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Inledning
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Året som gått
Ytterligare ett år har gått som präglats av pandemin i samhället och även fortsättningsvis
krävt stora insatser av personal inom främst vård & omsorg och barn & utbildning. Trots
detta har kommunen återigen lyckats nå de flesta av målen för verksamheten och det i
kombination med en mycket stabil ekonomi. Det budgeterade överskottet för år 2021 var
16,7 mnkr men utfallet blev historiskt höga 62,5 mnkr. Det beror bland annat på en
starkare skatteintäktsutveckling men även en god budgetdisciplin bland nämnderna.
Investeringsnivån har varit fortsatt hög och under året har nästan 100 mnkr använts för
välbehövliga satsningar utan att kommunens låneskuld har ökat.
•
•
•

•
•
•

Ett väldigt prioriterat område för alliansen är barn- och utbildning och där ser vi att
skolresultaten är på uppgång
Näringslivsrankingen visar att satsningarna börjar ge resultat. De ökade kraven på
byggbara tomter ställer krav på den kommunala organisationen.
Befolkningen ökar i lagom takt vilket gör att den kommunala servicen hinner
anpassa sig. (om alltför många flyttar in så krävs stora investeringar i skolor,
förskolor mm och flyttar många ut så står vi med tomma lokaler). För att klara
inflyttning krävs nya tomter och nya lägenheter vilket vi ser växa fram nu.
Tomelilla är i framkant när det gäller den digitala utvecklingen. (ex inom
äldreomsorgen, bevakning, medicinutdelning)
Arbetsmarknaden är stark. Arbetslösheten är klart lägre än vad snittet är för Skånes
kommuner
Tryggheten har ökat ytterligare enligt senaste mätningar hos polisen

Några axplock av vad som hänt i kommunens verksamheter:
En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och
Simrishamn
•
Webb sändning av KF genomfördes som test i december
• Tredimensionellt övergångsställe har färdigställts i Tomelilla tätort – innovation och
utveckling är ledord i kommunen
• Arbetet med att digitalisera ex vis bygglovsprocessen pågår detta för att underlätta
för medborgare att få en snabbare hantering
• Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen.
• Renoveringen av Välabadet har påbörjats och ska vara klart inför kommande
säsong.
• Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sina bibliotek meröppna
• Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteket, ungdomsgruppen och föreningar har
tillsammans anordnat sommarlovsaktiviteter.
• Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har beslutats av
kommunfullmäktige
• Planering och genomförande av vaccination av brukare och personal har haft stort
fokus.
•
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•
•

Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.
Familjecentralen börjar äntligen ta form.

Några av de investeringsprojekt som varit aktuella under året:
•
Ny konstgräsplan är på plats
•
Projektering av Lindesborgsskolan
•
Utveckling av TORGET ( medborgardialog)
•
Trygghetsskapande åtgärder
•
VA investeringar
Under 2021 har samhällsbyggnad med flera inte vilat på hanen utan levererat i enlighet med
de beställningar vi har beslutat om samt även börjat på 2022 års projekt. Det ställer krav på
politiken, att vara med på vad som händer och kunna ta dialogen med berörda i
kommunen. Förändringar leder till reaktioner där vi måste följa upp så tänkta åtgärder ger
önskad effekt. Torget har under året varit mycket omtalat men förändringarna där är ett led
till en tryggare miljö i centrala Tomelilla. Här knyts allt från cykelstråk till förbättrad
belysning ihop i ett större omtag av centralorten. Vi möter ett ökat intresse att investera i
fastigheter. Under större delen av året har jag haft en byggkran i min utsikt från kontoret
vilket symboliserar den växtkraft som finns i kommunen och det känns positivt för en
kommunstyrelseordförande . En av kommunens styrkor är tillgången av vatten och där
fortsätter vi att investera i våra anläggningar. En stor del av tryggheten i vår kommun är att
se till att våra barn kan få en bra början av sitt liv. Äntligen har vi en lokal och
samarbetsformerna på gång för familjecentralen, vilket är en pusselbit i att ge vår nästa
generation bästa möjligheter. Projekteringen av Lindesborgsskolan fick ett annat resultat än
tänkt då kostnader blir högre vid renovering än nybygge. Beslut om att bygga ny skola
kommer att hanteras framöver och ett led i den utveckling vi har i kommunen. Slutligen
fick vi nytt underlag på plats på vår konstgräsplan.
Ledord som varit aktuella under året är :
• Befolkningsökning
• Mycket god ekonomi
• Stabil arbetsmarknad
• Mycket god måluppfyllelse
Ledorden kan inte uppfyllas om samarbetet mellan politik och förvaltning inte fungerar väl.
Det är riktigt tillfredsställande att få vara en del i denna resa vi gjort under senaste åren där
vi kan leva upp till uppställda ledord. Först vill jag ge en stor eloge till förvaltningen som
leds av kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Ska man nå framgång behövs en långsiktig
plan och den tog Alliansen fram under 2019. Vi siktade på en plan för 3 år plus 2 dvs 5 år.
Det mesta är genomfört och nu behöver vi uppdatera vårt program, för att kommunen ska
ha en fortsatt positiv utveckling. Detta har kunnat genomföras med ett gott arbete inom
politiken som Alliansen styr.
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Visionen
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”.
Visionen tar språnget utifrån Tomelillas stora styrkor mat, kultur, kreativitet, natur och rika
näringsliv. Det innovativa och hållbara samhället hänger ihop, i ett Tomelilla där alla kan
växa.
Visionen är grundläggande i kommunens interna arbete och styrning, men den kan inte
uppnås utan att andra aktörer strävar åt samma håll. Alla kan inte jobba brett med alla
dimensioner av visionen, men vi tror att alla kan hitta något man brinner för i den och
bidra till helheten.
När denna summering görs har vi hamnat i en förskräcklig situation då det ännu en gång är
krig i Europas midja och väldigt nära oss. Vi kommer vara bereda att hjälpa människor som
kommer hit. Efter en rad olika extra ordinära händelser de senaste åren har vi en robust
organisation för olika scenarier vi ställs inför.
Indirekt har vi drabbats av konflikten då energipriser stigit i höjden vilket sätter både
företag och boende i en situation som är svår att hanterar. Vår satsning på utbyggnad av
fiber är ett sätt som möjliggör ett jobba på distans med mindre behov av transport. Det
stora bekymret är om våra företag klarar av den extra ekonomiska belastningen utan att
kunna ta ut det i nästa steg? Kommunen kommer också ännu mer att behöva se över
verksamheten och minimera allt från transporter, konsumtion och lokalanvändning. Utan
att försämra vårt kommunala uppdrag!
Som avslutning kan jag bara konstatera att vi fångat de mest aktuella frågorna i vår vision
och med bokslutet 2021 står vi väl rustade inför kommande år.

