är att 
de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de i allt väsentligt uppvisar ett 
positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot ägardirektiven. 

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av 
kommunens nämndmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga kommunstyrelsens 
och nämndernas mål samt uppföljningen av kommunfullmäktiges mål. 

Finansiella mål 

Finansiella mål Måluppfyllelse 

Resultatmål  

Extern resultatnivå, exklusive extraordinära 
intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 
procent i genomsnitt i perioden 2022–2024. 

Målet är uppfyllt. Resultatet för 2022 
uppgick till 6,4 procent av skatter och 
statsbidrag. Med 2023 och 2024 års 
budgeterade resultat på runt 1,5 procent 
kommer den genomsnittliga resultatnivån 
för perioden att uppgå till cirka 3,1 procent 
av skatter och bidrag. 

Investeringsmål  

Nettoinvesteringar får i genomsnitt under 
perioden 2022–2024 uppgå till maximalt 12 
procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

Målet är uppfyllt. Nettoinvesteringarna 
uppgick till 8,4 procent av skatter och 
statsbidrag år 2022. Med 2023 och 2024 
års budgeterade nivå kommer 
nettoinvesteringarna att uppgå till i 
genomsnitt 8,5 procent. 

Skuldmål  

Självfinansieringsgraden av de totala 
investeringarna ska uppgå till minst 55 procent i 
genomsnitt under perioden 2022–2024. 
Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten bör fullt ut självfinansieras via 
genererat kassaflöde från verksamheten, det vill 
säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet 
kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning 
av påverkan av taxenivåer ska göras. 

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden 
för år 2022 uppgick till 100 procent. Utifrån 
den budgeterade investeringsnivån för 
2023 och 2024 uppgår 
självfinansieringsgraden till knappt 96 
procent under perioden, där den 
skattefinansierade verksamheten är 100 
procent självfinansierad. 
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Kommunens tre finansiella mål bedöms vara uppfyllda. Resultatnivån är fortfarande hög 
med snabbt ökande skatteintäkter och investeringar på en lägre nivå än den budgeterade, 
vilket bidrar till måluppfyllelsen. 

Kommunens helägda fastighetsbolag Österlenhem AB uppfyller inte två av sina tre 
finansiella mål om en soliditet på lägst 15 procent och inte heller målet att belåningsgraden 
inte ska överstiga 85 procent. 

Kommunens helägda bolag Tomelilla Industri AB uppfyller inte ett av sina två finansiella 
mål. Avkastning på eget kapital uppnås inte då bolaget har ett negativt resultat, vilket beror 
på ombyggnationen av Industribyn 2 där majoriteten av investeringarna enligt K2 
regelverket räknas som underhållskostnader och belastar driften. Inga ytterligare lånebehov 
bedöms finnas, utan det egna kassaflödet anses vara tillräckligt och bolagets resultat 
framöver kommer att visa positiva siffror. 

Den sammanvägda bedömningen i hela kommunkoncernen är att måluppfyllnaden av de 
finansiella målen i väsentligt är god. 

Nämndmål 

Måluppfyllelse av nämndmål, per nämnd Helt 
uppfyllda 

Delvis 
uppfyllda 

Ej 
uppfyllda 

Totalt 

Överförmyndarnämnden 3 2 - 5 

Kommunstyrelsen 5 - - 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 1 - 3 

Byggnadsnämnden 1 1 1 3 

Kultur- och fritidsnämnden 1 1 1 3 

Vård- och omsorgsnämnden 3 1 1 5 

Familjenämnden 5 - 1 6 

Totalt 20 6 4 30 

26 av kommunens 30 nämndmål är helt eller delvis uppfyllda, vilket är en måluppfyllelse på 
87 procent. Helhetsbedömningen är att måluppfyllnaden är god och uppfyller kriterierna 
för god ekonomisk hushållning. 

Byggnadsnämndens mål, gällande att tillsynen ska kvalitetssäkras genom samverkan med 
kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK), är inte uppfyllt. Dialog har 
förts med en av kommunerna i SÖSK, där bedömningen har gjorts att tillsyn inte kan ske 
genom samverkan, utan att varje kommun ansvarar för sina tillsynsärenden, varför målet 
inte går att uppfylla. 

Målet inom kultur- och fritidsnämnden där föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn 
och ungdomar med 5 procent är inte uppfyllt. Bedömningen baseras på statistik gällande 
deltagartillfällen där antalet är lägre 2022 än 2021. Dock beräknades statistiken 2021 utifrån 
andra kriterier än 2022, varför det finns en osäkerhet i 2021 års siffror. 
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Vård- och omsorgsnämndens mål där 70 procent av de boende ska vara nöjda med de 
aktiviteter som erbjuds på boendet är inte uppfyllt. Den nationella brukarenkäten visar på 
57 procents nöjdhet, där pandemin bedöms ha haft stor påverkan. 

Familjenämndens mål, där andelen som är behöriga till yrkesprogram ska uppgå till minst 
80 procent, är inte uppfyllt. Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram uppgick till 74,1 
procent vårterminen 2022. 

I övriga delen av kommunkoncernen finns det två verksamhetsmål i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst som inte bedöms vara uppfyllda. Det ena målet med utförd tillsyn per 
tusen invånare är inte uppfyllt på grund av att pandemin haft negativ inverkan på 
genomförd tillsyn. Det andra målet som inte är uppfyllt är målet om automatlarm där 
förbundet arbetar aktivt tillsammans med anläggningsägarna för att minska antalet onödiga 
automatiska brandlarm och en åtgärdsplan ska tas fram under 2023. 

I övrigt bedöms måluppfyllnaden av kommunens och förbundens verksamhetsmål vara 
god. 

Kommunfullmäktigemål 

Målområden Kommunfullmäktigemål Måluppfyllelse 

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

Målet är uppfyllt. Aktiviteter i olika 
verksamheter har utförts under året 
som har medfört att det är enklare att 
göra det som är hållbart på lång sikt. 

 God utbildning ges Målet är inte uppfyllt. Andelen 
behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram var 74,1 procent 
vårterminen 2022 där målet var 80 
procent. 

Delaktighet och 
egenmakt 

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

Målet är delvis uppfyllt. Överlag 
bedöms delaktigheten ha ökat, dock 
visar den nationella brukarenkäten 
inom vård och omsorg endast ett snitt 
på 57 procents nöjdhet. Pandemin 
bedöms ha haft stor påverkan. 

 Livslångt lärande uppmuntras 
och människors möjlighet till 
egen försörjning underlättas 

Målet är uppfyllt. Andelen 
bidragsförsörjda i kommunen ligger 
över riksgenomsnittet, men närmar 
sig nivån för riket. Den ökande 
digitaliseringsutvecklingen i 
kommunen, bland annat möjligheten 
till distansarbete, är ytterligare en del 
i att underlätta till egen försörjning. 
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Målområden Kommunfullmäktigemål Måluppfyllelse 

Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv 
för bättre hälsa 

Målet är uppfyllt. Kommunen har 
genomfört hälsofrämjande aktiviteter 
med koppling till 
livskvalitetsprogrammets 
prioriteringar. 

 Den upplevda tryggheten ökar Målet är uppfyllt. Enligt den nationella 
brukarundersökningen har tryggheten 
i hemtjänsten ökat till 88 procent. Det 
har även fokuserats på 
krishanteringsberedskap och 
nattvandringar under året. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

En grund i god ekonomisk hushållning är att intäkterna överstiger kostnaderna och att det 
finns marginaler för att finansiera investeringar, värdesäkra anläggningstillgångar och för 
pensionsåtaganden. 

Kommunkoncernens resultat uppgick per den siste december till 60,8 mnkr (62,4 mnkr 
2021) och kommunens resultat uppgick till 57,8 mnkr (57,8 mnkr 2021). 

Resultatnivån har de senaste åren varit hög, både i riket och i Tomelilla kommun, vilket är 
en viktig faktor för att kunna möta de kostnadsökningar som väntar till följd av den 
samhällsekonomiska utvecklingen med hög inflation, höjda räntor och fallande värden på 
finansiella placeringar. Det höga resultatet beror främst på att skatteintäkter och bidrag 
fortsatt att öka snabbt. 

Årets resultat (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Koncernen 0,7 12,7 50,8 62,4 60,8 

Kommunen 7,1 12,1 48,1 62,5 57,8 

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, såväl över- som underskott, inom barn- och utbildningsverksamheten per 
skola 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. 
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Verksamhetens intäkter 

Kommunkoncernens intäkter uppgick till 284,4 mnkr 2022 (261,3 mnkr 2021) och 
kommunens intäkter uppgick till 192,5 mnkr (179,1 mnkr 2021). 

Kommunens taxor och avgifter har de senaste fem åren stått för ungefär 32 procent av 
verksamhetens intäkter och kommunens driftsbidrag samt kostnadsersättningar för drygt 
40 procent av verksamhetens intäkter. Taxorna och avgifterna i kommunen ligger ungefär 
på samma nivå som föregående år, medan kommunens kostnadsersättningar har ökat med 
cirka 8 mnkr.  

Verksamhetens intäkter (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens intäkter, koncernen 225,2 243,9 248,4 261,3 285,4 

Förändring (procent) -11 8 2 5 9 

Verksamhetens intäkter, kommunen 169,2 187,0 179,9 179,1 192,5 

Förändring (procent) -12 11 -4 0 7 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader i kommunkoncernens uppgick 2022 till 1 063,5 mnkr (1 015,6 
mnkr) och i kommunen till 993,9 mnkr (954,5 mnkr 2021). 

Personalen är kommunens enskilt största kostnadspost och har under den senaste 
femårsperioden utgjort 48–50 procent av verksamheternas totala kostnader, där 
lönekostnaderna i kommunen ökade med cirka 9 mnkr jämfört med 2021. Andra 
kostnadsökningar i kommunen jämfört mot föregående år var kostnader för inhyrd 
personal inom vård och omsorg med nära 8 mnkr och konsultkostnader med knappt 3 
mnkr bland annat beroende på svårigheter att tillsätta tjänster, köp av huvudverksamhet 
(exempelvis förskola och skola, vård och omsorg som utförs av annan utförare än 
kommunen) med 6 mnkr och ökade entreprenadkostnader med 4 mnkr.  

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens kostnader, koncernen -911,9 -942,7 -941,1 -1 015,6 -1 063,5 

Förändring (procent) 3 1 0 8 5 

Verksamhetens kostnader, kommunen -874,5 -907,3 -896,6 -954,5 -993,9 

Förändring (procent) 1 4 -1 6 4 
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Budgetföljsamhet 

Budgetföljsamhet är ett mått på vilken finansiell kontroll kommunen har. En god 
prognossäkerhet innebär att kommunen, bolagen och förbunden har bättre förutsättningar 
att anpassa sig till förändringar. Vid prognostiserat underskott ska nämnderna vidta 
åtgärder, vilket påverkar det slutliga utfallet. 

I december fattade kommunstyrelsen beslut om att verksamheterna kunde göra insatser 
och inköp under 2022 som var planerade att göras först 2023, när det var möjligt och att 
eventuella underskott på grund av detta inte leder till åtgärder för nämnderna. Beslutet 
fattades utifrån att delårsrapporten per den siste augusti visade att det prognostiserade 
resultatet skulle uppvisa ett större överskott och att det fanns utrymme för sådana åtgärder 
med bibehållen god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå. 
Förutsättningarna för nämnderna att nå målen för 2023, som är ett ekonomiskt utmanande 
år, ökar i och med denna tidigareläggning. 

I tabellen nedan visas prognostiserad budgetavvikelse i tertialrapport 1 och 2 samt faktiskt 
budgetavvikelse vid årets slut. 

Kommunstyrelsen redovisade ett underskott på 2,1 mnkr vid årets slut. Beslutet om att 
tidigarelägga planerade insatser och inköp är en bidragande orsak till underskottet. Andra 
förklaringar är att kommunen under en period hade dubbla licenskostnader för 
ekonomisystem i samband med införande av nytt ekonomisystem samt kostnader för 
avgångsersättning till politiker. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 3,8 mnkr vid årets slut. 
Underskottet förklaras i sin helhet av tidigarelagda insatser och inköp enligt 
kommunstyrelsens beslut. Bland annat har fyra stycken dammar rensats (1,5 mnkr), bron i 
Tryde rivits (0,5 mnkr) samt material och reparationer av fordon utförts (0,7 mnkr). 

Byggnadsnämnden redovisade ett underskott på 1,8 mnkr vid årets slut. Redan i 
tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott för 2022, dels beroende på minskade 
intäkter då bygglovsärenden minskat, dels beroende på högre konsultkostnader än 
budgeterad på grund av svårigheter att rekrytera personal. De åtgärder som vidtogs i 
samband med den första tertialrapporten har minskat underskottet från 3 mnkr till 1,8 
mnkr. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett underskott på 3,2 mnkr vid årets slut. 2,1 
mnkr av detta underskott beror på att inköp som planerats 2023 har gjorts under 2022 
bland annat avseende medicinskåp, lås och nycklar, it och telefoni, medicintekniska 
produkter och hjälpmedel, förbrukningsvaror och arbetskläder och enklare elfordon. 
Resterande underskott beror på höga kostnader för placeringar inom LSS samt av behov av 
inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Under hösten har samtliga 
sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kunnat tillsättas, varför 
behovet av inhyrning inte förväntas kvarstå 2023. 

Familjenämnden redovisade ett överskott på 2,6 mnkr vid årets slut. Individ- och 
familjeomsorgsverksamheten stod för 1,4 mnkr av överskottet och barn- och 
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utbildningsverksamheten för 1,2 mnkr. Försörjningsstödet har varit på en låg nivå under 
hela året trots att hänsyn tagits till prognostiserat högre kostnader för el, livsmedel och 
räntor. Gymnasiet hade färre elever än budgeterat, men också lägre kostnader för 
transporter och skolkort och elevhälsan hade vakanta tjänster som nu är besatta, vilket 
bidrog till överskottet. 

Den samlade bedömningen är att budgetföljsamheten bland kommunens bolag och 
förbund bedöms vara god. När det gäller kommunens nämnder är även där 
budgetföljsamheten god. De prognostiserade underskott som identifierades vid första 
tertialrapporten minskade då åtgärder sattes in. När det gäller underskott vid årets slut 
förklaras dessa till stor del av beslutet att tidigarelägga planerade insatser och inköp. 

Driftredovisning, avvikelse (mnkr) Tertialrapport 
1 

Tertialrapport 
2 

Årsbokslut 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 -0,3 

Revisionen 0,0 0,0 0,0 

Valnämnden 0,0 0,0 0,1 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,2 

Kommunstyrelsen 0,0 1,0 -2,1 

Samhällsbyggnadsnämnden -2,0 -0,5 -3,8 

Byggnadsnämnden -3,0 -1,7 -1,8 

Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,5 0,8 

Vård- och omsorgsnämnden -0,8 0,0 -3,2 

Familjenämnden 0,0 2,5 2,6 

Summa verksamheterna -5,4 1,8 -7,5 

Finansieringen 18,9 23,2 48,8 

Summa drift kommunen 13,5 25,0 41,3 

Österlenhem AB 0,0 1,7 3,3 

Tomelilla Industri AB -2,0 -4,3 -4,4 

Österlen VA AB 0,0 0,0 0,0 

Österlens Kommunala Renhållnings AB -0,1 0,3 0,1 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 0,0 0,0 0,0 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 0,0 1,3 0,2 

Summa drift kommunkoncernen 11,4 24,0 40,5 
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Investeringar 

Den totala investeringsnivån för kommunkoncernen uppgick till drygt 108 mnkr där 
kommunens investeringar uppgick till drygt 76 mnkr. I tabellerna nedan listas kommunens 
investeringar per nämnd samt fem större investeringsprojekt i kommunen och de fem 
projekt med störst budgetavvikelser. I kommunkoncernen är det kommunens helägda 
fastighetsbolag Österlenhem som haft de största investeringarna under året. De stora 
investeringarna under året där har varit underhållsinvesteringar i befintliga fastigheter där 
majoriteten av de budgeterade investeringarna utförts. 

När det gäller kommunens investeringar budgeterades dessa till 116 mnkr för 2022, där 76 
mnkr har genomförts, vilket ger en genomförandegrad på 65 procent. I tertialrapport 1 
prognostiserades investeringarna att uppgå till 95,8 mnkr och i tertialrapport 2 
prognostiserades de att uppgå till 93,4 mnkr det vill säga det prognostiserades med en 
relativt hög genomförandegrad. Anledningen till att genomförandegraden var lägre vid 
årets slut är knutet till världsproblem med komponenter som medfört leveransförseningar, 
varför samhällsbyggnadsverksamheten tvingats att senarelägga flera stora projekt. 