Per-Martin Svensson
Moderaterna
Kommunstyrelsens ordförande 2021
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan visas en översikt över kommunens och den kommunala koncernens utveckling.
Koncernens utveckling (mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens intäkter

254,2

225,2

243,9

248,4

261,3

-902,9

-911,9

-942,7

Årets resultat

20,1

0,7

12,7

50,8

62,4

Soliditet (%)

39,2

36,1

35,9

35,7

37,8

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser
(%)

17,5

17,2

18,1

20,2

23,4

Investeringar

100,7

155,7

103,4

109,0

165,8

Långfristig låneskuld

446,5

486,3

571,2

621,1

710,5

829

804

797

851

872

2017

2018

2019

2020

2021

13 416

13 557

13 617

Kommunal skattesats (%)

20,61

20,61

20,61

20,61

20,61

Verksamhetens intäkter

191,2

169,2

187,0

179,9

179,1

-868,0

-874,5

-907,3

-896,6

-954,5

Årets resultat

13,4

7,1

12,1

48,1

62,5

Balanskravsresultat

13,4

4,6

2,4

28,7

49,1

Soliditet (%)

49,0

47,4

46,8

43,8

48,9

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser
(%)

17,9

19,5

20,8

22,6

28,3

Investeringar

78,6

103,0

70,1

81,6

96,3

190,0

190,0

250,0

300,0

300,0

751

725

717

718

731

Verksamhetens kostnader

Antal anställda (st)

Kommunens utveckling (mnkr)
Folkmängd (st)

Verksamhetens kostnader

Långfristig låneskuld
Antal anställda (st)

-941,1 -1 015,6

13 663 13 712
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Den kommunala koncernen
Nedan visas den samlade kommunala verksamheten som bedrivs i kommunens nämndsoch förvaltningsorganisation, helägda och delägda bolag, förbund samt privata utförare.

Organisationsschema - kommunens samlade verksamhet
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Österlenhem AB
Ekonomi (tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Budgeterat resultat
Balansomslutning
Investeringar

2020

2021

14

15

60 593

62 278

3 007

1 991

927

1 430

374 499

426 978

38 525

41 440

Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där
uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva
anordningar liksom uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller
förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader.
Resultatet för året är något bättre än budgeterat även om kostnader för snö- och
halkbekämpning ökade kraftigt. Även de direkta kostnaderna för större projekt samt
kostnader för konsulter för bland annat upphandling var större än beräknat. På intäktssidan
gav hyresförhandlingen och index ett bättre utfall och uthyrningsgraden låg högre än
förväntat. Anställningsstöd, ersättning från Fora, låga räntor, försäkringsersättning och
ersättningar på grund av pandemin har också påverkat positivt.
Ombyggnationen av kvarteret Lansen löper på med en viss försening. Leverans av material
samt många sjuka har påverkat bygget. Leverantören har även flaggat för högre kostnader
på grund av detta. Dialog gällande kostnadsökningar i projektet har inletts. Sju lägenheter i
Smedstorp är klara. Tjugotre lägenheter byggs just nu i kvarteret Lansen och i Brösarp
pågår utvärdering av upphandling för byggnation. Efter första inledande arbetet med grov
plane-ring samt budget tar styrelsen beslut om byggnation ska ske. För digitalt
styrelsematerial pågår test av programvara och vi beräknar att bara igång under 2022.
Målet om avkastning på insatt kapital är uppfyllt. Bolaget går med vinst och det egna
kapitalet ökar årligen sakta men säkert. Likaså gör lånen för att bolaget ska kunna bygga
lägenheter enligt ägarens önskemål. Byggnation med lånat kapital gör det svårt att nå
soliditets-målet, likaså att belåningsgraden för fastigheterna på sikt inte ska överstiga 85 %.
Bolagets har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ för att minska vår energianvändning och klimatavtryck. Byte och uppdatering av styrsystem, el centraler,
värmeväxlare med mera fortlöper samt uppkoppling till styrsystem för effektivare övervaka
och styra fastigheterna samt minska förbrukningen. Effektiva system gör att vi kan arbeta
effektivare och underlätta det dagliga arbetet. Krav på energieffektivare och miljövänligare
byggnader har även ökat vid byggnation och underhåll.
Österlenhem har under sommaren tagit emot flera sommarpraktikanter. Ungdomar som
under ett par veckor får testa på vad ett arbete innebär. Språkpraktik, arbetsträning via
arbetsförmedlingen och ställt upp med praktikplatser för studerande. Bolaget ingår också
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som samverkanspartner för Lunds Universitet i olika delar kring krav och behov av fysisk
tillgänglighet, sociala rättigheter och boende för en åldrande befolkning med mera.
Bolaget kommer att fortsätta bygga i etapper och underhålla fastigheterna allt eftersom
ekonomin och efterfrågan tillåter. Hyresutvecklingen är ett dilemma och på riksplan pågår
ar-bete mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gällande
hyressättning och förhandlingssystemet för en gemensam lösning.
Risker och osäkerhetsfaktorer/Händelser av väsentlig betydelse:
- Omvärldsrisker: förändrad lagstiftning, utökade krav på fastighetsägare utgör en risk
kostnadsmässigt som alltid inte kan tas ut av hyresgäst. Hyran sätt i förhandling med
Hyresgästföreningen. Under flera år har bolaget inte kunnat få ut de hyresökningar som på
sikt krävs för att klara verksamheten och underhållet och lär inte få det framöver heller.
- Finansiella risker: bolaget har 370 mkr i lån. Detta utgör en ränterisk/kreditrisk