Investeringsredovisning netto, per nämnd (mnkr) Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -2,4 -4,9 2,5 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA -45,3 -78,1 32,8 

Kultur- och fritidsnämnden -0,1 -0,1 0,0 

Vård- och omsorgsnämnden -3,4 -2,7 -0,7 

Familjenämnden -2,3 -3,8 1,5 

Summa skattefinansierat -53,5 -89,6 36,1 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA -22,9 -26,4 3,5 

Summa investeringar -76,4 -116,0 39,6 

 

Större 
investeringsprojekt 
(mnkr) 

Beskrivning av projekten 
(samtliga är pågående) 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Renovering av Välabadet Renovering av byggnad, ny liner i 
bassäng och nytt reningsverk 

-7,0 -4,0 -3,0 

Renovering Norrevång Ombyggnad av storkök, solceller, 
ny ventilation samt digitalisering 
av styr 

-9,0 -13,5 4,5 

Smedstorpsbadet Ny byggnad, ny liner i bassäng 
och nytt reningsverk 

-0,6 0,0 -0,6 

Torgyta samt gång- och 
cykelväg 

Ombyggnation av torget i 
Tomelilla samt gång- och 
cykelväg 

-5,0 -7,2 2,2 

Belysning Utbyte av belysningspunkter på 
icke kommunala och kommunala 
vägar 

-3,4 -4,5 1,1 
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Investeringsprojekt med 
större budgetavvikelser 
(mnkr) 

Förklaring till avvikelse Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Lindesborgsskolan, 
projektering 

Processen är påbörjad med 
förseningar då man avvaktat 
beslut om placering av skolan 

-0,2 -8,0 7,8 

Välabadet Tillkommande behov av 
ombyggnation av servicehuset till 
campingen samt 
tillgänglighetsanpassning av toalett 
till anläggningen 

-7,0 -4,0 -3,0 

Renovering Norrevång Projektet är påbörjat och kommer 
att färdigställas under 2023 på 
grund av försening i leveranstider 
på grund av rådande 
världssituation 

-9,0 -13,5 4,5 

Åtgärder av ny 
plankorsning vid Bo 
Ohlsson enligt detaljplan 

Projektet är beviljat 2022 och 
utförs av extern entreprenör, men 
fortlöper enligt plan 2023 

-0,6 -3,0 2,4 

Torgyta samt gång- och 
cykelväg 

Projektet är påbörjat med 
förbättringar av trafikåtgärder, 
dock även detta med förseningar 
på grund av 
leveransproblematiken 

-5,0 -7,2 2,2 
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Skatteintäkter och statsbidrag 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningar svarar för den huvudsakliga finansieringen av 
den skattefinansierade verksamheten. 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningar uppgick till 909 mnkr per den siste december 
2022 och har i genomsnitt ökat med fem procent de senaste fem åren. Intäkter från 
statsbidrag och utjämningar motsvarar 35 procent av totala skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämningar år 2022. 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Skatteintäkter 513,3 528,9 528,6 557,6 592,5 

Generella statsbidrag och utjämningar 228,0 232,1 283,2 309,2 316,4 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 741,3 761,0 811,8 866,8 908,9 

Förändring (procent) 3 3 7 7 5 

Lån 

Kommunen hade per den 31 december 2022 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 
nio lån om totalt 300 mnkr. Två lån har omsatts under året och ytterligare två lån ska 
omsättas under 2023. 

Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. 
Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med kommunens båda dotterbolag. 

Lån (mnkr) Låne-
belopp 

Ränta 
221231 

Ränte-
bindning 

Kommuninvest 20,0 0,960 % Maj 2025 

Kommuninvest 30,0 0,610 % Apr 2024 

Kommuninvest 50,0 0,400 % Nov 2023 

Kommuninvest 20,0 2,267 % Rörlig 

Kommuninvest 30,0 2,580 % Rörlig 

Kommuninvest 50,0 1,344 % Feb 2027 

Kommuninvest 20,0 1,744 % Mar 2027 

Kommuninvest 30,0 1,690 % Sep 2025 

Kommuninvest 50,0 0,920 % Jan 2023 

Summa lån i kommunen 300,0   

Österlenhems låneskuld 370,0   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 5,9   

Summa lån kommunkoncernen 675,9   

Soliditet 

Soliditeten är ett sätt att mäta det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Måttet visar 
hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med ackumulerade över- och underskott. 
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Det årliga resultatet summeras i det egna kapitalet, som ställs i förhållande till tillgångarna 
för att man ska få fram soliditeten. Ju högre soliditet, desto mindre del av tillgångarna är 
lånefinansierade och desto starkare långsiktigt handlingsutrymme finns. 

Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid årets slut till 27,0 procent, 
vilket är en ökning jämfört med föregående år beroende på högt resultat och låg ökning i 
upplåning. Det är troligt att soliditeten kommer att försvagas på grund av utvecklingen av 
det samhällsekonomiska läget med kostnadsökningar som medför lägre resultatnivåer och 
eventuellt ökad upplåning. 

Soliditet (%) 2018 2019 2020 2021 2022 

Koncernen, inklusive pensionsförpliktelser 17,2 18,1 20,2 23,2 27,0 

Kommunen, inklusive pensionsförpliktelser 19,5 20,8 22,6 28,3 33,6 

Koncernen, exklusive pensionsförpliktelser 36,1 35,9 35,7 37,5 40,4 

Kommunen, exklusive pensionsförpliktelser 47,4 46,8 43,8 48,9 53,0 

Pensionsskuld 

I bokslut 2022 uppgick den totala nettopensionsskulden i Tomelilla kommun till 150 mnkr, 
vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2021. 

Total pensionsskuld 2018 2019 2020 2021 2022 

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild 
löneskatt 

7,8 8,4 2,8 6,5 6,3 

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inklusive 
särskild löneskatt 

225,9 219,7 214,9 213,5 205,7 

Pensionsförpliktelser som tryggats i 
pensionsförsäkring 

-45,3 -55,5 -61,1 -73,3 -61,6 

Total pensionsskuld 188,4 172,6 156,6 146,7 150,4 

Förändring (procent) -8 -8 -9 -6 3 
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Balanskravsresultat 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter 
balanskravsjusteringar redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat 
rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Kommunen ska 
besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna, men om resultatet ändå blir 
negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande 
överskott inom tre år. Kommunen har inga balanskravsunderskott att återställa från tidigare 
år. 

Enligt lag får reservering till en resultatutjämningsreserv göras där syftet är att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Kommunen har riktlinjer som begränsar hur stort årligt 
belopp som reservationen får omfatta och hur stor den totala resultatutjämningsreserven 
får vara. Uttag ur reserven regleras också av lagen. Kommunens riktlinjer uppdaterades 
2022, där reserven nu får uppgå till 10 procent av det egna kapitalet istället för som tidigare 
5 procent. 

Orealiserade vinster och förluster ska enligt gällande regler inte räknas med i 
balanskravsresultatet. Kommunens placeringar i värdepapper minskade i värde med 12,9 
mnkr, vilka har justerats i balanskravsresultatet. 

Årets resultat uppgick till 57,8 mnkr, vilket medför utrymme för reservering till 
resultatutjämningsreserven, en möjlighet som inte kommer att nyttjas. 

Kommunens balanskravsresultat efter justering för reavinster- och förluster samt 
reservering av medel till resultatutjämningsreserven uppgick därmed till 70,7 mnkr för 
2022. 

Balanskravsresultat (mnkr) 2021 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen 62,5 57,8 

Reducering av orealiserade vinster i värdepapper -14,8 0,0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 12,9 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 47,7 70,7 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 47,7 70,7 

 

Resultatutjämningsreserv (mnkr) 2021 2022 

Ingående värde 30,0 30,0 

Årets reservering till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Disponering av resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Utgående värde 30,0 30,0 
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Väsentliga personalförhållanden 

Tillsvidareanställda 
Tomelilla kommuns tillsvidareanställda ökade med 14 personer under 2022. Ökningen 
inom barn- och utbildningsverksamheten kan i huvudsak förklaras av att statsbidraget för 
skolan har gått till att utöka personalstyrkan med speciallärare och specialpedagoger samt 
liknande tjänster. Verksamheten fick också ett tillskott som har gått till utökad 
personalstyrka för tidiga insatser och svenska som andraspråk. Den största ökningen finns 
inom stöd- och omsorgsverksamheten, där antalet medarbetare ökat mest inom 
äldreomsorgen, vilket följer demografin, det är här som efterfrågan på tjänsterna är störst. 

I kommunens delägda bolag Österlen VA har det gjorts en organisationsförändring under 
året där tre avdelningar blir fyra under 2023, i syfte att få en ändamålsenlig organisation. 
Flera nyckelpersoner har rekryterats under 2022 för att stå bättre rustade för att nå 
bolagets mål, vilket förklarar ökningen med åtta personer. 

Antalet tillsvidareanställda 31 december 2021 2022 Förändring 

Kommunledningskontoret 66 68 2 

Samhällsbyggnadsverksamheten 98 93 -5 

Stöd- och omsorgsverksamheten 290 301 11 

Barn- och utbildningsverksamheten 276 282 6 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 730 744 14 

Österlenhem AB 15 14 -1 

Tomelilla Industri AB 0 0 0 

Österlen VA AB 53 61 8 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0 0 0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 48 50 2 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 15 17 2 

Totalt tillsvidareanställda, koncernen 861 886 25 
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Åldersstruktur 
Tomelilla kommun har en utmaning i att få yngre personer att söka tjänster inom hela 
förvaltningen. Arbetsgivaren behöver kontakta olika skolor för att visa vilka yrkesroller 
som kommer att behövas inom den närmsta framtiden. I samhället generellt krävs 
högskoleutbildning till de flesta tjänster och det behöver lyftas fram att yrken som inte är 
högskoleförberedande är värdefulla och behövda. Medarbetare behöver rekryteras direkt 
efter avslutad gymnasieutbildning till de yrken som inte kräver högskolekompetens. Inom 
vård och omsorg har rekryteringen av män i åldersgruppen 20–30 år varit framgångsrik. 
Inom barn- och utbildningsverksamheten är det en något högre genomsnittsålder, vilket 
skulle kunna bero på att yrkeskategorin arbetar längre. 

Genomsnittsålder per verksamhet 31 december Män 
2021 

Män 
2022 

Kvinnor 
2021 

Kvinnor 
2022 

Kommunledningskontoret 50–60 50–60 40–50 40–50 

Samhällsbyggnadsverksamheten 60–70 60–70 40–50 40–50 

Stöd- och omsorgsverksamheten 20–30 20–30 50–60 50–60 

Barn- och utbildningsverksamheten 50–60 50–60 50–60 50–60 

Pensionsavgångar 
Tomelilla kommun står inför en hel del pensionsavgångar under åren som följer De stora 
utmaningen kommer att vara från 2024 och framåt inom stöd- och omsorgsverksamheten, 
barn- och utbildningsverksamheten samt samhällsbyggnadsverksamheten. Tomelilla 
kommun behöver lägga stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta arbetet 
med kvalitetsbaserad rekrytering och kompetensförsörjning. 

Antalet pensionsavgångar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kommunledningskontoret 2 0 1 2 2 2 2 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2 0 4 3 2 1 4 

Stöd- och omsorgsverksamheten 9 1 3 14 10 9 12 

Barn- och utbildningsverksamheten 3 1 7 5 5 6 12 

Totalt antalet pensionsavgångar, 
kommunen 

16 2 15 24 19 18 30 

Kompetensförsörjning 
I kommunen finns en rekryteringsenhet som arbetar för att stödja verksamheterna med 
rekrytering av tillsvidaretjänster, visstidsanställningar samt timvikarier. Annonseringar sker 
med hjälp av kommunikationsavdelningen då alla tjänster även publiceras på sociala 
medier. Rekryteringsenheten genomför chefstester vid chefsrekryteringar för att säkerställa 
att det rekryteras rätt personer. Även ett digitalt system för referenstagning har börjat 
användas i syfte att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering. Under året förbereddes en 
jobbmässa där medborgare från hela regionen samt näringslivet bjöds in. Syftet med 
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jobbmässan är att visa olika områden som man kan arbeta inom med möjlighet att lämna in 
jobbansökan direkt på plats. 

Arbetsgivaren ska genom tillitsbaserad styrning och ledning ta vara på medarbetares 
kompetens och engagemang. Det är en väsentlig del för kompetensförsörjningsarbetet. 
Chefer har ansvar för att uppmärksamma medarbetares förmågor som kan leda till 
karriärutveckling. För att tillgodose arbetsgivarens behov av kompetensförsörjning och för 
att kunna erbjuda karriärmöjligheter ska utbildning och intern rörlighet uppmuntras och 
möjliggöras. Ledarskap och organisationsutveckling hänger samman. 

En medarbetarenkät skickades ut under oktober månad till alla tillsvidareanställda samt 
visstidsanställd med minst sex månaders anställning. Svarsfrekvensen var högre än tidigare 
år och indexvärdena för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har fortsatt röra sig i 
positiv riktning. Utifrån resultaten upprättades handlingsplaner inom varje enhet. 

Förvaltningen arbetade under året med området "attraktiv arbetsgivare" genom att se till att 
förmåner utvecklades och genom sitt arbete för en bra arbetsmiljö. Medarbetarfestivalen 
var en upplevelse som blev väldigt uppskattad av flertalet medarbetare, här skapades nya 
kontakter och temat för festivalen var arbetsglädje. Detta tema kommer förvaltningen att 
arbeta vidare med under 2023. Förvaltningen erbjuder olika förmåner såsom flexibel 
arbetstid, att köpa cykel mot bruttolöneavdrag, friskvårdsbidrag, personalmiljöbil mot 
bruttolöneavdrag, semesterväxling, fler semesterdagar efter ålder, möjlighet att få 
stipendium för fritidsstudier, blodgivning på betald arbetstid, ledighet vid särskilda 
personliga angelägenheter, akuta läkarbesök på arbetstid och vaccination mot TBE under 
betald arbetstid. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare satsar arbetsgivaren på ledar- 
och chefsutveckling. Chefer och ledare ska ges en bra grund för sitt fortsatta ledarskap där 
egen kompetensutveckling bidrar till verksamheten. En övergripande 
kompetensförsörjningsplan är framtagen. 

Att samla information om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning ger bra 
underlag och information för verksamhetsutveckling. Det är viktigt att chefer genomför en 
bra avslutningsprocess så att medarbetaren lämnar med en god bild av arbetsgivaren och 
kan vara en ambassadör för kommunen även efter avslutat uppdrag. Det kan vara 
avgörande för att hen kanske en dag väljer att komma tillbaka och för hur attraktiv 
kommunen som arbetsgivare uppfattas av andra. 
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Personalomsättning 
Personalomsättningen 2022 uppgick till 13,0 procent, vilket var en ökning i jämförelse med 
2021 då den uppgick till 11,2 procent. I tabellen nedan framgår antal avgångar fördelat på 
avgångsorsaker. 

Personalomsättning fördelat på orsaker, antal avgångar 2021 2022 

Egen begäran 72 91 

Pensionsavgång 11 15 

Personliga skäl/överenskommelse 6 3 

Annan orsak 9 4 

Totalt antal 98 113 

Heltid som norm 
Förvaltningen har sedan 2018 arbetat med att erbjuda heltids tjänster inom fackföreningen 
Kommunals avtalsområde i den mån medarbetaren önskar och utifrån verksamhetens 
behov. Nedan presenteras sysselsättningsgraden inom de olika verksamheterna. Siffrorna i 
tabellen nedan visar på en ökning av sysselsättningsgraden över hela förvaltningen. 

Sysselsättningsgrad 31 december, totalt 2021 2022 

Tillsvidareanställda (antal) 730 744 

Sysselsättningsgrad (procent) 80,9 84,2 

 

Sysselsättningsgrad 31 december, per verksamhet Kvinnor 
2021 

Kvinnor 
2022 

Män 
2021 

Män 
2022 

Kommunledningskontoret     

Tillsvidareanställda (antal) 40 43 26 25 

Sysselsättningsgrad (procent) 95,0 97,7 88,0 91,7 

Samhällsbyggnadsverksamheten     

Tillsvidareanställda (antal) 60 58 38 35 

Sysselsättningsgrad (procent) 66,7 65,5 78,9 82,9 

Stöd- och omsorgsverksamheten     

Tillsvidareanställda (antal) 255 261 35 40 

Sysselsättningsgrad (procent) 72,1 77,5 93,8 97,4 

Barn- och utbildningsverksamheten     

Tillsvidareanställda (antal) 226 231 50 51 

Sysselsättningsgrad (procent) 86,2 88,3 94,0 94,1 
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Hållbart medarbetarengagemang 
En medarbetarenkät genomfördes under hösten och 82 procent av förvaltningens anställda 
svarade, vilket är en ökning av svarsfrekvensen sedan förra medarbetarenkäten 2020. 
Resultatet presenteras i tabellen med jämförelsesiffror för kommunens resultat 2020 och 
riket. Alla områden inom Hållbart medarbetarengagemang (HME) förbättrades. Resultatet 
har analyserats både kommunövergripande och på enhetsnivå och handlingsplaner för en 
förbättrad arbetsmiljö upprättats där det behövts 

Arbetet med att främja en bra arbetsmiljö genom att stödja chefer i deras uppdrag för att 
skapa trivsel och arbetsglädje på arbetsplatserna, fortsatte under året. Ett nytt 
samverkansavtal med tillhörande tillämpningsanvisningar mellan Tomelilla kommun och de 
fackliga organisationerna blev klart under 2022. Under hösten arrangerade kommunen en 
medarbetarfestival med temat arbetsglädje. I förberedelserna och i genomförandet deltog 
medarbetare från olika verksamheter i kommunen. Festivalen blev en succé och var väldigt 
uppskattad. 

Förvaltningen fokuserade under året på de strategiska områdena kring lönekartläggning och 
lönerevision samt arbetsmiljöarbete och utbildningar inom SAM (Systematiska 
arbetsmiljöarbetet) och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö). För att de strategiska 
områdena ska fungera måste de bygga på stabila grunder kring lagstiftning och avtal, tydliga 
processer och att de är väl kända i organisationen. 

Ett nytt tillbudssystem genomlystes och samverkades. Medarbetarutmärkelser delades ut i 
kategorierna årets ledare, årets brobyggare, årets mest nytänkande och årets mesta 
kundfokus. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) Tomelilla 
2020 

Tomelilla 
2022 

Riket 
2020 

Riket 
2022 

Motivation 78 79 78 79 

Ledarskap 76 78 79 79 

Styrning 77 81 78 79 

  

46



 

 

Årsredovisning 2022 33

 

Sjukfrånvaro 
Pandemin präglade hela första kvartalet 2022, utmaningarna var i stort sett desamma som 
under 2020 och 2021. En god effekt är bland annat att en andel medarbetare lärt sig att 
använda Teams och att arbeta på annan plats. Sjuktalen inom verksamheterna som har nära 
kontakt med brukare, elever och förskolebarn har av förklarliga skäl ett högre sjuktal. 

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2021 2022 

   

Kvinnor   

29 år eller yngre 7,2 9,4 

30–49 år 7,2 7,9 

50 år eller äldre 8,9 9,8 

Totalt kvinnor 7,9 8,8 

   

Män   

29 år eller yngre 5,4 4,2 

30–49 år 4,7 5,2 

50 år eller äldre 4,7 4,7 

Totalt män 4,8 4,8 

   

Samtliga anställda   

29 år eller yngre 6,6 7,7 

30–49 år 6,6 7,4 

50 år eller äldre 7,9 8,7 

Totalt samtliga anställda 7,2 7,9 

   

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)   

Kvinnor 36,3 35,0 

Män 21,9 5,9 

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro 34,2 31,0 

 

Sjukfrånvaro per verksamhet, 
procent 

Totalt 
2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Totalt 
2022 

Kvinnor 
2022 

Män 
2022 

Kommunledningskontoret 2,3 2,5 1,9 4,0 5,0 2,4 

Samhällsbyggnadsverksamheten 5,2 4,9 5,7 5,7 6,8 4,0 

Stöd- och omsorgsverksamheten 7,6 8,1 5,4 8,1 8,8 5,7 

Barn- och utbildningsverksamheten 7,5 8,5 3,5 8,5 9,5 4,3 

Totalt 7,2 7,9 4,8 7,9 8,8 4,8 
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Ledarskap 
Tomelilla kommuns chefer skapar värde, inte bara genom deras eget arbete, utan också 
genom att synliggöra och fira kollegors och medarbetares framgångar och genom att ge 
stöd och uppmuntran vid bakslag. Varje chef tar ansvar för att ge utrymme för initiativ, 
kreativitet och utveckling. Chefer tar ansvar för den egna verksamheten och dess bidrag till 
helheten. Genom sin förmåga till självreflektion och genom att be om och ta emot stöd 
och hjälp, leder varje chef sig själv mot ständiga förbättringar. Tomelilla kommun har en 
positiv riktning i mätningen av ledarskapet. 

Att arbeta för en ständigt utvecklad servicenivå till kommuninvånarna är en självklarhet för 
Tomelilla kommuns chefer. Med en hög grad av tillit, leder cheferna sina medarbetare mot 
måluppfyllelse. Chefer säkerställer att det finns tydliga, relevanta och utvärderingsbara mål 
för det egna verksamhetsområdet och involverar sina medarbetare i arbetet. Under 2022 
har arbetsgivaren och fackliga parter kommit överens om att chefer som har mer än 20 
anställda ka genomföra kombinerade medarbetar- och prestationssamtal. Dessa har fallit 
väl ut, tillfrågade medarbetare och chefer har uttryckt att kvaliteten har utvecklats. 

Information och reflektion inom arbetsmiljöfrågor finns med i chefens olika plattformar 
för att skapa en god arbetsmiljö ute i verksamheterna. Arbetsmiljöutbildning inom OSA 
(organisatorisk och social arbetsmiljö) genomfördes för chefer och huvudskyddsombud 
gemensamt. 

Lönestruktur och politik 
Lönekartläggning genomfördes och samverkades med fackliga organisationer i september. 
Förvaltningsövergripande lönekriterier genomarbetades. 

Kommunen tillämpar individuell lönesättning, vilket innebär att det är kriterierna 
kompetens och prestation som styr löneutvecklingen. Parametrar som styr vilken lön en 
medarbetare har/eller får vid nyrekrytering är ansvar i tjänsten, utbildningskrav för 
uppdraget, tidigare erfarenhet och kompetens, marknadslöneläge samt även 
rekryteringsläge. Lönekriterierna i Tomelilla kommun ligger till grund för lönebildningen. 

I tabellen nedan visas kommunens lönestatistik avseende lägsta och högsta lön samt 
medellön fördelat på kvinnor och män. 

Lönestatistik (kr) Lägsta lön Medellön Högsta lön 

Kvinnor 22 200 33 876 74 100 

Män 21 000 36 362 84 500 

Totalt 21 000 34 392 84 500 
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Förväntad utveckling 

På grund av valet kom Sveriges Kommuner och Regioner med en mer omfattande 
samhällsekonomisk analys och ekonomisk prognos i december 2022 istället för oktober 
som brukligt. Utifrån att samtliga prognoser, så även den som kom i februari 2023 pekar 
mot en svagare konjunktur och fortsatt hög inflation samt högre allmän prisuppgång för 
2023 har Tomelilla kommun antagit utmaningen att anpassa verksamheten. Prognoserna 
för 2024–2026 talar om en långsam återgång till en mer normal tillväxttakt, samt ett läge 
där inflationen förväntas nå Riksbankens mål om 2 procent, vilket kommer medföra 
minskade pensionskostnader från dagens höga läge. Räntorna förväntas stabiliseras snarare 
än sjunka tillbaka, varför det kommer vara fortsatt angeläget att hantera ränterisken i 
samband med kapitalbehov för investeringar. De antaganden som görs för 2025–2026 
bygger på en lyckad inflationsbekämpning, varför osäkerheten inför framtiden kommer 
kvarstå tills det går att konstatera att kurvan för den underliggande inflationen går åt rätt 
håll. 

Det som det inte råder någon som helt osäkerhet om är att kompetensbristen kommer att 
bestå och att den demografiska utmaningen dessutom kommer innebära ett fortsatt ökat 
behov av främst vård och omsorg. Denna svårlösta ekvation är en utmaning för hela 
välfärdssektorn där Tomelilla kommun behöver fortsätta med sitt arbete att digitalisera, 
förändra arbetssätt, förändra välfärdstjänsternas utformning och genomföra insatser som 
innebär att behoven kan mötas med mindre beroende av personal. Parallellt behövs 
fortsatta insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket i syfte att både behålla befintliga 
medarbetare, samt attrahera nya vid behov. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

Not 2021 2022 2021 2022 

Verksamhetens intäkter 1 179,1 192,5 261,3 285,4 

Verksamhetens kostnader 2 -954,6 -993,9 -1 015,6 -1 063,4 

Av- och nedskrivningar 3 -40,1 -36,9 -55,6 -53,9 

Verksamhetens nettokostnader  -815,6 -838,3 -809,9 -831,9 

Skatteintäkter 4 557,6 592,5 557,6 592,5 

Generella statsbidrag, utjämning 5 309,2 316,4 309,2 316,4 

Verksamhetens resultat  51,2 70,6 56,9 77,0 

Finansiella intäkter  6 13,7 3,9 12,8 5,8 

Finansiella kostnader 7 -2,4 -16,7 -7,3 -22,0 

Resultat efter finansnetto  62,5 57,8 62,4 60,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   62,5 57,8 62,4 60,8 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr)        Kommunen      Koncernen 

Not 2021 2022 2021 2022 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

   Mark och byggnader 8 716,7 764,4 1 103,0 1 158,6 

   Maskiner och inventarier 9 35,8 30,5 48,3 47,0 

Finansiella anläggningstillgångar      

   Aktier, andelar, andra långfr. fordringar 10 28,4 27,7 18,4 17,6 

Summa anläggningstillgångar  780,9 822,6 1 169,7 1 223,2 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 2,2 6,1 3,5 7,5 

Kortfristiga fordringar 12 91,8 108,2 95,7 112,2 

Kortfristiga placeringar  13 73,3 61,6 73,3 61,6 

Kassa och bank 14 86,8 66,4 145,1 124,3 

Summa omsättningstillgångar  254,1 242,3 317,6 305,6 

Summa tillgångar  1 035,0 1 064,9 1 487,3 1 528,8 

      Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital 15     

Årets resultat   62,5 57,8 62,4 60,8 

Resultatutjämningsreserv  30,0 30,0 30,0 30,0 

Övrigt eget kapital   413,7 476,2 466,5 527,8 

Summa eget kapital  506,2 564,0 558,9 618,6 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 6,5 6,3 9,6 9,7 

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

Summa avsättningar  6,5 7,3 9,6 10,7 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 347,0 354,7 720,7 728,0 

Kortfristiga skulder 19 175,3 138,9 198,1 171,5 

Summa skulder  522,3 493,6 918,8 899,5 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 035,0 1 064,9 1 487,3 1 528,8 

      
Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförplikt. ej upptagna i BR 20 213,5 205,7 213,5 205,7 

Ej uppsägningsbara leasingavtal (op.) 21 2,6 2,3 3,5 2,4 

Övriga ansvarsförbindelser 22 281,0 373,0 281,0 373,0 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr)     Kommunen     Koncernen 

Not 2021 2022 2021 2022 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  62,5 57,8 62,4 60,8 

Justering för av- och nedskrivningar 3 40,1 36,9 55,6 53,9 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. tillgångar 23 -2,4 -0,2 -2,4 -0,3 

Justering för avsättningar 16, 17 3,6 0,8 3,6 1,1 

Justering för förändring av eget kapital 15 0,0 0,0 0,9 0,0 

Justering för övriga ej likv. påverkande poster 24 -11,1 0,4 15,0 2,3 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  92,7 95,7 135,1 117,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 44,1 -16,4 19,9 -16,5 

Ökning/minskning av förråd, exploatering 11 0,9 -3,9 1,2 -4,0 

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 13 -12,2 11,7 -12,2 11,7 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 -49,9 -36,5 -24,9 -26,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  75,6 50,6 119,1 82,4 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar 8, 9 -96,7 -79,6 -165,8 -111,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8, 9 9,5 0,2 9,5 0,2 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 10 -0,4 0,7 9,3 0,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -87,6 -78,7 -147,0 -110,5 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder kreditinstitut 18 0,0 0,0 41,2 0,0 

Minskning av långfristiga skulder kreditinstitut 18 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utbetald utdelning 15 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 18 3,5 1,5 3,5 1,5 

Ökning/minskning resultatfond VA 18 -2,0 4,2 -2,0 4,2 

Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder 18 3,6 2,0 3,6 1,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5,1 7,7 46,3 7,3 

      

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början 14 93,7 86,8 126,7 145,1 

Likvida medel vid årets slut 14 86,8 66,4 145,1 124,3 

Årets kassaflöde  -6,9 -20,4 18,4 -20,8 
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Driftredovisning 

Driftredovisning, per nämnd (mnkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Nämnderna     

Kommunfullmäktige -0,9 -1,3 -1,0 -0,3 

Revisionen -1,0 -1,3 -1,3 0,0 

Valnämnden 0,0 -0,2 -0,3 0,1 

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

Kommunstyrelsen -69,6 -76,2 -74,1 -2,1 

Samhällsbyggnadsnämnden -49,7 -56,0 -52,2 -3,8 

Byggnadsnämnden -5,1 -4,7 -2,9 -1,8 

Kultur- och fritidsnämnden -21,6 -23,3 -24,1 0,8 

Vård- och omsorgsnämnden -245,4 -256,9 -253,7 -3,2 

Familjenämnden -407,4 -426,0 -428,6 2,6 

Summa nämnderna -803,1 -848,3 -840,8 -7,5 

Interna kapitalkostnader -12,5 10,0 -11,3 21,3 

Verksamhetens nettokostnader -815,6 -838,3 -852,1 13,8 

Finansieringen 865,6 906,1 857,3 48,8 

Interna kapitalkostnader 12,5 -10,0 11,3 -21,3 

Summa driftredovisning 62,5 57,8 16,5 41,3 

Kommunens kapitalkostnader redovisas från och med 2022 under finansiella intäkter och 
kostnader i syfte att ge en bättre överskådlighet. Tidigare har dessa kapitalkostnader 
redovisats bland verksamhetsintäkterna och motbokningen bland finansiella kostnader, 
därav skillnaderna mellan åren i tabellen. 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt 
sätt där sambandet mellan drift- och investeringsredovisningen och årsredovisningens 
övriga delar ska beskrivas översiktligt. Verksamhetens nettokostnader i tabellen ovan ska 
därför visas, med eller utan justering, så att summan kan härledas till resultaträkningens 
post Verksamheternas nettokostnader. 

Upplysningar om kommunens drift- och investeringsredovisnings uppbyggnad illustreras 
under notupplysningar i ett schema i avsnittet Schema drift- och investeringssamband med 
årsredovisningens övriga delar. De mest väsentliga ekonomistyrnings- och 
internredovisningsprinciperna återfinns även dessa under notupplysningar i avsnitten 
Redovisningsprinciper och Internredovisningsprinciper. 
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Investeringsredovisning  

Investeringsredovisning, 
kommunen (mnkr) 

Inkomster 
2022 

Utgifter 
2022 

Netto 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 -2,4 -2,4 -4,9 2,5 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 3,2 -48,5 -45,3 -78,1 32,8 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 -3,4 -3,4 -2,7 -0,7 

Familjenämnden 0,0 -2,3 -2,3 -3,8 1,5 

Summa skattefinansierat 3,2 -56,7 -53,5 -89,6 36,1 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 0,0 -22,9 -22,9 -26,4 3,5 

Summa investeringar 3,2 -79,6 -76,4 -116,0 39,6 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt 
sätt där sambandet mellan drift- och investeringsredovisningen och årsredovisningens 
övriga delar ska beskrivas översiktligt. Investeringarna i tabellen ovan ska därför visas, med 
eller utan justering, så att summan kan härledas till kassaflödesanalysens post Investering i 
materiella anläggningstillgångar. 