Tomelilla Industri AB
Ekonomi (tkr)

2020

2021

0

0

1 517

1 390

Resultat efter finansiella poster

-393

-2 134

Budgeterat resultat

-930

-655

16 985

16 199

281

808

Antal anställda (st)
Nettoomsättning

Balansomslutning
Investeringar

Bolaget har som syfte med sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera,
sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industrioch hantverksändamål samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva
offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut.
Beslut har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott att bolaget får använda sitt kapital för
att anpassa lokaler. Ombyggnation har påbörjats i Industribyn 2 till en kostnad om ca 10
mkr och inflyttning för kommunverksamheter är tänkt till sommaren 2022. En viss
fördröjning av projektet har skett. Dels på grund av tid för att erhålla bygglov, dels på
grund av att covid slog till hos byggentreprenören. Bolaget är ett K2 företag vilket innebär
att stora delar av ombyggnationen kostnadsförs vilket påverkar resultatet. Även resultatet
nästa år kommer att påverkas av direkta kostnader i projektet.
Under året har uthyrningsgraden ökat. Bolaget har fyra fastigheter där anpassning ofta
krävs för att uthyrning ska kunna ske. Uthyrning utan anpassning har kunnat ske till
reducerad hyra. En fastighet byggs om för kommande uthyrning. Torgkiosken är av vikt
för bolaget och kommunen för ett levande torg och vid byte av hyresgäst har rimliga krav
på öppethållande under hela året ställts. Reservkraftverk har installerats och viss

Årsredovisning 2021

9

kringutrustning har köpts in. Digitalt styrelsematerial pågår. Test av programvara pågår och
kommer att vara igång under 2022. Bolaget har under några år sålt av de fastigheter som
stått för de största intäkterna. Med outhyrda lokaler är intäktssidan i förhållande till
kostnadssidan för låg. Tillsammans med ombyggnadskostnader leder det till att
avkastningsmålet inte nås. Efter försäljning har bolaget löst sina lån och soliditetsmål och
mål gällande belåningsgrad uppnås därmed. Bolagets arbetar med energieffektivisering för
sänkt energiförbrukning samt sortering för minskat avfall. Bolaget fortsätter att arbeta för
ökad uthyrning och ombyggnation av fastigheter och lokaler. Efter ombyggnation i
Industribyn 2 förväntas bolaget gå med positivt resultat framöver.
Risker och osäkerhetsfaktorer/Händelser av väsentlig betydelse:
- Omvärldsrisker: förändrad lagstiftning, utökade krav på fastighetsägare utgör en risk
kostnadsmässigt som alltid inte kan tas ut av hyresgäst.

Österlens Kommunala Renhållnings AB
Ekonomi (tkr)

2020

2021

0

0

39 719

41 339

Resultat efter finansiella poster

-134

198

Budgeterat resultat

-209

200

Balansomslutning

9 996

11 222

0

0

Antal anställda (st)
Nettoomsättning

Investeringar

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner
hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för
kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av
kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. Enligt antagen miljöpolicy ska
bolaget ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö,
teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett
långsiktigt, hållbart och kretsloppsanpassat samhälle.
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. Under året har
Ökrab börjat implementera den nya krestsloppsplanen genom möten med
ägarkommunerna. Under år 2022 kommer processgrupper att börja arbeta för att hitta
lämpliga projekt i kommunerna. En revidering av renhållningsförordningen har genomförts
med anledning av att tillståndsgivandet till Uppehåll i hämtningen övertas av Ystad
Österlenregionens miljöförbund. Revidering av taxa för Uppehåll i hämtningen har även
genomförts i samband med taxeberedningen 2021.
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Tomelilla kommun har beslutat att utreda möjligheterna att avveckla bolaget. Utredningen
pågår och beräknas vara klar under våren. Efter denna tar kommunerna beslut om bolaget.