Upplysningar om kommunens drift- och investeringsredovisnings uppbyggnad illustreras 
under notupplysningar i ett schema i avsnittet Schema drift- och investeringssamband med 
årsredovisningens övriga delar. De mest väsentliga ekonomistyrnings- och 
internredovisningsprinciperna återfinns även dessa under notupplysningar i avsnitten 
Redovisningsprinciper och Internredovisningsprinciper. 
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Notupplysningar 

Noter till balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Försäljningsintäkter 9,2 11,3 15,7 29,0 

Taxor och avgifter 64,6 60,1 86,0 83,9 

Hyror och arrenden 13,8 15,3 60,9 65,0 

Bidrag från staten 72,4 75,0 73,2 75,4 

EU-bidrag 0,2 1,6 0,2 1,6 

Övriga bidrag 0,3 8,9 0,3 8,9 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

16,1 16,3 16,1 16,3 

Försäljning av exploateringsfastigheter 2,5 4,0 4,4 4,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 2,6 0,0 

Övriga verksamhetsintäkter 0,0 0,0 1,7 1,1 

Jämförelsestörande poster driftsprojekt 
Rakel Skåne 

0,0 0,0 0,2 0,2 

Summa verksamhetens intäkter 179,1 192,5 261,3 285,4 

     

Verksamhetens intäkter inklusive interna 
poster 

456,6 621,9 664,4 812,6 

Avgår interna poster -277,5 -429,4 -277,5 -429,4 

Avgår eliminering inom koncernen - - -125,6 -97,8 

Summa verksamhetens intäkter 179,1 192,5 261,3 285,4 
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Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Löner och sociala avgifter -453,2 -442,7 -491,2 -483,8 

Pensionskostnader -12,8 -33,1 -15,6 -35,7 

Inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial 

-1,6 -2,3 -57,3 -27,2 

Bränsle, energi och vatten -14,1 -14,9 -14,1 -14,9 

Köp av huvudverksamhet -304,2 -300,4 -194,4 -219,0 

Lokal- och markhyror -20,2 -21,9 -6,7 -14,6 

Övriga tjänster -48,5 -66,9 -107,4 -118,5 

Lämnade bidrag -39,0 -35,0 -39,0 -35,0 

Realisationsförluster och utrangeringar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Övriga kostnader -60,8 -76,5 -89,5 -114,3 

Summa verksamhetens kostnader -954,6 -993,9 -1 015,6 -1 063,4 

     

Verksamhetens kostnader inklusive 
interna poster 

-1 232,1 -1 423,3 -1 418,7 -1 590,6 

Avgår interna poster 277,5 429,4 277,5 429,4 

Avgår eliminering inom koncernen - - 125,6 97,8 

Summa verksamhetens kostnader -954,6 -993,9 -1 015,6 -1 063,4 

Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2022. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision 
uppgick till 165 tkr (180 tkr för år 2021) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 140 tkr 
(150 tkr för år 2021) och för förtroendevalda 25 tkr (30 tkr för år 2021). 

Förklaringen till förändringen mellan åren för posterna Löner och sociala avgifter samt Pensionskostnader 
är att personalomkostnadspålägget 2021 (den ej lagstadgade delen) redovisades som en extern post och 
ökade upp posten Löner och sociala avgifter, medan den minskade posten Pensionskostnader. 2022 
redovisas detta som en intern post för att få en tydligare och mer rättvisande redovisning. 

Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Avskrivning byggnader och tekniska 
anläggningar 

-30,3 -28,8 -42,8 -42,8 

Avskrivning maskiner och inventarier -7,5 -7,0 -10,1 -10,0 

Nedskrivning -2,3 -1,1 -2,7 -1,1 

Summa av- och nedskrivningar -40,1 -36,9 -55,6 -53,9 
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Not 4 

Skatteintäkter (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Kommunalskatt 539,7 572,1 539,7 572,1 

Slutavräkning föregående år 2,3 4,4 2,3 4,4 

Preliminär prognos, slutavräkning 
innevarande år 

15,6 16,0 15,6 16,0 

Summa skatteintäkter 557,6 592,5 557,6 592,5 

Not 5 

Generella statsbidrag, utjämningar 
(mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Inkomstutjämningsbidrag 208,3 216,9 208,3 216,9 

Kommunal fastighetsavgift 36,9 37,2 36,9 37,2 

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

Regleringsavgift/bidrag 40,7 37,8 40,7 37,8 

Kostnadsutjämningsbidrag 18,6 19,0 18,6 19,0 

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avgift till LSS-utjämning -3,1 5,2 -3,1 5,2 

Generella bidrag från staten, 
flyktingrelaterade 

7,8 0,3 7,8 0,3 

Summa generella statsbidrag, 
utjämningar 

309,2 316,4 309,2 316,4 

Not 6 

Finansiella intäkter (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ränteintäkter 0,4 1,5 0,4 4,4 

Aktieutdelning 0,0 0,2 0,0 0,2 

Realiserade vinster 1,5 1,2 0,0 1,2 

Orealiserade vinster 9,6 0,0 11,1 0,0 

Övriga finansiella intäkter 2,2 1,0 1,3 0,0 

Summa finansiella intäkter 13,7 3,9 12,8 5,8 
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Not 7 

Finansiella kostnader (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Räntekostnader -1,9 -2,8 -6,7 -7,1 

Orealiserade förluster 0,0 -12,9 0,0 -12,9 

Övriga finansiella kostnader -0,5 -1,0 -0,6 -2,0 

Summa finansiella kostnader -2,4 -16,7 -7,3 -22,0 

Not 8 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar (mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

1 091,7 1 185,6 1 598,0 1 730,4 

Årets anskaffningar 93,9 77,6 161,1 105,2 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -10,5 -1,5 -12,9 

Omklassificeringar 0,0 4,6 -27,2 -1,1 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

1 185,6 1 257,3 1 730,4 1 821,6 

     

Ingående ackumulerade av- och 
nedskrivningar 

-436,6 -468,9 -583,8 -627,4 

Årets avskrivningar -30,3 -28,8 -42,8 -41,6 

Årets försäljningar 0,0 10,5 1,2 11,7 

Årets nedskrivningar -2,0 -1,1 -2,0 -1,1 

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

Utgående ackumulerade av- och 
nedskrivningar 

-468,9 -492,9 -627,4 -663,0 

     

Utgående bokfört värde 716,7 764,4 1 103,0 1 158,6 

varav markreserv 17,3 17,3 - - 

varav verksamhetsfastigheter 252,9 235,4 - - 

varav fastigheter för affärsverksamhet 243,8 273,4 - - 

varav publika fastigheter 93,3 92,6 - - 

varav fastigheter för annan verksamhet 4,1 3,9 - - 

varav pågående arbete 105,3 141,8 - - 

     

Bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod 

18,0 16,0 15,1 22,7 
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Not 9 

Maskiner och inventarier (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

93,3 100,2 120,2 129,5 

Årets anskaffningar 6,9 1,9 8,8 6,3 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -1,5 -0,6 -1,9 

Omklassificeringar 0,0 -4,4 1,1 -1,6 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

100,2 96,2 129,5 132,3 

     

Ingående ackumulerade av- och 
nedskrivningar 

-56,4 -64,4 -71,5 -81,2 

Årets avskrivningar -7,7 -7,0 -10,1 -10,0 

Årets nedskrivningar -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Årets försäljningar 0,0 1,3 0,7 1,5 

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

Utgående ackumulerade av- och 
nedskrivningar 

-64,4 -65,7 -81,2 -85,3 

     

Utgående bokfört värde 35,8 30,5 48,3 47,0 

varav maskiner 1,5 2,3 - - 

varav inventarier 18,7 22,9 - - 

varav speciella anläggningar 9,4 0,4 - - 

varav bilar 4,2 3,6 - - 

varav konst 0,8 0,8 - - 

varav övriga maskiner och inventarier 1,2 0,5 - - 

     

Bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod 

6,0 5,8 5,0 3,4 
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Not 10 

Aktier, andelar, långfristiga fordringar 
(mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

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 - - 

Österlen VA AB, 25 000 stycken á 100 kr 2,5 2,5 - - 

Summa aktier i koncernföretag 10,2 10,2 - - 

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 10,1 11,4 10,1 11,4 

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 0,0 1,0 0,0 

Summa övriga aktier och andelar 15,7 16,0 15,7 16,0 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 0,9 0,0 0,9 0,0 

Övriga långfristiga fordringar 1,6 1,5 1,8 1,6 

Summa långfristiga fordringar 2,5 1,5 2,7 1,6 

     

Summa aktier, andelar, långfristiga 
fordringar 

28,4 27,7 18,4 17,6 

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 2022-12-31 till 14,3 mnkr. 

I årsredovisning 2021 gjordes koncernelimineringar felaktigt med 10,2 mnkr. Detta fel har korrigerats i 
jämförelsesiffrorna för 2021 och de väsentliga poster som påverkats är balansposterna Aktier och andelar 
samt Långfristiga skulder. Även soliditeten har omräknats och justerats, vilket hade en påverkan på 0,2 
procent. 
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Not 11 

Förråd med mera (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ingående värde 
exploateringsfastigheter 

3,0 2,2 3,0 2,2 

Anskaffningar 6,2 7,9 6,2 7,9 

Försäljningar -7,0 -4,0 -7,0 -4,0 

Utgående värde 
exploateringsfastigheter 

2,2 6,1 2,2 6,1 

Lager 0,0 0,0 1,3 1,4 

Summa förråd med mera 2,2 6,1 3,5 7,5 

 

Exploateringsredovisning, årets 
förändring (mnkr) 

Ingående 
balans 

2022 

Anskaffningar 
2022 

Försäljningar 
2022 

Utgående 
balans 

2022 

Myran 12 0,3 0,0 -0,3 0,0 

Brösarp 11:23-11:26 0,3 0,0 0,0 0,3 

Karlsborg Etapp 2 0,6 0,4 -0,7 0,3 

Karlsborg Etapp 3a -0,2 1,6 -1,6 -0,2 

Tomelilla 10 1,2 0,0 0,0 1,2 

Motorn 13 0,0 0,5 0,0 0,5 

Norra Kverrestad 1:27 0,0 0,2 -0,2 0,0 

Rubinen 5 0,0 0,7 -0,7 0,0 

Ramsåsa 0,0 0,1 -0,1 0,0 

Garvaren 17 0,0 0,4 -0,4 0,0 

Tomelilla 237:59 0,0 3,3 0,0 3,3 

Västra industriområdet 0,0 0,5 0,0 0,5 

Ullstorp Tegelbruksområdet 0,0 0,1 0,0 0,1 

Tomelilla 10 S 0,0 0,1 0,0 0,1 

Summa exploateringsredovisning 2,2 7,9 -4,0 6,1 
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Not 12 

Kortfristiga fordringar (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Kundfordringar 12,3 12,8 7,3 11,3 

Mervärdesskatt 11,0 10,1 12,0 11,5 

Upplupna skatteintäkter 49,3 36,4 49,3 36,4 

Övriga kortfristiga fordringar 1,7 40,3 3,7 44,4 

Interimsfordringar 17,5 8,6 23,4 8,6 

Summa kortfristiga fordringar 91,8 108,2 95,7 112,2 

     

Specifikation av förändring     

Ökning (-)/minskning (+) under året 44,1 -16,4 19,9 -16,5 

Not 13 

Kortfristiga placeringar (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Pensionskapital 73,1 61,6 73,1 61,6 

Bankmedel 0,2 0,0 0,2 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 73,3 61,6 73,3 61,6 

     

Specifikation av förändring     

Ökning (-)/minskning (+) under året -12,2 11,7 -12,2 11,7 

Not 14 

Kassa och bank (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Bankkonto 65,2 57,1 123,5 115,0 

Bankkonto, VA-enheten 21,6 9,3 21,6 9,3 

Summa kassa och bank 86,8 66,4 145,1 124,3 

Not 15 

Eget kapital (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Årets resultat 62,5 57,8 62,4 60,8 

Resultatutjämningsreserv 30,0 30,0 30,0 30,0 

Övrigt eget kapital 413,7 476,2 466,5 527,8 

Utgående eget kapital 506,2 564,0 558,9 618,6 
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Not 16 

Avsättningar för pensioner (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ingående avsättningar 2,8 6,5 5,5 9,6 

Pensionsutbetalningar 0,0 -0,2 -0,1 -0,4 

Nyintjänad pension 2,7 -0,1 3,2 0,1 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,1 0,0 0,2 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Övriga poster 0,3 0,0 0,3 0,2 

Förändring av löneskatt 0,7 0,0 0,7 0,0 

Summa avsättningar för pensioner 6,5 6,3 9,6 9,7 

     

Specifikation av förändring     

Ökning (+)/minskning (-) under året 3,6 -0,2 3,6 0,1 

Not 17 

Andra avsättningar (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ingående avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nya avsättningar 0,0 1,0 0,0 1,0 

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

     

Specifikation av förändring     

Ökning (+)/minskning (-) under året 0,0 1,0 0,0 1,0 

Ny avsättning under året avser effektuerat avgångsvederlag av förtroendevald som utbetalas under två år 
med start 2023. 
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Not 18 

Långfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 24,5 26,0 27,0 26,0 

Investeringsbidrag 26,2 28,2 26,1 28,2 

Långfristiga lån 300,0 300,0 671,0 672,5 

Resultatfond, vatten och avlopp -3,7 0,5 -3,7 0,5 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,3 0,8 

Summa långfristiga skulder 347,0 354,7 720,7 728,0 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, 
vägt snitt 

42,6 44,0 42,6 44,0 

Investeringsbidrag, återstående antal år, 
vägt snitt 

24,7 24,2 24,7 24,2 

I årsredovisning 2021 gjordes koncernelimineringar felaktigt med 10,2 mnkr. Detta fel har korrigerats i 
jämförelsesiffrorna för 2021 och de väsentliga poster som påverkats är balansposterna Aktier och andelar 
samt Långfristiga skulder. Även soliditeten har omräknats och justerats, vilket hade en påverkan på 0,2 
procent. 

  

64



 

 

Årsredovisning 2022 51

 

Not 19 

Kortfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Leverantörsskulder 78,0 47,3 83,1 53,7 

Förutbetalda skatteintäkter 7,5 0,0 7,5 0,1 

Mervärdesskatt 1,5 0,0 3,5 2,5 

Personalens källskatt 6,7 6,8 7,5 8,5 

Upplupna löner och semesterlön 22,8 20,6 24,6 20,6 

Upplupna sociala avgifter 8,4 8,5 8,4 8,5 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön 
och semesterlön 

7,8 7,2 7,8 8,6 

Upplupna pensionskostnader, individuell 
del 

15,2 15,7 15,2 15,7 

Beräknad löneskatt på 
pensionskostnader 

2,2 3,3 2,2 3,3 

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

Förutbetalda hyresintäkter 1,5 0,9 1,6 0,9 

Projektmedel 8,0 12,4 8,0 12,4 

Statsbidrag 6,1 3,7 6,1 3,7 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga interimsskulder 8,7 11,5 17,9 15,6 

Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,4 4,0 16,8 

Summa kortfristiga skulder 175,3 138,9 198,1 171,5 

     

Specifikation av förändring     

Ökning (+)/minskning (-) under året -49,9 -36,5 -24,9 -26,6 

Not 20 

Pensionsförbindelser ej upptagna i 
balansräkningen (mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 171,8 165,5 171,8 165,5 

Löneskatt 41,7 40,2 41,7 40,2 

Summa pensionsförbindelser 213,5 205,7 213,5 205,7 

Förpliktelse minskad genom försäkring 63,5 64,2 63,5 64,2 

Överskottsmedel i försäkring 0,3 0,0 0,3 0,0 

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner 
intjänade från år 1998 och framåt. 
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Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så 
kallad visstidspension 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 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 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 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Tomelilla 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 766 649 039 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 760 406 307 kronor. 

Not 21 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal (mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Framtida minimileasingavgifter som 
förfaller: 

    

inom 1 år 1,7 1,4 1,8 1,4 

senare än 1 år men inom 5 år 0,9 0,9 1,7 1,0 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 2,6 2,3 3,5 2,4 

Not 22 

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr) Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 277,9 370,0 277,9 370,0 

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

Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

1,3 1,3 1,3 1,3 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,3 1,3 1,3 1,3 

Föreningar 0,5 0,4 0,5 0,4 

Summa övriga ansvarsförbindelser 281,0 373,0 281,0 373,0 
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Not 23 

Justering för vinst/förlust, försäljning 
av anläggningstillgångar (mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Reavinst/reaförlust, avyttring av 
fastigheter, mark etc. 

-2,4 0,0 -2,4 0,0 

Reavinst/förlust, avyttring av maskiner 
och inventarier 

0,0 -0,2 0,0 -0,3 

Summa justering för vinst/förlust -2,4 -0,2 -2,4 -0,3 

Not 24 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster (mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2022 

Orealiserade vinster -11,1 -1,3 -11,1 -1,3 

Ej likviditetspåverkande förändring 
anläggningstillgång 

0,0 0,0 26,1 2,9 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 1,7 0,0 0,7 

Summa justering -11,1 0,4 15,0 2,3 

Koncerninterna förehavanden 

Koncerninterna 
förehavanden 
(mnkr) 

Ägd 
andel 

Försäljning, 
köpare 

Försäljning, 
säljare 

Lån, 
givare 

Lån, 
mottagare 

Borgen, 
givare 

Borgen, 
mottagare 

Kommunen  86,8 9,2 - - 371,3 - 

Österlenhem AB 100 
% 

4,9 15,9 - - - 370,0 

Tomelilla 
Industri AB 

100 
% 

0,4 2,2 - - - - 

Österlen VA AB 100 
% 

2,3 56,5 - - - - 

ÖKRAB 50 % 1,8 1,3 - - - - 

Miljöförbundet 23,20 
% 

0,9 1,7 - - - - 

SÖRF 16,50 
% 

0,7 11,0 - - - 1,3 

Summa 
förehavanden 

 97,8 97,8 - - 371,3 371,3 

Skadeståndsanspråk 

Skadeståndsanspråk gentemot kommunen där bedömningen 
är att det ej finns skäl att göra avsättning (mnkr) 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2022 

Skadeståndsanspråk - - 

Summa skadeståndsanspråk - - 
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Resultat- och balansräkning för VA-verksamheten 

Resultaträkning (mnkr) Not 2021 2022 

Verksamhetens intäkter 1 37,0 41,6 

Verksamhetens kostnader 2 -30,1 -29,3 

Av- och nedskrivningar 3 -5,3 -4,6 

Verksamhetens nettokostnader  1,6 7,7 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -3,6 -3,5 

Resultat efter finansnetto  -2,0 4,2 

Återföring/avsättning till resultatfond  2,0 -4,2 

Årets resultat 5 0,0 0,0 

 

Balansräkning (mnkr) Not 2021 2022 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 248,1 267,7 

Maskiner och inventarier 7 2,0 1,7 

Summa anläggningstillgångar  250,1 269,4 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  4,3 8,8 

Kassa och bank  34,0 9,3 

Summa omsättningstillgångar  38,3 18,1 

Summa tillgångar  288,4 287,5 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  24,5 26,0 

Övriga långfristiga skulder  269,0 249,8 

Summa långfristiga skulder 8 293,5 275,8 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  -3,7 0,5 

Övriga kortfristiga skulder  -1,4 11,2 

Summa kortfristiga skulder 9 -5,1 11,7 

Summa skulder  288,4 287,5 
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Kassaflödesanalys för VA-verksamheten 

Kassaflödesanalys (mnkr) Not 2021 2022 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  -2,0 4,2 

Justering för av- och nedskrivningar 3 5,3 4,6 

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

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  2,1 -4,6 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -19,2 12,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13,8 16,8 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 6, 7 -29,2 -24,3 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6, 7 0,0 0,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -29,2 -23,8 

    

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning av långfristiga skulder  64,8 -17,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  64,8 -17,7 

    

Årets kassaflöde    

Likvida medel vid årets början  12,2 34,0 

Likvida medel vid årets slut  34,0 9,3 

Årets kassaflöde  21,8 -24,7 

Noter till VA-verksamhetens räkenskaper 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 2021 2022 

Vatten- och avloppsavgifter 36,4 41,1 

Periodisering av anläggningsavgifter 0,6 0,5 

Övriga intäkter 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 37,0 41,6 
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Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2021 2022 

Övriga verksamhetskostnader -30,1 -29,3 

Personalkostnader 0,0 0,0 

Övriga verksamhetskostnader -30,1 -29,3 

Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) 2021 2022 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -4,7 -4,7 

Avskrivning maskiner och inventarier -0,6 0,1 

Summa av- och nedskrivningar -5,3 -4,6 

Not 4 

Finansiella kostnader (mnkr) 2021 2022 

Kapitalkostnadsränta -3,6 -3,5 

Summa finansiella kostnader -3,6 -3,5 

Not 5 

Årets resultat (mnkr) 2021 2022 

Överuttag/underskott -2,0 4,2 

Återställt balanserat underskott 0,0 -3,7 

Återföring/avsättning till resultatfond 2,0 -0,5 

Summa årets resultat 0,0 0,0 

Not 6 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr) 2021 2022 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 322,5 351,7 

Årets anskaffningar 29,2 24,3 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Omklassificeringar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 351,7 376,0 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -98,9 -103,6 

Årets avskrivningar -4,7 -4,7 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -103,6 -108,3 

   

Utgående bokfört värde 248,1 267,7 
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Not 7 

Maskiner och inventarier (mnkr) 2021 2022 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 3,3 2,7 

Årets anskaffningar 0,0 0,0 

Årets försäljningar -0,6 -0,5 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2,7 2,2 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,9 -0,6 

Årets avskrivningar 0,0 0,0 

Årets försäljningar 0,3 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,6 -0,5 

   

Utgående bokfört värde 2,0 1,7 

Not 8 

Långfristiga skulder (mnkr) 2021 2022 

Lån av kommunen 268,8 249,6 

Förutbetalda anläggningsavgifter 24,5 26,0 

Investeringsbidrag 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 293,5 275,8 

Not 9 

Kortfristiga skulder (mnkr) 2021 2022 

Resultatfond, justerat för periodens resultat -3,7 0,5 

Leverantörsskulder -2,8 10,1 

Upplupna löner och semesterlöner 1,1 0,0 

Övriga interimsskulder 0,3 1,1 

Summa kortfristiga skulder -5,1 11,7 
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Schema drift- och investeringssamband med 
årsredovisningens övriga delar 

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar 
resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. 
Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och 
investeringarna. Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje 
verksamhetsår. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade 
internbudgetar för sina ansvarsområden. Nedan visas en grafisk beskrivning av drift- och 
investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar. 
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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 komma in. Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 

Byte av redovisningsprincip 
Redovisningsprinciperna är samma som föregående år. 

Rättning av fel 
I årsredovisning 2021 gjordes koncernelimineringar felaktigt med 10,2 mnkr. Detta fel har 
korrigerats i jämförelsesiffrorna för 2021 och de väsentliga poster som påverkats är 
balansposterna Aktier och andelar samt Långfristiga skulder. Även soliditeten har 
omräknats och justerats, vilket hade en påverkan på 0,2 procent. 

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

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. 

Anläggningstillgångar, materiella 
Anskaffningsvärde 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I 
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anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln 
och belastar resultatet för den period de hänför sig till. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

En tillgång betraktas som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt 
anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor. 

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 inga avskrivningar. Avskrivning görs från 
den tidpunkt investeringen tas i bruk. Nedskrivningsbehov bedöms för större 
anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens verkliga värde 
understiger redovisat värde. 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 

Komponentavskrivningar 

Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid 
aktivering av tillgångarna 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 år 

Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år 

Fasad/yttertak, 30 år 

Elinstallationer, 30 år 

Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år 

Ventilation, 15 år 
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Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning), 15 år 

Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö), 10 år 

För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter 
användas till exempel för processkonstruktioner och ledningar. 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

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. 

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

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. 

Övriga kortfristiga skulder 
Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalas i 
januari bokförs som en skuld i balansräkningen och en kostnad i december. 

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. 

Pensioner 
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. 
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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. 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioners decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer. 

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. 

Internredovisningsprinciper 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 
ekonomiska relationer till dess omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna 
utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och 
kostnader (som endast innehåller kommunexterna poster) påförs driftredovisningen även 
kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. 
Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som 
påförs nämnderna kalkylmässigt. 

Poster som finns i resultaträkningen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, 
vissa finansiella intäkter (undantag finns för verksamhetens finansiella intäkter) och 
kostnader samt extraordinära poster. 

Poster som kalkylmässigt påförs i driftredovisningen är för det första personalomkostnader 
(PO-pålägg) i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. PO-pålägget påförs 
för de flesta lönekostnader schablonmässigt med 40,15 procent. För det andra är det 
internränta som beräknas schablonmässigt på verksamheternas anläggningstillgångar och 
som intäkt från anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Internräntan har satts till 1,25 
procent och följer SKR:s beräkning. Räntan beräknas på tillgångarnas bokförda restvärde. 

Väsentliga gemensamma kostnader fördelas genom interndebitering bland annat av 
internhyra, lokalvård och måltider. 
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Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 
anläggningspersonals timkostnader. Investeringsredovisningen påförs också interna 
maskinkostnader, beräknade till maskinernas timkostnader. 

All koncernintern fakturering gällande kommunens koncern och förbund sker på 
affärsmässiga grunder. 

Kostnader för räddningstjänsten fördelas enligt befolkningsantalet mellan 
medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

Ordlista 

Anläggningstillgångar avser tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom 
fastigheter och inventarier. 

Avskrivning är en fördelning av kostnaden för en tillgång över nyttjandeperioden. 

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, 
men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen på balansdagen. 

Driftredovisning visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna poster. 

Eget kapital är skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder. 

Extraordinära poster är intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens 
normala verksamhet. 

Förvärvsmetod anger att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital elimineras, vartefter 
intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. 

Intern ränta är beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda 
värde. 

Jämförelsestörande poster anger händelser eller transaktioner som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser. 

Kassaflödesanalysen visar hur verksamheten finansierats, det vill säga hur pengar tillförts 
och hur de använts. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring av likvida 
medel. 

Kommunbidrag är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet. 

Kortfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till 
betalning inom ett år efter balansdagen. 

Likvida medel är tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och 
banktillgångar. 

77



 

 

Årsredovisning 2022 64

 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till 
betalning senare än ett år efter balansdagen. 

Nettoinvesteringar för kommunen är investeringar enligt investeringsredovisningen. I den 
sammanställda redovisningen är det investeringar minus investeringsbidrag enligt 
kassaflödesanalysen. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, till exempel 
kundfordringar. 

Proportionell konsolidering innebär att i de fall ägda bolag delägs, tas endast de ägda 
andelarna in i den sammanställda redovisningen. 

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit. 

Sammanställda räkenskaper redovisar en sammanställning av resultat- och 
balansräkningar för juridiska personer, i vilka kommunen har en väsentlig betydelse. De ger 
en helhetsbild oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. 

Självfinansieringsgrad är medel från verksamheten före förändring av rörelseresultat 
dividerade med nettoinvestering. 

Skattekraft anger antal skattekronor per invånare. 

Skatteunderlag avser totala beskattningsbara inkomster och uttrycks vanligen i 
skattekronor. 

Soliditet redovisar långsiktig betalningsförmåga och är eget kapital dividerat med summa 
tillgångar enligt balansräkningen. I det fall det anges att soliditeten är inklusive alla 
pensionsförpliktelser, inkluderas pensionsförpliktelser som redovisas som 
ansvarsförbindelse. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Kfn § 12 Dnr KFN 2023/18 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- ökad kontakt mellan föräldrar och 
kommunens nätverk 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan 
föräldrar och kommunens nätverk i enlighet med förvaltningens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 (Kf § 118/2022) att 
uppdra till kultur- och fritidsnämnden och familjenämnden att tillsammans utreda 
följande särskilda uppdrag för mandatperioden: 

 

”Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer 
arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att 
kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun 
stimulerar föräldrars engagemang. Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen 
med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker 
arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje 
tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört.” 

 

Det finns följande aktiviteter för föräldrar tillsammans med nätverken: 

• Nattvandringsprojekt med för närvarande sex föreningar och fältsekreterarna 
från Individ och familj. 

• Youngster, samarbete mellan polis, skolor och Individ och familj. 

• Individ och familj erbjuder föräldrautbildningar, utökat program efter behov. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

• Mötesplatsen - möjligheter att delta varje vecka i en träffpunkt för alla 
medborgare. 

• Fadderprojekt - kulturskolan deltar bland annat i föräldramöten för att utöka 
föräldraengagemanget. 

• Kulturskolans öppna hus, för att visa och sprida verksamheten. 

• Föräldramöten på Soffta. 

• Familjecentral – nätverk för föräldrar i samarbete med Capio, Region Skåne, 
Individ och familj och Barn och utbildning.  

• Föräldraråd på skolor och förskolor. 

• Föräldramöten på skolor och förskolor - test med olika former för detta 
pågår. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda 
minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (femåringar) och i åk 6, kring 
barns och ungas hälsa. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Vuxennärvaron i samhället ska öka på 
kvällar och helger i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. 

 

Förvaltningen önskar utveckla de redan pågående aktiviteterna för att nå fler 
föräldrar, flera stora insatser som till exempel familjecentralen har precis startat och 
kommer att utvecklas under mandatperioden. Familjenämnden har i sitt målarbete 
identifierat föräldramedverkan som ett utvecklingsområde och beslutat om två mål 
för verksamheterna att jobba med. 

 

Förvaltningens yttrande: 
Att ovannämnda aktiviteter föreslås utgöra programmet för ökad föräldrakontakt 
med nätverken under mandatperioden. Förvaltningen föreslår vidare att 
återrapportering sker vid verksamhetsårens slut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Pågående aktiviteter sker inom nämndernas budgetram. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

Barnperspektivet 
Ökad föräldrakontakt kan innebära större möjligheter för barn och unga att delta i 
utvecklande aktiviteter. 

Miljöperspektivet 
Inga kända konsekvenser. 

Uppföljning 
Återrapportering till familjenämnden och kultur- och fritidsnämnden sker i enlighet 
med förvaltningens yttrande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan 
föräldrar och kommunens nätverk i enlighet med förvaltningens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, socialchef 
Camilla Andersson och tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Kfn 
2023.72. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 (Kf § 118/2022) att 
uppdra till kultur- och fritidsnämnden och familjenämnden att tillsammans utreda 
följande särskilda uppdrag för mandatperioden. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden för kännedom 

81



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 24 Dnr FN 2023/27 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- Ökad kontakt mellan föräldrar och 
kommunens nätverk 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan föräldrar 
och kommunens nätverk i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden har fått följande 
särskilda uppdrag för mandatperioden: 

”Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer 
arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att 
kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun 
stimulerar föräldrars engagemang. Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen 
med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker 
arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje 
tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört.” 

 

Det finns följande aktiviteter för föräldrar tillsammans med nätverken: 

• Nattvandringsprojekt med för närvarande sex föreningar och fältsekreterarna 
från Individ och familj. 

• Youngster, samarbete mellan polis, skolor och Individ och familj. 

• Individ och familj erbjuder föräldrautbildningar, utökat program efter behov. 

• Mötesplatsen - möjligheter att delta varje vecka i en träffpunkt för alla 
medborgare. 

• Fadderprojekt - kulturskolan deltar bland annat i föräldramöten för att utöka 
föräldraengagemanget. 

• Kulturskolans öppna hus, för att visa och sprida verksamheten. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 24 forts. 

• Föräldramöten på Soffta. 

• Familjecentral – nätverk för föräldrar i samarbete med Capio, Region Skåne, 
Individ och familj och Barn och utbildning.  

• Föräldraråd på skolor och förskolor. 

• Föräldramöten på skolor och förskolor - test med olika former för detta 
pågår. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda 
minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (femåringar) och i åk 6, kring 
barns och ungas hälsa. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Vuxennärvaron i samhället ska öka på 
kvällar och helger i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. 

 

Förvaltningen önskar utveckla de redan pågående aktiviteterna för att nå fler 
föräldrar, flera stora insatser som till exempel familjecentralen har precis startat och 
kommer att utvecklas under mandatperioden. Familjenämnden har i sitt målarbete 
identifierat föräldramedverkan som ett utvecklingsområde och beslutat om två mål 
för verksamheterna att jobba med. 

 

Förvaltningens yttrande: 

Att ovannämnda aktiviteter föreslås utgöra programmet för ökad föräldrakontakt 
med nätverken under mandatperioden. Förvaltningen föreslår vidare att 
återrapportering sker vid verksamhetsårens slut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Pågående aktiviteter sker inom nämndernas budgetram. 

Barnperspektivet 
Ökad föräldrakontakt kan innebära större möjligheter för barn och unga att delta i 
utvecklande aktiviteter. 