Österlen VA AB
Ekonomi (tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Budgeterat resultat
Balansomslutning
Investeringar

2020

2021

52

53

27 258 215 100
29

24

0

0

60 176

34 600

1 368

331

Österlen VA AB är det nya gemensamma bolaget som Tomelilla och Simrishamns
kommuner startat upp för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i de båda
kommunerna. Bolaget startades upp som en gemensam satsning mellan Simrishamns och
Tomelilla kommun för att långsiktigt kunna upprätthålla VA-försörjningen i båda
kommunerna. Bolaget togs i drift den 1 september 2020.
Miljösanering har genomförts av oljeutsläpp från nedgrävd oljetank som upptäckts i
samband med ombyggnation av pumpstation i Borrby. Inom Simrishamns kommun har
223 akuta insatser gjorts på ledningsnätet varav 83 vattenläckor, 8 avloppsras samt 55
ventilbyte. Cirka 3,9 mil ledningar har spolats och filmats för att kontrollera status. Cirka
14,5 mil av dricksvattenledningsnätet har luft/vattenspolats som ett led i att säkerställa en
god dricksvattenkvalitet. 466 ärende från Ledningskollen har hanterats under perioden.
Inom Tomelilla kommun har 103 akuta insatser gjorts på ledningsnätet varav 35
vattenläckor, avloppsras samt 35 ventilbyten. 300 ärende från Ledningskollen har hanterats
under perioden. I Kiviksområdet med omnejd eskalerade vattenanvändningen i samband
med Kiviks marknad som medförde att dricksvatten fick köras med tankbil för att fylla upp
reservoaren i Kivik. Sammanlagt kördes cirka 1100 m3 vatten under perioden.
Under hösten utfärdades kokningsrekommendation vid 2 separata tillfällen efter att
otjänligt vatten upptäcktes vid schemalagd provtagning. De omprover som genomfördes
direkt efter, visade dock på tjänligt vatten. I samband med de otjänliga vattenproven
genomfördes en kontroll och utredning av orsak. Slutsatsen i båda fallen är att de otjänliga
vattenproven kan härledas till kontaminering någonstans i provtagningskedjan och att den
inte funnits i dricksvattenleveransen till konsument.
Ombyggnad av Smedstorps vattenverk har genomförts och driftsatts under året.
Utbyggnad av Brösarps vattenverk pågår och kommer färdigställas under 2022. Brösarps
vattenverk kommer i framtiden att ha kapacitet att försörja de norra delarna av
Simrishamns kommun med dricksvatten vilket kommer att ha en stor effekt för
leveranssäkerheten i Ki-viksområdet.
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Överföringsledning från Brösarps vattenverk till kommungräns mot Simrishamn pågår och
beräknas att vara färdigställt strax efter årsskiftet. Målsättningen är att dricksvatten kan
levereras till Kiviksområdet innan sommaren 2022.
VA-sanering har genomförts på Grönegatan med syfte att separera gamla kombinerade
ledningar till ett duplikatsystem för att motverka framtida översvämningar, VA-sanering
kommer att fortsätta inom Tomelilla tätort under de närmsta åren.
VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna har
inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och inte heller
behoven av förstärkning av organisatoriska & personella resurser. För att kunna långsiktigt
säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver stora
satsningar göras på följande:
•

Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga
områden.

•

Öka förnyelsetakten så att reinvestering i ledningsnätet kan göras på en acceptabel
nivå.

•

Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar.

•

Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god tillgång av
råvatten.

•

Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.

•

Hantera dagvatten och minska tillskottsvatten inom verksamhetsområden.

För att kunna tillse att de framtida satsningarna kan genomföras på ett effektivt och
systematiskt vis behöver resurser säkras upp genom hela kedjan. En bra balans mellan
interna resurser, konsul-ter och entreprenörer måste säkerställas att de finns tillgängliga för
att genomföra de investeringar som krävs.
Risker och osäkerhetsfaktorer/Händelser av väsentlig betydelse:
Risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar bolaget är framförallt ökade kravställningar
från myndigheter, pågående klimatförändringar, svårigheter till kompetensförsörjning och
behov av långsiktig finansiering av framförallt investeringar i Va-anläggningen.
För att motverka dessa risker behöver Österlen VA AB tillsammans med ägarkommunerna
anta långsiktiga planer för hur Va-anläggningen fortsatt ska kunna leverera ett
kvalitetssäkrat dricksvatten och ett miljömässigt omhändertagande av spillvatten. Detta
samtidigt som finansieringen av VA-verksamheten säkras med långsiktiga
investeringsplaner. Va-taxan kommer på sikt att öka som resultat av ett eftersatt underhåll
av Va-anläggningen.
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ekonomi (tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Budgeterat resultat
Balansomslutning
Investeringar

2020

2021

50

48

71 708

73 934

416

- 2 003

20

100

40 911

38 050

2 906

3 156

Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i
ett kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen.
Pensionskostnaderna blev högre än budgeterat med 2,6 mkr på grund av tidigare
anställning och pensionsavgångar. En tidigare anställd hos SÖRF hade anställningstid hos
annan arbetsgivare som ej varit rapporterat till KPA. Detta resulterade i engångspremier på
1,3 mkr exklusive löneskatt. Som förebyggande åtgärd har all personal kontrollerats av
KPA avseende tidigare anställningar för att förhindra liknande kostnader. Under året har
pensionsavgångar orsakat slutreglering av premier på 0,8 mkr exklusive löneskatt.
SÖRF ansvarar sedan 1 april för administrationen avseende Rakel Skåne. Det innebär en
heltidstjänst fördelat på tre personer som arbetar lokalt och regionalt för att underlätta
Rakel användandet bland Skånes räddningstjänster, kommuner och kommunägda bolag.
Avtalet sträcker sig till årsskiftet 2022 och följer övriga överenskommelser i Räddsam
Skånes regi. SÖRF har totalt åtta brandstationer. Ambition är att kunna erbjuda en bra
fysisk arbetsmiljö för våra anställda. Brandstationernas storlek, byggnadsår och skick har
stora variationer. Att ha omklädningsrum för både män och kvinnor har under en längre tid
varit en målsättning. Under 2021 har det pågått en ombyggnation av brandstationen i
Simrishamn, nya omklädningsrum och en förbättrad hantering av kontaminerat material. På
station Ystad, Sjöbo och Simrishamn finns idag goda förutsättningar att hantera
kontaminerad skyddsutrustning och annat material efter insats.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Ekonomi (tkr)