Miljöperspektivet 
Inga kända konsekvenser. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 24 forts. 

Uppföljning 
Enligt taget beslut. 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan föräldrar 
och kommunens nätverk i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Fnau § 24/2023 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - Ökad kontakt mellan 
föräldrar och kommunens nätverk, handlingsid: Fn 2023.591. 

Tidigare behandling 
Kf § 118/2022: 

Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer 
arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att 
kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun 
stimulerar föräldrars engagemang. Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen 
med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker 
arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje 
tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört. 

Fnau § 24/2023: 

Familjenämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan föräldrar 
och kommunens nätverk i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 24 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden för kännedom 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 25 Dnr FN 2022/73 

Återremiss - Reviderad 
integrationsstrategi 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid; Fn 2023.445. 

Ärendebeskrivning 
Integrationsstrategin är framtagen som ett vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben. 

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt. 

 

Den 19 oktober 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, Ks 2022/139, att 
återremittera ärendet till familjenämnden med anledning av att kommunstyrelsen 
sannolikt inte skulle komma att utse ett integrationsråd för 2023. Bakgrunden till 
detta är EU:s massflyktsdirektiv från mars 2023, som innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 25 forts. 

Efter återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår familjenämnden att 
inte tillsätta ett integrationsråd under familjenämndens ansvar. De uppgifter som 
integrationsrådet har haft kan ingå i familjenämndens ordinarie ansvarsområde.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid; Fn 2023.445. 

Beslutsunderlag 
Fnau § 17/2023 Återremiss - Reviderad integrationsstrategi, handlingsid: Fn 
2023.584. 

20220610 Integrationsstrategi reviderad 230201, handlingsid: Fn 2023.445. 

Ksau § 160/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.3078. 

Fn § 115/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun – reviderad, handlingsid: 
Fn 2022.2789. 

20220610 Integrationsstrategi- revidering, handlingsid: Fn 2022.2462. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 118/2022 Revidering av integrationsstrategin: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 
Fn § 115/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun – reviderad: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 25 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, handlingsid: 
Fn 2022.2462. 

Ksau § 160/2022 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden med 
anledning av att kommunstyrelsen sannolikt inte kommer att utse ett integrationsråd för 
2023. 

Fnau § 17/2023 Återremiss - Reviderad integrationsstrategi: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid; Fn 2023.445. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Socialchef Camilla Andersson 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Socialchef 
Följs upp: Varje mandatperiod eller vid behov 

Diarienummer:  
 
  

 

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

Integrations-
strategi   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

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

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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1 Bakgrund 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

2 Övergripande integrationsmål 
Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet: 

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

3 Prioriterade målområden för dem som är 
folkbokförda i kommunen 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning 
 

• Kommunen ska stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt 
som möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och, 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Kommunen ska också möjliggöra snabbare 
väg in i reguljärt eller studier samt allmänt främja företagande. 

• I samverkan med Arbetsförmedlingen, ska varje nyanländ finnas i arbete, 
förtagande, utbildning eller praktik inom två år efter ankomst till kommunen. 

3.1.2 Utbildning och språk 
 

• Kommunen ska medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse 
för värdet av språkkunskaper; ”svenska från dag 1”. 

• Kommunen ska erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som 
är anpassad efter arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar. 
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3.1.3 Bostäder 
 

• Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger mer 
själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt undersöker 
möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

3.1.4 Hälsa och trygghet 
 

• Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare. 

• Kommunen ska säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och 
stöd finns att få. 

3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid 
 

• Kommunen ska möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva 
fritidssysselsättningar och publika evenemang som knyter an till och bejakar 
människors skilda erfarenheter. 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen 
Grunden för en stark integration, läggs med smidigt mottagande, snabb etablering 
och med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 

Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 

För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser 
mellan arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan 
kommun, Arbetsförmedling, KROM-företag (privata arbetsmarknadsaktörer: 
Kundval Rusta och Matcha), utbildningsaktörer, privata arbetsgivare och 
civilsamhället.   

Ett framgångsrikt integrationsarbete innebär att integration ingår som en naturlig del i 
den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

5 Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 
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6 Organisation och ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
• besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut. 

 
Styrelser och nämnder ansvarar för att: 

• beslutar om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i 
enlighet med strategins övergripande mål och prioriterade områden. 

 

Integrationsrådet ansvarar för att: 

• vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 

• följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen. 

 

Integrationssamordnare ansvarar för att: 

• följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen. 

• bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet. 

• delta på integrationsrådets sammanträden. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 160 Dnr KS 2022/139 

Integrationsstrategi för Tomelilla 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att kommunstyrelsen sannolikt inte kommer att utse ett 
integrationsråd för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I mars 2022 aktiverade EU massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236.  

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben.  

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 160 forts. 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Fn § 115/2022, handlingsid: Ks 2022.2553. 

Integrationsstrategi, handlingsid: Ks 2022.2554. 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, nuvarande version med ändringar 
färgmarkerade, handlingsid: Ks 2022.2555. 

Tidigare behandling 
Fn § 115/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid: Fn 2022.2462. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar 
ärendet till familjenämnden med anledning av att kommunstyrelsen sannolikt inte 
kommer att utse ett integrationsråd för 2023. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Lennart Andersson, Regional direktör Trafikverket 
Region Syd 

Handläggare: Madeleine Wahlund  
Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 21 mars 2023 

 

Yttrande angående Trafikverkets förslag 
till utredning för regeringsuppdraget om 
kapacitetshöjande åtgärder i 
järnvägssystem i Skåne 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig i enlighet med 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Den 7 mars bjöd Trafikverket in intressenter till ett digitalt informationsmöte med 
anledning av Regeringsuppdraget att utreda kapacitetshöjande åtgärder i 
järnvägssystemet i Skåne. Vid mötet presenterades innehåll och upplägg för 
utredningen samt information om hur dialogen är planerad att genomföras. Tomelilla 
kommun har inte fått förfrågan om att inkomma med en kvalitativ beskrivning som 
underlag till utredningen men önskar yttra sig om de föreslagna åtgärderna då dessa 
kommer ha en indirekt påverkan på kommunen. 

Tomelilla kommun ställer sig positivt till samtliga föreslagna åtgärder då de kan bidra 
till en bättre framkomlighet och höjd kapacitet på järnvägsnätet i hela Skåne men vill 
särskilt lyfta vikten av de föreslagna åtgärderna för dubbelspår på Ystadbanan mellan 
Rydsgård – Skurup. De föreslagna åtgärderna för dubbelspår på Ystadbanan skulle ha 
en positiv effekt på utvecklingen av arbetsmarknaden och bostadsorterna i hela 
Sydöstra Skåne som idag drabbas av återkommande förseningar och låg turtäthet i 
tågtrafiken. För Tomelilla kommun, som under de senaste åren haft en positiv 
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befolkningstillväxt, skulle de föreslagna åtgärderna särskilt bidra till en ökad 
attraktivitet av kommunens stationsorter Smedstorp, Lunnarp och Tomelilla 
centralort. Att göra det enklare för de som bor på landsbygden att resa kollektivt är 
centralt för den fortsatta utvecklingen av kommunen. I mars 2021 startade 
Skånetrafiken pilotprojektet Plusresa där tanken är att koppla ihop landsbygden med 
större trafikstråk. I kombination med den planerade lanseringen av Plusresa i 
Tomelilla kommun skulle de föreslagna åtgärderna på Ystadbanan få ytterligare effekt 
genom att stora delar av den omgivande landsbygden knyts till stationsorterna. En 
utbyggnad av dubbelspår på Ystadbanan skulle därmed inte bara utveckla möjligheter 
för arbetspendling till området men även ha en positiv effekt på områdets bidrag till 
kompetensförsörjning av resten av Skåne.  

Ekonomiska konsekvenser 
Trafikverkets förslag till utredning av föreslagna åtgärder bedöms inte bidra till några 
ekonomiska kostnader för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet 
Trafikverkets förslag till utredning av föreslagna åtgärder bedöms inte ha några 
negativa effekter för barn men kan bidra till förbättrade pendlingsmöjligheter med 
tåg till och från kommunen för unga. 

Miljöperspektivet 
Trafikverkets förslag till utredning av föreslagna kapacitetshöjande åtgärder i 
järnvägssystemet bedöms ha en positiv effekt på klimat och miljö då de kan bidra till 
en förbättrad framkomlighet och ökad attraktivitet av kollektivtrafik. 

Uppföljning 
Beslut om yttrande skickas till Trafikverket Region Syd av verksamhetsutvecklare 
Madeleine Wahlund. Trafikverkets utredning för Regeringsuppdraget om 
kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne bevakas därefter fortsatt av 
förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 21 mars 2023. 

Informationsmöte 7 mars, Regeringsuppdraget Utreda kapacitetshöjande åtgärder i 
järnvägssystemet i Skåne.  

 

Kommunledningskontoret  
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Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lennart Andersson, Regional direktör Trafikverket Region Syd genom Martina 
Johannesson: martina.johannesson@trafikverket.se 

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 
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Regeringsuppdrag
Utreda kapacitetshöjande åtgärder i 

järnvägssystemet i Skåne

Informationsmöte 7 mars

2

Konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig101



Program

• Välkomna – Lennart Andersson, Francisca Ramsberg

• Regeringsuppdraget – Lennart Andersson 

• Utredningens upplägg – Maria Wedin

• Utredningens innehåll– Lennart Andersson, Maria Wedin

• Dialog under utredningens gång - Stina Nilsson 

• Möjlighet för kommuner att bidra i utredningen – Stina Nilsson 

• Tidplan – Lennart Andersson

• Frågestund via chatten i Skype

3
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Regeringsuppdraget

4

• Kostnadseffektiva kapacitetsförbättringar som 

förbättrar förutsättningar för arbetspendling och 

godstransporter

• Främst åtgärder på sträckan Hässleholm - Lund 

men även andra bandelar

• Åtgärder för hastigheter upp till 250 km/h

• Nya Öresundsförbindelser ingår ej i uppdraget

• Fehmarn bält-förbindelsen som öppnar 2029 ska 

beaktas

• Ta ett helhetsgrepp över kapaciteten i Skåne

• Redovisning 30/9
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Utredningens upplägg

5

• Kapacitets- och bristanalys i tre tidsperspektiv

‒ 2024

‒ 2030, när Fehmarnbältförbindelsen öppnat

‒ 2040

• Förslag på åtgärder enligt fyrstegsprincipen för 

2030 samt 2040

• För de alternativ som tas fram ska följande 

redovisas:

- Bedömd kostnad, inklusive en beskrivning av 
osäkerheter i bedömningen. 

- Bedömning av transportpolitisk måluppfyllelse 

- Resonemang kring genomförbarhet och möjlig tidsplan

• Rangordning av föreslagna åtgärder
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Trafik och kapacitet 2024

6

• Södra stambanan är hårt belastad

• Flera större stationer börjar få kapacitetsbrist,

men kan hantera ytterligare trafik

• Godstrafiken har ”dolda” kapacitetsproblem då 

framkomligheten Alvesta – Hässleholm är låg i högtrafik

Helsingborg

Malmö

Lund

Eslöv

Teckomatorp

Kävlinge

Åstrop

Ängelholm

Hässleholm
Kristianstad

MGB

Trelleborg

Simrishamn

Ystad
Köpenhamn

Älmhult

Alvesta

Helsingborgs gbg/Ramlösa

Lomma

Höör

Åstorp
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Hässleholm - Lund

Malmö C

Ramlösa station

Hässleholm 

station
Hässleholm -

Kristianstad

Hässleholm -

Alvesta

Rydsgård -

Skurup

Helsingborg -

Lund

Lockarp -

Trelleborg

Råådalsbanan

Åtgärder som övervägs i nuläget
• Utbyggnad Hässleholm – Lund

• Helt ny sträckning

• Längs med befintlig infrastruktur

• Längs med befintlig infrastruktur, genom Eslöv och Höör

• Fyrspår i befintlig sträckning

• Utbyggnad Malmö C (fler plattformsspår, dubbelspår Malmö C –

Östervärn, Planskildhet Malmö C)

• Ombyggnad Ramlösa station + tre spår Helsingborg – Ramlösa

• Ombyggnad Hässleholm C

• Dubbelspår Hässleholm – Kristianstad + fler plattformsspår

Kristianstad

• Utreda nya spår Hässleholm – Alvesta

• Dubbelspår Ystadsbanan, Rydsgård – Skurup

• Partiellt fyrspår Helsingborg - Lund

• Partiellt dubbelspår Lockarp – Trelleborg + fler tågspår

Trelleborg bg

• Åtgärder på Råådalsbanan (mötesstation Marieholm, plattformar 

Vallåkra och Tågarp)

Kommande aktiviteter
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Hässleholm - Lund
Fyrspår i 

befintlig sträckning

Helt ny 

sträckning
Längs med 

befintlig infrastruktur

Längs med befintlig 

infrastruktur, genom 

Eslöv och Höör

Elsöv

Höör

Hässleholm

Lund

Elsöv

Höör

Hässleholm

Lund

Hässleholm

Lund

Elsöv

Höör

Hässleholm

Lund

Elsöv

Höör

Eslöv
Eslöv EslövEslöv
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Regeringsuppdrag
”Utreda kapacitetshöjande 

åtgärder i järnvägssystemet i 

Skåne”

Omgående regeringsbeslut om 

genomförande av åtgärd inom 

ramen för gällande Nationell plan 

2022-2033

Underlag till kommande    

Nationell plan 2026-2037

Underlag till efterföljande          

Nationella planer 2030-

Den formella planprocessen 

startar med lokaliseringsutredning 

och järnvägsplan

Regeringsbeslut om åtgärden       

i kommande                             

Nationell plan 2026-2037

Den formella planprocessen 

startar med lokaliseringsutredning 

och järnvägsplan

Regeringsbeslut om åtgärden       

i efterföljande                   

Nationella planer 2030-

Den formella planprocessen 

startar med lokaliseringsutredning 

och järnvägsplan
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Dialog under 
utredningens gång

10

• Informationsmöte 7 mars

• Hearing 4 maj med möjlighet att lämna 

synpunkter vid mötet

• Möjlighet för kommuner/region att skicka in 

kvalitativa beskrivningar 
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Kvalitativa 
beskrivningar

11

Syftet är att möjliggöra regionalt och lokalt 

inflytande samt att komplettera de 

traditionella analyser som Trafikverket 

genomför i regeringsuppdraget.
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Frågeställningar till kvalitativa beskrivningar

12

• Hur kan kommunens/regionens utvecklingsstrategi påverkas vid 

genomförande av infrastrukturåtgärden?

• Vilka nyttor ser kommunen/regionen kan realiseras vid genomförande av 

infrastrukturåtgärden (t.ex. bostadsnyttor, arbetsmarknadsnyttor, 

näringslivsnyttor)?

• Finns det några investeringar eller åtgärder som kommunen/regionen kan 

genomföra till följd av infrastrukturåtgärden som inte hade genomförts annars?

• Vilka värden ser kommunen/regionen kan påverkas negativt eller riskera att gå 

förlorade om infrastrukturåtgärden genomförs?
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Åtgärd Förväntad trafikal effekt Förfrågan om kvalitativ beskrivning

Hässleholm – Lund 

utbyggnad av 2 nya spår

Möjlighet till utökad Pågatågstrafik och 

Öresundstågstrafik samt bidrag till att uppnå 

Regionsamverkan Sydsveriges restidsmål Lund –

Kristianstad. Mer plats för godstrafiken. Utökad 

fjärrtrafik tränger inte undan godstrafik och 

regionaltrafik.

Region Skåne, Region Kronoberg, Region Blekinge, Malmö stad, 

Lunds kommun, Eslövs kommun, Höörs kommun, Hässleholms 

kommun, Kristianstads kommun, Helsingborgs stad

Malmö C utbyggnad 

(plattformsspår Malmö C, 

dubbelspår Malmö C –

Östervärn, plattform 

Östervärn, planskildhet 

Malmö C)

Nuvarande Malmö C kan hantera trafikökningen 

som genereras av en utbyggnad av Hässleholm –

Lund. Därefter behövs en utbyggnad av 

kapaciteten in mot banhallen på Malmö C. Utan 

denna utbyggnad kan inte Malmö C hantera vidare 

utbyggnader mot Trelleborg, Ystad, Helsingborg 

eller norr/öster om Hässleholm

Region Skåne, Malmö stad

Helsingborg – Ramlösa 

utbyggnad av nytt spår +

ombyggnad Ramlösa

Förutsättning för att kunna utöka trafiken på 

Västkustbanan, Råådalsbanan och Skånebanan 

utan att omöjliggöra växlingsrörelser till och från 

depån. Möjliggör längre godståg vid Helsingborgs 

gbg.