2020

2021

17

15

17 407

16 491

73

68

Budgeterat resultat

-710

207

Balansomslutning

6 197

8 327

0

113

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Investeringar

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för
myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna
Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett
positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger ett positivt resultat jämfört med budget på 2 680 tkr.
Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget kapital maximalt uppgå 1 % av
inbetalda medlemsavgifter, därefter ska åter-betalning ske till medlemskommunerna utifrån
medlemsavgiftsandelarna. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift
till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. Sammantaget utifrån årets
resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga mål är
bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet är
positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomisk utveckling
BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är
problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan.
Inflationen har stigit till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022.
Centralbanker och finansiella marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur
snabbt de kvantitativa lättnaderna bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i
Eurozonen börjar inflationstrycket att bli problematiskt. I Sverige är det inte något större
problem med inflationen om man räknar bort energipriserna. Här handlar det mer om att
den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv allt eftersom arbetsmarknaden blir
mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre farlig än tidigare varianter.
Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt som det är färre som
ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning.
Sedan SKR lämnade sin senaste prognos över samhällsutvecklingen har Rysslands
invadering av Ukraina skett vilket kan komma att förändra världsekonomin på ett sätt som
inte för tillfället är överblickbart.
Källa: SKR Cirkulär 22:06

Befolkningsutveckling
Den 31 december 2021 uppgick Sveriges totala befolkning, enligt Statistiska Centralbyrån
till 10 452 326 personer. Befolkningen växte med 73 031 personer under 2021. I relativa tal
var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under
2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent. Folkökningen under 2020 var den lägsta
sedan 2005. Befolkningen ökar av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att
fler invandrar än utvandrar. Största delen av folkökningen förklaras av
invandringsöverskottet.
Under 2021 ökade befolkningen i Tomelilla kommun med 49 personer och uppgick vid
årsskiftet till 13 712 personer. Under året avled 155 personer och 137 barn föddes, vilket
ger ett födelseunderskott på 18 personer.
Flyttningsnettot var positivt och ökade med 64 personer, totalt flyttade 990 personer till
Tomelilla och 926 personer flyttade ut. Den största inflyttningen skedde från andra delar av
Skåne med 717 personer.
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Arbetsmarknad
I januari 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 030 000, icke säsongsrensat. Det är en
ökning med 167 000 jämfört med januari 2021. Antalet arbetslösa uppgick till 458 000.
Andelen arbetslösa var 8,3 procent, en minskning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetade
timmar uppgick till i genomsnitt 142,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat
motsvarar en minskning med 3,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en
ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten.
Källa: Statistiknyhet från SCB den 9 februari 2021
Arbetslösheten i Tomelilla kommun uppgick i december 2021 till 7,7 procent i jämförelse
med Skåne där medel uppgick till 9,3 %. Arbetslösheten har minskat med 0,9 % i Tomelilla
jämfört med december 2020.
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Coronapandemins följdverkningar har varit och är fortfarande omfattande, både för
människors liv och hälsa och för ekonomier och marknader. Arbetet har sedan mitten av
mars 2020 i allt väsentligt handlat om att hantera risker och påverkan som uppstått genom
pandemin. Kommunens verksamheter har ställt in delar av sin ordinarie, planerade
verksamhet och styrt om för att säkra samhällsviktig verksamhet. För att förhindra
smittspridning har kommunen låtit den personal som har haft möjlighet arbeta hemifrån
under året. Detta har medfört en del utmaningar kopplat till digitala möten och säkerhet.
Pandemin har haft omfattande påverkan på den globala ekonomin vilket drabbat många
olika näringsgrenar och därmed haft stor påverkan på verksamhet och ekonomi.
Utvärdering av hur Tomelilla kommun och dess bolag hanterat pandemin pågår.
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Det mycket spända världsläget som uppstått med anledning av Rysslands invasion av
Ukraina kan komma att påverka Tomelilla kommun på många sätt, den ekonomiska risken
ökar med anledning av hur världsekonomin påverkas, stora IT risker befaras med anledning
av eventuella cyberattacker och risken hur omfattande den ryska invasionen i övriga länder
blir rent militärt.
Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och
försörjningsbördan blir högre. Detta påverkar inte bara kostnaderna, utan även möjligheten
att få bemanning med rätt kompetens och på sikt även att få efterfrågad bemanning
överhuvudtaget. För att minska risken för kompetens- och personalbrist behöver Tomelilla
effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Inom Tomelilla kommun och dess bolag finns anläggningar till stora värden, som
exempelvis bostäder, lokaler och anläggningar. Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta
att nyttja fastigheter och anläggningar. Underhållsplaner och förnyelseinvesteringar minskar
risken att drabbas av eftersatt underhåll.
En ökad IT-risk finns i hela samhället i och med ökande digitalisering. Vissa verksamheter
är mer känsliga än andra för dataintrång med mera. Riskerna kan minskas genom att öka
medvetenheten om olika IT-risker, till exempel se över behörigheter samt arbeta aktiv med
säkerhetsskydd.
Operativa risker är sådana fel och brister i kommunens rutiner som kan leda till
ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i administrativa rutiner,
otydlig arbetsfördelning och otydliga arbetssätt samt bristande kompetens skapar extra
arbete, kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa övergripande rutiner finns men generellt
är det varje verksamhet som svarar för sina rutiner. Detta är något som ska följas i
internkontrollplaner.
Kommunen och dess bolag gör externa inköp för betydande summor och det är många
medarbetar som är involverade i processen. Det finns en risk att det fakturerade inte
levereras eller inte motsvarar önskad kvalitet, leveranstid eller pris, vilket leder till ökade
kostnader. En väl fungerande inköpsprocess ger förutsättningar för korrekta inköp.
Kommunen har upparbetade rutiner och antagit en policy för att motverka korruption och
muta
Miljörisker finns inom flera områden. För att upptäcka briser innan någon olycka sker
genomförs systematiskt underhåll av anläggningar och brandsyner med mera.
Ränteförändringar kan innebära ökade upplåningskostnader för kommunen och dess bolag.
Risken kan minimeras genom räntebindning. Finanspolicyn och olika räntebindningstider
minskar risken.
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Pensionsförpliktelser
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som framgår av tabellen nedan.
Pensionsförpliktelser (mnkr)

2020

2021

2,8

6,5

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt

214,9

213,5

Finansiella placeringar

-61,1

-73,3

Återlånade medel

156,6

146,7

Pensionsavsättning inklusive löneskatt

I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens
avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2021. 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 2021 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa
investeringar som uppgick till 10,86 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen
aktier uppgick till 66,84 procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var
22,03 procent i enlighet medplaceringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen
likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 0,27 procent vid årets slut.
Placeringar (mnkr)

Anskaffnings- Marknadsvärde
Andel av
värde
201231 portfölj (%)

Svenska aktier

23,9

33,9

46,27

Utländska aktier

10,7

15,1

20,57

Svenska räntebärande

13,7

13,8

18,90

Utländska räntebärande

2,2

2,3

3,13

Alternativa investeingar

7,8

8,0

10,86

Summa värdepapper

58,3

73,1

99,73

0,2

0,27

73,3

100,00

Bankmedel
Summa portfölj

58,3

Realiserade vinster under året

1,5

Orealiserade vinster under året

14,8
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Händelser av väsentlig betydelse
Kommunstyrelsen
•
•
•

En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och
Simrishamn
Riktlinjer för visionsmedel antogs under året och de tre första vinsttagarna utsågs.
Digital signering av protokoll, anställningsavtal och andra avtal har införts.

Samhällsbyggnadsnämnden
•
•
•
•

Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen.
Tredimensionellt övergångsställ har färdigställts i Tomelilla tätort
Färdigställt konstgräsplanen med närvarobelysning.
Måltidsverkstan ingår i mat-projekt med lokala leverantörer "En god granne"

Kultur- och fritidsnämnden
•
•
•

Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sin bibliotek meröppna.
Arbetet med revidering av biblioteksplanen har slutförts och ska beslutas av
kommunfullmäktige i början av 2022.
Ett nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har beslutats av
kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsnämnden
•
•
•
•

Pandemin med Covid-19 har påverkat all verksamhet inom Vård- och
omsorgsnämnden. En tung uppgift med att bemanna verksamheten för att säkra
insatser mot brukarna har behövt och tagit ett stort utrymme.
Stor satsning på kompetensutveckling har skett, såsom utbildning till
undersköterskor, specialistundersköterskor, dokumentationsutbildning.
Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet och det har varit
värdefullt med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplas samman med
frivilliga resurser, för exempelvis matinköp.
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas löpande och utbildning
i användandet har prioriterats. Processer och rutiner finns tillgänglig för alla
medarbetare direkt i mobiler eller andra digitala verktyg

Familjenämnden
•
•
•

Fjärrundervisning bedrevs i åk 7-9 delar under vårterminen 21.
Invigning av ny paviljong på Brösarps förskola och skola I Ur och Skur, även beslut
om utekök och uteklassrum togs.
Utredning kring Lindesborgsskolans byggnads skick visade på stora brister.
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•
•

•

Försörjningsstödet har minskat under 2021. Minskningen avser både kostnader,
unika hushåll och antal beslut.
Antalet familjefridsärenden, våld i nära relationer, har ökat med cirka 25% under
2021. Verksamheten har inom området en hög kompetens och fungerande
processer och rutiner för både barn, offer samt våldsutövaren. Det pågår ett
ständigt förbättringsarbete gällande de förebyggande insatserna
I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten ett projekt tillsammans med
Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig
mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30
kommuninvånare har deltagit i projektet.

Kommunens koncernbolag och förbund
•
•
•
•
•

Österlenhem anslöt sig till Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ för att därmed
minska energianvändning och klimatavtryck.
Tomelilla Industri AB påbörjade ombyggnationen av Industribyn 2 för kommande
uthyrning.
Österlen VA AB genomförde ombyggnation och driftsättning av Smedstorps
vattenverk. VA-sanering genomfördes på Grönegatan med syfta att motverka
framtida översvämningar.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund övertog ansvaret för administrationen
avseende Rakel Skåne.
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund installerade en plattform för att kunna möta
framtiden E-blanketter där möjlighet ges att följa sina ärenden "Mina Sidor".
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten
I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med
den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens
nämnder och övriga bolag och förbund. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt
framgår hur den kommunala koncernen 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 tjänstemannaorganisation 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 framförallt 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
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.
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Den kommunala koncernens tjänstemän 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 tjänstemännen 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.

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). Några av de mest centrala dokumenten som används för
styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen är reglemente för
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning,
finansreglemente, inköps- och upphandlingsreglemente, reglemente för intern kontroll,
program för uppföljning av privata utförare och attestreglemente.