Region Skåne, Helsingborgs stad

Hässleholm C

ombyggnad

Nuvarande Hässleholm C kan hantera 

trafikökningen som genereras av en utbyggnad av 

Hässleholm – Lund. Därefter behövs en utbyggnad 

av kapaciteten för att hantera vidare utbyggnader 

mot Kristianstad, Alvesta, Helsingborg.

Region Skåne, Hässleholms kommun

Hässleholm – Kristianstad 

utbyggnad av nytt spår + 

plattformsspår Kristianstad

Möjliggör utökad trafik Hässleholm – Kristianstad, 

kräver dock att Hässleholms bangård byggs ut

först.

Region Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Lunds kommun, 

Eslövs kommun, Höörs kommun, Hässleholms kommun, 

Kristianstads kommun, Helsingborgs stad

Åtgärder för kvalitativa beskrivningar
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Tidplan

30/9 2023 

Rapportering till 

regeringen
7 mars

Informationsmöte

Utskick kvalitativa beskrivningar

14 april

Inlämning kvalitativa 

beskrivningar

4 maj

Hearing

Analysarbete Rapportskrivning
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Frågestund via chatten

114



Nästa tillfälle Hearing 4 maj 

Tack för i dag!

16
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Madeleine Wahlund  
Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2023/60 
 
Datum 13 mars 2023 

 

Tillköpsförfrågan Skånetrafiken T24 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inga tillköp genomförs för trafikåret 
2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra 
en fördjupad analys för att identifiera eventuella behov av tillköp inför T25. 

Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har skickat en förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2024. 
Skånetrafiken vill ha svar från Tomelilla kommun senast under början av april 
månad. Tomelilla kommun har under innevarande trafikår inget tillköp. 

Under 2024 föreslås fortsatt inga tillköp. Inför nästa års tillköpsförfrågan (T25), 
föreslås däremot att en fördjupande analys genomförs för att identifiera eventuella 
behov av tillköp. Denna bör genomföras i god tid inför budgetberedning för att 
möjliggöra eventuellt tillsättande av medel. Anledningen till att det finns ett behov av 
en fördjupande analys är att Tomelilla kommuns koldioxidbudget visat att 
transporter står för 48% av kommunens totala koldioxidutsläpp, varav 
persontransporter svarar för två tredjedelar av dessa. För att minska invånares 
bilberoende krävs en fördjupad analys av hur tillgång till kollektivtrafiken kan 
utvecklas i kommunen där tillköp kan vara en möjlig åtgärd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget tillför inga ekonomiska kostnader för 2024. 
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Barnperspektivet 
En väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för unga att ta sig till skola, 
fritidsaktiviteter och vänner i kommunen. En översyn av behovet av eventuella 
tillköp inför T25 har därmed positiv inverkan på barn och ungas deltagande i 
samhället. 

Miljöperspektivet 
Tomelilla kommuns koldioxidbudget visat att transporter står för 48% av 
kommunens koldioxidutsläpp, varav persontransporter svarar för två tredjedelar av 
dessa. För att minska invånares bilberoende krävs en fördjupad analys av hur tillgång 
till kollektivtrafiken kan utvecklas i kommunen där tillköp kan vara en möjlig åtgärd. 

Uppföljning 
Beslutet om tillköp för T24 skickas till Skånetrafiken.  

Uppdrag om genomförande av fördjupad analys ges till tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen och redovisas inför budgetberedningen för 2025.  

Beslutsunderlag 
Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2024 2023-12-10 och ett år framåt. 
Handlingsid: KS 2023.868 

Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, 15 mars 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 
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Namn: Matilda Lassen  Tomelilla Kommun 
Trafikbeställare AO Buss  Madeleine Wahlund 
Telefonnummer: 072 463 62 83 Gustafs torg  

273 80 Tomelilla  
Matilda.lassen@skanetrafiken.se  

 

För de tillköp som Tomelilla kommun planerar inför 2024 vill vi komma överens om en totalsumma 
per år som inkluderar kostnader för trafiken med index och avdrag för antal resande/intäkter.  
 
För de tillköp som Tomelilla kommun gör skrivs ett ettårs kontrakt där summan för tillköpet framgår. 
Vid nästa tillköps tillfälle finns det möjlighet att justera intäktsdelen baserat på antal resande eller 
förändra tillköpet i sin helhet. 
 
Nettokostnaden för tillköpet tas fram på följande sätt:   
Kostnad för trafiken med index samt intäkter för antal resande kommer baseras på det verkliga 
beloppet från föregående år. Beloppet faktureras årsvis, kvartalsvis eller månadsvis enligt 
överenskommelse. Resandet kan ni sedan följa upp i de filer Skånetrafiken bifogar till er.  
 
Skånetrafiken vill att ni under början av april månad återkommer med besked om ni önskar tillköp 
under 2024. I dialog med Skånetrafikens Trafikbeställare kan det eventuellt vara aktuellt med 
omfördelning av tillköp i de fall där resandet är mycket lågt.  
 
Trafikbeställaren på Skånetrafiken kommer därefter sända över Tillköpskontraktet med tillhörande 
kostnadsberäkning för underskrift i slutet av april månad. När avtalet därefter sänds åter till 
Skånetrafiken kommer det diarieföras och betraktas som en beställning. 
 
Skånetrafiken tar beslut om vilka tillköp som är möjlig att genomföra för trafikåret 2024 senare 
under år 2023. Vid större trafikförändringar finns det tid fram till slutet utav april månad att önska 
tillköp. 

 

Med vänlig hälsning 

 

____________________________________________________________________________________ 

Matilda Lassen 

Trafikbeställare AO Buss  

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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Henrik Nilsson 

Handläggare: Henrik Lundblad  
Titel: Näringslivschef 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18208 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/151 
 
Datum 30 januari 2023 

 

Svar på medborgarinitiativ angående att 
fullfölja samt uppdatera Tomelillas 
kulturmiljöplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med 
förvaltningens förslag till yttrande.  

Ärendebeskrivning 
Henrik Nilsson har den 2 november 2022 lämnat medborgarinitiativ med 
följande lydelse: 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för 
kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att 
skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Kulturmiljölag (1988 950) 1 Kap 1 §. 

2002 antog Tomelilla kommun första etappen av kommunen kulturmiljöplan som 
innefattar 15 utvalda orter. I denna plan beskrivs ”att i en andra etapp gå vidare med 
att utarbeta ett program även för resterande delar av kommunen”. I kommunens 
”ÖVERSIKTSPLAN 2025 MED UTBLICK MOT 2040” beskrivs fem direktiv som 
”grunden för hela översiktsplanen samt alla ställningstagande”, direktiv 2 lyder 
”Kommunens invånarantal ska successivt öka” och direktiv 3 ”Kommunen ska 
identifiera och planera utvecklingsområden för bostäder och verksamheter”. 

Då den nya Plan och bygglagen (PBL) trädde i kraft den2 maj 2011 ersattes 
begreppet ”samlad bebyggelse” med ”sammanhållen bebyggelse” För att 
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implementera detta i Tomelilla kommun gjordes en inventering och kartering av 
sammanhållen bebyggelse. Kommunen avgränsade 49 stycken områden som 
godkändes av byggnadsnämnden i december 2015.  

Kommunen ser positivt på att dessa områden för sammanhållen bebyggelse 
kompletteras med ny bebyggelse även utanför dessa definierade områden. Många av 
dessa ligger utanför detaljplanerat område och här finns risker att kulturmiljölagen 
inte följs om kunskapsunderlag saknas.  

Kulturmiljöprogrammet - en samlad beskrivning av kommunens kulturmiljöer och 
hur dessa bör vårdas tillvaratas och tydliggöras. Programmet pekar även ut särskilt 
värdefulla miljöer, vad som kan hota miljöernas specifika värden samt anger riktlinjer 
för hur miljöerna kan användas, utvecklas och bevaras. Förslag på åtgärder för att 
trygga eller öka det kulturhistoriska värdet ges. Programmet ska fungera som stöd vid 
exempel vid bygglov, förhandsbesked och detaljplaner och är kopplat till 
översiktsplanen.  

En fullföljning och uppdatering av kommunens kulturmiljöplan skulle vara ett 
effektivt och viktigt verktyg som ett stöd vid förvaltningens handläggning av plan 
och bygglovsärenden Det kan även användas av andra förvaltningar och 
fastighetsägare som vill få kunskap om vilka lagar och processer som styr arbetet 
med kulturhistorisk bebyggelse. Behovet har varit stort under en längre tid och med 
kommunens aktuella tankar om bl.a. exploateringstävling (YA 26 augusti 2022) är 
behovet akut för att inte kommunens kulturmiljö ska riskeras.” 

Förvaltningen, genom näringsliv- och exploateringschef Henrik Lundblad, 
avger följande yttrande:  
Förvaltningen anser likt initiativet att Tomelilla kommuns kulturmiljö är av stor vikt. 
För att säkerställa tillämpning av den gällande kulturmiljöplanen har förvaltningen 
digitaliserat den gällande för att kunna publicera den externt via kommunens digitala 
karta. Detta för att säkerställa så bred och effektiv tillämpning som möjligt. 

Förvaltningen ställer sig positiv till en uppdatering av kulturmiljöplanen och föreslår 
att detta görs efter att det beslutade arbetet med ny översiktsplan avslutas. 

Ekonomiska konsekvenser 
En uppdatering av planen kan till stora delar göras av förvaltningen. Viss fördjupad 
extern kompetens inom arkitektur och kulturmiljö kan komma att behövas.  

Barnperspektivet 
Att bevara kulturmiljön torde vara positiv för såväl barn som gamla.  
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Miljöperspektivet 
Att bevara byggnader är ofta bra för miljön. Samtidigt kan det försvåra en förtätning 
och nödvändiga investeringar för en mer hållbar drift. 

Uppföljning 
Beslut om uppdatering bör tas i slutet på revidering av pågående översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse plan- och exploateringschef Henrik Lundblad, 17 mars 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Henrik Lundblad 

Näringslivschef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Henrik Nilsson 

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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Madeleine Wahlund  
Titel: Verksamhetsutvecklare 
E-post: Madeleine.Wahlund@tomelilla.se 
Telefon: 0417 181 12 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/169 
 
Datum 19 mars 2023 

 

Tjänsteskrivelse svar på motion om 
Klimatkommunerna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S), Linda Ekelund (V) och Claes Melin (MP) har lämnat en 
motion med följande lydelse: 
”Tomelilla kommun gör redan en rad insatser i syfte att minska organisationens 
påverkan på klimatet. För att växla upp arbetet och ta nästa steg borde kommunen 
söka medlemskap i Klimatkommunerna.  

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt 
med klimatarbetet på det lokala planet. Det huvudsakliga syftet är att minska 
utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning 
av goda exempel. Föreningen erbjuder utbildningsinsatser för kommuners 
klimatarbete, driver en rad olika projekt, som bland annat Kommunal 
koldioxidbudget, minskat spill från konstgräs och Energilots för smartare 
allmännytta, samt samverkar med olika aktörer.  

Nyligen uppmärksammades föreningen i samband med remissyttrandet gällande 
bibehållet reseavdrag. Ett medlemskap i organisationen skulle alltså ge Tomelilla 
kommun fler möjligheter att även påverka den nationella klimatpolitiken. 

Nio skånska kommuner, däribland Simrishamns kommun, är medlemmar i 
föreningen liksom Region Skåne. För att bli medlem i föreningen krävs att 
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kommunen uppfyller fyra kriterier. I avvaktan på det kan man bli observatör. Det är 
dags att det blir fler skånska kommuner i nätverket. Därför yrkar vi 

att Tomelilla kommun ansöker om en observatörsroll i föreningen 
Klimatkommunerna i syfte om ett framtida medlemskap.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid Kf § 126/2022 att lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter vid Ksau § 214 att lämna 
motionen till förvaltningen för beredning.  

Förvaltningen, genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund, avger 
följande yttrande: 
Tomelilla har under många år aktivt arbetat för att minska och inventera 
kommunförvaltningens utsläpp, bland annat genom deltagande i fossilbränslefria 
kommuner 1.0 och 2.0. Under 2022 togs steg för att ytterligare växla upp 
klimatarbetet genom införandet av en lokal koldioxidbudget och framtagandet av en 
klimatfärdplan som nu är under framarbetning. Ett medlemskap i 
Klimatkommunerna skulle på många sätt gynna Tomelilla kommuns klimatarbete då 
det öppnar upp möjligheten för erfarenhetsutbyte, samarbeten, utbildning och 
möjligheter att påverka den nationella politiken.  

Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med föreningens 
arbetssätt och få inblick i föreningens arbete innan beslut tas om att bli medlemmar. 
Observatörsrollen innehas under max 1 års tid varefter ansökan görs om ett 
eventuellt medlemskap. Kraven för medlemskap är att kommunen kontinuerligt 
inventerar utsläpp av växthusgaser, sätter upp mål och har en handlingsplan för att 
minska utsläppen samt informerar om arbetet till nätverket. Därefter görs ett 
utvärderingstest (inom åtta övergripande områden) som ligger till grund för 
eventuellt medlemskap. 

Genom framarbetandet av klimatfärdplanen är Tomelilla kommun på god väg att 
uppfylla de kriterier som krävs för ett medlemskap. Förvaltningen ställer sig därför 
positivt till att ansöka om en observatörsroll i föreningen i syfte om ett framtida 
medlemskap. Vid ansökan om observatörskap ska en politisk kontaktperson utses. 

Ekonomiska konsekvenser 
Observatörskap i föreningen Klimatkommunerna är gratis. Vid en framtida ansökan 
om medlemskap utgår en fast avgift på 4000 kr + 0,3 kr/invånare per år, dvs ca 8 tkr 
per år. 
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Barnperspektivet 
En observatörsroll med syfte om ett framtida medlemskap i Klimatkommunerna 
ökar förutsättningarna för kommunen att bedriva ett ambitiöst klimatarbete vilket är 
centralt för att säkra barnens rätt till hälsosamma uppväxtmiljöer. 

Miljöperspektivet 
En observatörsroll med syfte om ett framtida medlemskap i Klimatkommunerna 
skulle på många sätt gynna Tomelilla kommuns klimatarbete då det öppnar upp 
möjligheten för erfarenhetsutbyte, samarbeten, utbildning och möjligheter att 
påverka den nationella politiken. 

Uppföljning 
Beslut om ansökan om observatörskap skickas till Kommunledningskontoret för 
hantering av kommunens ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 19 mars 2023.  

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Wahlund 

Verksamhetsutvecklare 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sara Anheden (S) 

Linda Ekelund (V) 

Claes Melin (MP) 

Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 

Balanslistan/Patrik Månehall 
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Observatör i Klimatkommunerna – så funkar det! 
 
Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med 
föreningens arbetssätt och få inblick i vårt arbete innan ni ev. tar beslut om att 
bli medlemmar. Det är ett sätt att upptäcka nyttan med nätverket och våra 
resurser för att dels stärka upp det egna klimatarbetet, dels undersöka om ett 
eventuellt medlemskap är av intresse.  
 
I detta dokument hittar ni en del användbar information om föreningens 
verksamhet och rutiner. Ni är välkomna att kontakta föreningens kansli för mer 
information! 
 
 
 
Vi vill att ni fyller i nedanstående formulär och skickar till 
kansliet@klimatkommunerna.se . Skicka även med kopia på beslut om 
observatörskap i Klimatkommunerna.  
 
Kommun som önskar bli observatör ……………………………..………………………………… 
Namn på politisk kontakt ………………………………………………………………………………… 
Politiskt uppdrag ……………………………………………………………………………………………… 
Tel och e-post till politisk kontakt…………………………………………………………………….. 
Namn på tjänsteperson …………………………………………………………………………………… 
Tjänst ………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel och e-post till tjänsteperson ………………………………………………………………………. 
 

 

Vilka är vi? 
Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt 
med lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 
2003, men blev i november 2008 en förening. Våra medlemmar hittar du här. 
 