Serviceplan
Kommunstyrelsen och nämnderna har utifrån antagen serviceplan genomfört olika åtgärder
under året. Serviceplanen beskriver hur service och bemötandefrågor ska fungera i
kommunen. Uppföljning visar på förbättrat serviceresultat. Bland annat arbetade
samhällsbyggnadsverksamheten aktivt med kundfokus utifrån serviceplanen vilket ledde till
få klagomål avseende kommunens grönytor och korta handläggningstider inom bygglov.
Inom vård och omsorg anpassades exempelvis kommunikationen efter önskemål och
behov och det arbetades aktivt med klagomål och synpunkter samt analys och uppföljning
görs flera gånger om året i olika forum som till exempel brukarmöten och
verksamhetsdialoger.

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.
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Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges
tre övergripande målområden ovan. Dessa nämndsmål med uppföljning redovisas i
tabellform under respektive nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen.
Kommunen hade totalt 33 nämndsmål år 2021, där 26 mål bedöms vara uppfyllda, 5 delvis
uppfyllda och 2 inte uppfyllda. De mål som inte är uppfyllda är kultur och fritidsnämndens
mål om ökat antal besökare i kulturhuset och byggnadsnämndens mål om att öka
kontakten med medborgare genom dialoger/byavandringar. Orsaken till att måluppfyllelsen
inte nåtts är konsekvenser av pandemin och de restriktioner som funnits under året.
Det innebär att 94 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda,
vilket sammanfattningsvis kan anses vara en god måluppfyllnad.

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.
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Livskvalitetsprogrammet
Livskvalitetsprogrammet, som antogs i början av 2021, är kommunens styrdokument för
miljö och folkhälsa för åren 2021 - 2030. Programmet anger mål och riktning för arbetet
med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och
rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet.
Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med
förbättringar och prioriteringar. Arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling ska bedrivas
aktivt och genom mod, öppenhet samt nyfikenhet. 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.
Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive
nämnd och verksamhet inom sitt område för att lyfta fram.

Synpunkter och klagomål
Tomelilla kommuns invånare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål direkt till
verksamhetens personal eller till Tomelilla direkt. Det ska vara lätt för den enskilde att
lämna en synpunkt och det finns därför flera alternativa sätt att lämna sin synpunkt.
Synpunkter kan lämnas via e-tjänst, e-post, brev, telefon och besök.
Sedan januari 2020 sker arbetet med att hantera synpunkter och klagomål enligt rutin som
antagits av kommundirektör. Enligt rutinen ska all diarieföring gällande synpunkter och
klagomål, såväl inkomna synpunkter som svar på synpunkter, göras av Tomelilla direkt.
Tomelilla direkt har också ett ansvar att bevaka så att samtliga inkomna synpunkter blir
besvarade inom den tid som anges i rutinen. Eftersom synpunkter och klagomål utgör en
viktig del i kommunens kvalitetsarbete har Tomelilla direkt uppdrag att aktivt uppmuntra
personer som är i kontakt med kommunen att lämna in synpunkter.
Synpunkter och klagomål per nämnd

2021

Kommunstyrelsen

19

Samhällsbyggnadsnämnden

164

Byggnadsnämnden

16

Kultur- och fritidsnämnden

8

Vård- och omsorgsnämnden

48

Familjenämnden, barn- och utbildningsverksamheten

15

Familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten

10

Totalt

280
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Under 2021 och har det registrerats 280 synpunkter.
Flest antal synpunkter har inkommit gällande samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
Inom samhällsbyggnadsnämnden är det Gata/park som står för den största andelen
synpunkter. En anledning till detta torde vara att detta är en verksamhet som det är lätt att
tycka till om. Inom Gata/park ses också en tydlig variation på typ av synpunkter beroende
på årstid. Under vinterhalvåret gäller en stor andel av synpunkterna gatubelysning,
snöröjning och halkbekämpning medan synpunkter gällande underhåll av grönytor,
rabatter, park- och naturområden ökar under sommarhalvåret.
Vård och omsorgsnämnden är den verksamhet som har näst flest synpunkter. Nämnden
har sedan lång tid tillbaka arbetat med att aktivt uppmuntra brukare och anhöriga till att
komma in med synpunkter och har en utvecklad organisation för att arbeta med
kvalitetsfrågor. Synpunkterna är av blandad karaktär och inget särskilt område sticker ut i
omfattning. Synpunkterna gäller exempelvis förändring av lokalanvändning, synpunkter på
omvårdnad och synpunkter på kostnad för hyror och trygghetslarm.
De synpunkter som inkommit gällande kommunstyrelsens område är av blandad karaktär
och inget särskilt mönster kan utrönas. Bland synpunkterna berörs bland annat
trygghetsfrågor och innehåll på kommunens webb.
Byggnadsnämndens synpunkter rör huvudsakligen bristande tillgänglighet och bristande
återkoppling. En förklaring till detta är att det skett personalförändringar under året med
efterföljande vakanser på tjänster, vilket medfört hög arbetsbelastning och längre
handläggningstider.
Familjenämnden är uppdelad i två verksamheter: barn- och utbildningsverksamheten och
individ- och familjeomsorgsverksamheten. Barn- och utbildningsverksamheten har, med
tanke på verksamhetens omfattning få synpunkter registrerade. Inga synpunkter är
inkomna gällande förskoleverksamheten och detsamma gäller tre av skolorna. Troligen är
antalet synpunkter högre än ovan angett. Ett tänkbart scenario är att personer med
synpunkter lämnar dessa direkt till personal i aktuell verksamhet. Synpunkterna hanteras
därefter av verksamheten men då rutinen kring diarieföring inte följs så sker ingen
registrering av synpunkt och svar i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.
Den andra verksamheten inom familjenämnden, individ- och familjeomsorgsverksamheten
har, liksom vård och omsorgsnämndens verksamheter, väl utvecklat arbetssätt för att
hantera synpunkter och klagomål. En tänkbar orsak till att verksamheten har relativt få
synpunkter skulle kunna vara att klienter inte vill framföra klagomål av oro för att det kan
påverka handläggningen av deras ärende. Verksamheten har också förändrat sina arbetssätt,
vilket lett till hög tillgänglighet med mer tid för stöd till klienterna.
De synpunkter som inkommit till kultur- och fritidsnämnden rör huvudsakligen de
anpassningar som gjorts med anledning av pandemin. Vad gäller Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd har synpunkterna rört arvodes- och ersättningsfrågor gällande
förtroendemannauppdragen.
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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 nu växlar över till
en tillitsbaserad styrning vill vi, precis som många andra kommuner och myndigheter, flytta
besluten närmare verksamheterna. Utgångspunkten för kommunens beslut ska vara
medarbetarnas profession och kompetens, tillsammans med behoven hos våra kunder.
Varje verksamhets övergripande planering och mål tydliggörs i en verksamhetsplan och en
kontinuerlig verksamhetsdialog. Vi prioriterar tid för nulägeskoll, analys och dialog för att
ständigt kunna utveckla och förbättra arbetet och de tjänster vi erbjuder våra kunder.
En nulägeskarta upprättas årligen inför nämndernas mål- och budgetprocess. Den är en
sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen.
Syftet är att ge ett stöd till de förtroendevalda för förståelse av verksamhetens utmaningar
och möjligheter. Nulägeskartan bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys.