Klimatkommunernas kansli 
Klimatkommunernas kansli finns i Lund. Föreningen har 0,8 anställd som 
samordnar aktiviteter, träffar, seminarier, hemsida med mera. Utöver denna 
deltid deltar föreningen i och driver flera projekt som fyller den övriga 
arbetstiden. För dessa projekt söks finansiering från olika aktörer. Kansliet består 
av Filippa Borgström, Maria Ivansson och Erika Frimanson.  
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För att få samordningsvinster samarbetar vi med andra nätverk och 
organisationer. Information om olika projekt som genomförts eller som är på 
gång finns dels på hemsidan, men också i verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. 
 
Kontaktuppgifter till kansliet: 
kansliet@klimatkommunerna.se 
Filippa Borgström 046-359 93 28 
Maria Ivansson 046-35 964 47 
Erika Frimanson 0725-84 91 37 

Styrelse 
Klimatkommunernas styrelse som består av förtroendevalda i våra 
medlemskommuner. Vilka som ingår i styrelsen hittar du här.  
 
Klimatkommunernas styrelse driver tillsammans med kontaktpersonerna och 
kansliet föreningens arbete. Styrelsen genomför den verksamhetsplan som antas 
av årsmötet (och lägger fram förslag till kommande årsmöte).  

Kontaktpersoner 
Varje medlemskommun har en politiker och en tjänsteperson som är 
kontaktpersoner och länken mellan föreningen och kommunen/regionen. Dessa 
finns med på en e-postlista som används för informationsspridning och 
diskussion i föreningen.  
 
Som observatör får ni möjlighet att ha en person med på respektive maillista 
under en period av ett år.  

Hemsida 
Kansliet sköter hemsidan www.klimatkommunerna.se och publicerar material 
som kan vara till nytta för kommunernas arbete. På hemsidan presenteras också 
medlemmarnas klimatframsteg med hjälp av våra klimatmärken. Märkena är 
spetsområden som medlemmarna presenteras utifrån. På hemsidan finns också 
en kort beskrivning av medlemmarnas klimatarbete. 

Nyhetsbrev 
En gång i månaden skickas ett nyhetsbrev till kontaktpersoner och övriga 
prenumeranter som innehåller klimatnyheter, kalendarium, nyheter från 
medlemmarna mm. Här skriver man upp sig som prenumerant.  

Politikermedverkan och uppvaktningar 
Vissa träffar och arrangemang är särskilt till för politiker. För att framföra 
kommunernas behov uppvaktas t ex riksdagspolitiker och regionala politiker 
gemensamt. Föreningens politiker spelar en central roll vid uppvaktningarna.  
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Vid uppvaktningarna framför vi vanligtvis ett antal punkter som vi diskuterat 
fram tillsammans och som vi anser vara särskilt angelägna.  
 
På initiativ av föreningen kan kansliet formulera skrivelser och uppvaktningar i 
särskilda frågor. De medlemmar som ställer sig bakom en skrivelse väljer att 
underteckna. På hemsidan finns mer information om vårt påverkansarbete.  
 
Som observatör deltar ni inte i föreningens påverkansarbete.  

Nätverksträffar 
Några gånger per år träffas nätverket och diskuterar olika frågor. Föreningen står 
för gemensamma luncher och middag på kvällen medan kommunerna står för 
resa och boende. Ibland hålls seminarier på olika platser i landet. Till 
nätverksträffarna bjuds ofta någon extern person in för att diskutera aktuella 
frågor. Är politiker med på träffen är detta extra viktigt. Mycket tid på träffarna 
ägnas åt erfarenhetsutbyte, diskussion och ev. gemensamma projekt som är på 
gång.  
 
Som observatör får ni möjlighet att delta vid en träff, till självkostnadspris. 
Kontakta kansliet för att tillsammans bestämma tillfälle.  

Seminarier, webbinarier och projekt 
Föreningen driver olika projekt och anordnar olika seminarier. Medlemmarna 
erbjuds att delta. Vi ordnar även webbinarier som ofta är öppna för både 
medlemmar och allmänheten. Det är fritt fram att komma med förslag till ämnen 
för träffar och seminarier. På vår Youtubekanal hittar du tidigare inspelade 
event. 
 

Verksamhetsplan 
På hemsidan kan man ladda ner tidigare samt aktuell verksamhetsplan. 
Verksamhetens målsättningar har delvis omformulerats under åren eftersom 
inriktning delvis ändrats under de gångna åren. Det är viktigt att både 
medlemmar och icke medlemmar ska dra nytta av nätverket.  

Verksamhetsberättelse 
På hemsidan finns verksamhetsberättelser som ger en bild av hur verksamheten 
sett ut under de tidigare åren.  

Sociala medier 
Vi finns på LinkedIn, Instagram och Facebook. Följs oss gärna där och sprid vidare 
det vi publicera så ökar vi gemensamt takten i klimatomställningen   
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 19 Dnr KS 2023/32 

Motion angående förbundsordningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat en motion med följande lydelse: 
Genom åren har kommunerna i sydöstra Skåne haft en rad olika kommunförbund. 
Idag finns i princip bara SÖRF, Miljöförbundet och FINSAM kvar. Historiskt sett 
har presidieposterna fördelats efter en uppgörelse mellan kommunalråden och 
oppositionsråden i de deltagande kommunerna om vilken kommun som skulle ha 
ordförandeposten i vilket förbund. Detta har sedan förändrats och det finns nu en 
antagen ordning via reglemente vilken kommun som ska ha ordförandeskapet.  

Enligt nu gällande förbundsordningar framgår hur många ledamöter och ersättare 
vardera kommunen ska utse. Det framgår inte någonstans hur de övriga 
presidieposterna ska fördelas. Fram till mandatperioden 2018-2022 har en av 
presidieposterna alltid tillfallit oppositionen. När platserna skulle fördelas i 
Miljöförbundet i januari 2019 slutade det med att den styrande majoriteten besatte 
alla presidieposter och stängde ute oppositionen från insyn. Tack vare 
ålderspresidenten utsågs vice ordförande i SÖRF från oppositionen.  

När platserna åter skulle fördelas i samband med ny mandatperiod utgick ordförande 
i SÖRF efter samma överenskommelse som tidigare gällt. Detta skapar nu problem 
eftersom kommunfullmäktige i Tomelilla vägrar låta respektive förbundsdirektion att 
välja sina presidier. Ett avsteg från tidigare överenskommelser som varken 
kommunicerats med övriga kommuner eller förbundsdirektioner.  

Det är Socialdemokraterna i sydöstra Skånes gemensamma uppfattning att respektive 
kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare utifrån förbundsordningen och att 
respektive förbundsdirektion själv formerar sitt presidium.   

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

att förbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund ändras så att det tydligt framgår att förbundsdirektionen  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts. 

själva formerar sitt presidium utifrån överenskommen fördelning mellan 
kommunerna.  

att förbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund ändras så att den största oppositionsgruppen i respektive 
direktion har rätt till en vice ordförandepost. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till förvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sara Anheden (S) angående förbundsordningar, handlingsid: Ks 
2023.509. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2023/62 
 
Datum 22 mars 2023 

 

Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ - 
Anlägga Hälsans stig 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Gaël Joly har den 16 mars 2023 inkommit med följande medborgarinitiativ:  

”Förslag 
Anlägga en "Hälsans stig" med start på torget i Tomelilla. 

Motivering: 
Enligt SKR statistik (se länk längre ner) har incidens av hjärtinfarkt (20-79år) nästan 
dubblats i Tomelilla mellan 2019 och 2022. Med 351 / 100 000 invånare ligger 
Tomelilla mycket högre än rikets genomsnitt med 208/ 100 000 invånare. 

Källa: https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16644&report=84172 

Vad är Hälsans Stig? 

Definition ur Riksförbundet Hjärt-Lung: "Runt om i Sverige finns 160 Hälsans stig, 
lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är 
lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer. 
Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter 
om dagen." Källa: https://www.hjart-lung.se/vartarbete/halsans-stig/ 
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Även om det redan finns fina motionsspår i kommunen ligger dessa lite utanför 
tätorten eller centrum. Det är vetenskaplig bevisad att tack vare lite "nudging" kan 
man nå högre resultat med att anlägga vandringsleder, motionsspår eller i det fallet 
Hälsans stig i välbesökta platser där folk befinner sig. 

Inte bara att det syns tydligare men också att det resulterar att fler motionerar i dessa 
områden. Vilket i sin tur ökar motivation för andra att börja motionera. Forskning 
visar att bara genom att titta på någon som motionerar förbättras redan ens egen 
tillstånd (alltså inte på TV men IRL). Detta är inte bara en liten pusselbit i rätt ritning 
för en mer hälsosam Tomelilla men också kan ge bra PR och förbättra torget samt ge 
lite liv in i Tomelilla. 

Ett förslag på slingan skulle vara en slinga som kopplar alla bostadsområden men 
också länkar befintliga motionsspåren. 

Här finns all info angående Hälsans Stig: https://www.hjart-lung.se/vart-
arbete/halsans-stig/fordig- som-vill-anlagga-halsans-stig/” 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  
Initiativtagarens förslag behöver värderas i förhållande till andra hälsofrämjande 
förslag och bör därför överlämnas till förvaltningen för beredning.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att anlägga Hälsans stig behöver finnas med i beredningsunderlaget. 

Barnperspektivet 
Beredningen i sig påverkar inte barn. 

Miljöperspektivet 
Beredningen i sig påverkar inte miljön. 

Uppföljning 
Medborgarinitiativet kommer tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 22 mars 2023. 

 

Kommunledningskontoret  
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Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Driftchef Rasmus Simonsen 
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Ärendenummer: #1645 | Inskickat av: Gaël Joly | Datum: 2023-03-16 14:54 Sida  av 1 2

 Notifieringar

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Gaël Joly

Medborgarinitiativ
Ärendenummer: #1645 | Inskickat av: Gaël Joly | 2023-03-16 14:54

1. Lämna förslag

Personuppgifter

Förslag

Anlägga en "Hälsans stig" med start på torget i Tomelilla.
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Ärendenummer: #1645 | Inskickat av: Gaël Joly | Datum: 2023-03-16 14:54 Sida  av 2 2

Motivering

Enligt SKR statistik (se länk längre ner) har incidens av hjärtinfakt (20-79år) nästan dubblats i 
Tomelilla mellan 2019 och 2022. Med 351 / 100 000 invånare ligger Tomelilla mycket högre än 
rikets genomsnitt med 208/ 100 000 invånare.

Källa: https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16644&report=84172

Vad är Hälsans Stig?

Definition ur Riksförbundet Hjärt-Lung: "Runt om i Sverige finns 160 Hälsans stig, lättillgängliga 
och välskyltade promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och 
går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå 
folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen." Källa: https://www.hjart-lung.se/vart-
arbete/halsans-stig/

Även om det redan finns fina motionspår i kommunen ligger dessa lite utanför tätorten eller 
centrum. Det är vetenskaplig bevisad att tack vare lite "nudging" kan man nå högre resultat med 
att anlägga vandringsleder, motionsspår eller i det fallet Hälsans stig i välbesökta platser där 
folk befinner sig.

Inte bara att det syns tydligare men också att det resulterar att fler motionerar i dessa område. 
Vilket i sin tur ökar motivation för andra att börja motionera.

Forskning visar att bara genom att titta på någon som motionerar förbättras redan ens egen 
tillstånd (alltså inte på TV men IRL).

Detta är inte bara en liten pusselbit i rätt ritning för en mer hälsosam Tomelilla men också kan ge 
bra PR och förbättra torget samt ge lite liv in i Tomelilla.

Ett förslag på slingan skulle vara en slinga som kopplar alla bostadsområden men också länkar 
befintliga motionsspåren.

Här finns all info angående Hälsans Stig: https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/halsans-stig/for-
dig-som-vill-anlagga-halsans-stig/

Här kan du ladda upp eventuella bilagor

    (1,94 MB)Hälsans Stig- Exempel.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2023/63 
 
Datum 22 mars 2023 

 

Tjänsteskrivelse medborgarinitiativ – 
Bevara och utöka ridleder i Kronoskogen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Carola Alpkleven har den 20 mars 2023 inkommit med följande medborgarinitiativ:  

”Kul med uppfräschning på löpspåren i Kronoskogen, tyvärr tar ni ju hela tiden av 
ridlederna. Om ni ska anlägga nya till oss så behöver vi samma bredd för 
trav/jogging vänliga sträcker. Eller är det mening att vi ska samsas med löparna? Om 
inte finns nästan ingenting kvar att rida på. Finns ju mycket hästfolk/ ungdomar som 
rider i Tomelilla kommun och alla har ju inte råd att betala manege kort på privata 
anläggningar. Då är skogen ett härligt alternativ.” 

Ekonomiska konsekvenser 
Att anlägga ridleder medför givetvis en kostnad, men själva beredningen har inga 
ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Beredningen i sig påverkar inte barn. 

Miljöperspektivet 
Beredningen i sig påverkar inte miljön. 
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Uppföljning 
Medborgarinitiativet kommer tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 22 mars 2023. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Driftchef Rasmus Simonsen 
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Ärendenummer: #1660 | Inskickat av: Carola Alpkleven | Datum: 2023-03-18 13:23 Sida  av 1 1

 Notifieringar

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Carola Alpkleven

Medborgarinitiativ
Ärendenummer: #1660 | Inskickat av: Carola Alpkleven | 2023-03-18 13:23

1. Lämna förslag

Personuppgifter

Förslag

Kul med uppfräschning på löpspåren i Kronoskogen, tyvärr tar ni ju hela tiden av ridlederna. Om 
ni ska anlägga nya till oss så behöver vi samma bredd för trav/jogging vänliga sträcker Eller är 
det mening att vi ska samsas med löparna? Om inte finns nästan ingenting kvar att rida på. Finns 
ju mycket hästfolk/ ungdomar som rider i Tomelilla kommun och alla har ju inte råd att betala 
manege kort på privata anläggningar. Då är skogen ett härligt alternativ .mvh Carola
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Initiativärende - Lägg ned integrationsrådet och flytta ansvaret till 
familjenämnden 
 
I samband med den stora flyktingvågen 2015 tillsattes ett integrationsråd i Tomelilla kommun 
bestående av fem politiker. Rådets uppdrag är att: 
 

• följa utvecklingen på migrations- och integrationsområdet. 
• genom rapporter till kommunstyrelsen verka för att integrationsaspekter av betydelse 

beaktas i kommunens verksamheter. 
• samråda med organisationer, föreningar och andra aktörer i frågor av betydelse för 

integrationsarbetet. 
• till kommunstyrelsen påtala övergripande samverkansbehov inom kommunens olika 

verksamhetsområden. 
• samla och sprida relevant integrations- och migrationsfakta. 

 
I förvaltningsorganisationen faller integrationsfrågorna under arbetsmarknadsenheten som tillhör 
familjenämndens ansvarsområde. Det vore därför naturligt att frågan hanteras av familjenämnden 
snarare än av en särskild grupp politiker utan koppling till förvaltningsverksamheten. 
Socialdemokraterna har redan under förra mandatperioden vid ett fler tal tillfälle framfört att 
integrationsrådet bör läggas ned och att frågorna nu kan hanteras inom den vanliga 
nämndsorganisationen. Något som vi även uppfattat att det funnits en bred politisk majoritet för. 
Det var därför med stor förvåning vi, i tider av tuffa besparingsåtgärder inom verksamheten, fick veta 
att rådet ändå skulle tillsättas.  
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi därför 
 
att  kommunstyrelsen beslutar lägga ned integrationsrådet med hänvisning till att 

uppdraget ryms inom familjenämndens ansvarsområde. 
 
 
Socialdemokraterna i Tomelilla 
 
 
Sara Anheden 
KS-gruppledare 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Thomas Lindberg  
Titel: Kommunsekreterare 
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se 
Telefon: 0417-180 00 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2023/4 
 
Datum 21 mars 2023 

 

Anmälningsärenden ksau den 29 mars 
2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll styrelsemöte Österlenhem AB 2023-03-02 §§ 1-10 

Protokoll styrelsesammanträde Tomelilla Industriaktiebolag 2023-03-02 §§ 1-9 

Distribution av beslut - Sysavkoncernens framtida inriktning och konsortialavtal 

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2022 - Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Sammanträdesprotokoll för direktionen 3 mars 2023, Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Mottagningsbekräftelse dataskyddsombud 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Inbjudan till ksau för besök till Spjutstorps IF 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2023-03-21. 
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Kommunledningskontoret  

 

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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