Budget
2021 års budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari 2020 där kommunstyrelsen,
presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden
samt ledande tjänstemän deltog. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av trender i
omvärlden. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska utvecklingen för
kommande planperiod redovisades.
Samråd hölls med de kommunala bolagen och förbunden, vilket hade som syfte att få en
redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 2021. Deltagande
aktörer var kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB,
Österlens Kommunala Renhållnings AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, YstadÖsterlenregionens Miljöförbund, Österlen VA AB samt chefstjänstepersoner.
Investeringsberedningen sammanträdde tre gånger och vid det sista mötet gjordes en slutlig
prioritering av planerade investeringsobjekt. Beredningens underlag utgör en del av
budgetförslaget.
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020 att skicka budgetremissen för åren 2021-2023
till nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som
kommunen står inför.
Inför sammanställningen av det slutliga budgetförslaget gjordes vissa förändringar i
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos,
statsbidragsberäkningar samt pensionsprognos.
Nämnderna och kommunstyrelsen beslutade om sina respektive internbudgetar samt
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan utgången av januari 2021.
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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 den första 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.

Uppsiktsplikt
Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens
nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag.
Kommunens verksamheter följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi
löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för
att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att
säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk
kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapporteringen
uppåt i kommunen har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god
ekonomisk kontroll.

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 2021.
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. I syfte med att
arbeta mer likartat med internkontroll inom kommunen finns det en handbok för intern
kontroll med tillhörande mallar.
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Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts, 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 internkontrollplan för år 2022. Den samlade bedömningen är
att nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen och att den i allt väsentligt
fungerar väl.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa
mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning
av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För att god
ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga mål samt de
tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året.
I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av
kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga
kommunstyrelsens och nämndernas mål. Den sammanfattande bedömningen är att
Tomelilla kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre finansiella
målen är uppfyllda samt av kommunens 33 verksamhetsmål är 31 mål helt eller delvis
uppfyllda.
Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla
kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de
uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot ägardirektiven.
Finansiella mål

Måluppfyllelse

Resultatmål
Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och
kostnader, ska uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i
perioden 2020–2022.

Målet är uppfyllt. Resultatet för 2021 uppgick till 7,2
procent av skatter och statsbidrag. Med utfallet för
2020 och 2021 samt det budgeterade resultatet för
2022 på knappt 2 procent kommer den genomsnittliga
resultatnivån för perioden att uppgå till drygt 5
procent av skatter och statsbidrag.

Investeringsmål
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020–2022
uppgå till maximalt 12 procent av totala skatteintäkter och
statsbidrag.

Målet är uppfyllt. Nettoinvesteringarna uppgick till
11,1 procent av skatter och statsbidrag år 2021. Enligt
utfallet 2020 och 2021 samt budgeterad nivå 2022
kommer nettoinvesteringarna uppgå till i snitt 11
procent under perioden.

Skuldmål
Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna ska uppgå
till minst 55 procent i genomsnitt under perioden 2020–2022.
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. Självfinansieringsnivån för år 2021
uppgick till 100 procent. Enligt den budgeterade
investeringsnivån för perioden att uppgå till 73
procent för perioden.
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Måluppfyllelse

Helt
Delvis
Ej
uppfyllda uppfyllda uppfyllda

Går ej Totalt
att
bedöma

Överförmyndarnämnden

5

0

0

0

5

Kommunstyrelsen

6

2

0

0

8

Samhällsbyggnadsnämnden

4

0

0

0

4

Byggnadsnämnden

0

2

1

0

3

Kultur- och fritidsnämnden

2

0

1

0

3

Vård- och omsorgsnämnden

4

0

0

0

4

Familjenämnden

5

1

0

0

6

26

5

2

0

33

Totalt

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Årets resultat
Årets resultat för koncernen uppgick per den siste december till 62,4 mnkr, vilket är en
förbättring med 11,6 jämfört med föregående år. Kommunens resultat uppgick till 62,5
mnkr. Den främsta anledningen är förbättrade slutavräkningar för skatteintäkter samt
statsbidrag samt att nämnderna även under 2021 uppvisat en hög budgetföljsamhet.
Årets resultat (mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Koncernen

20,1

0,7

12,7

50,8

62,4

Förändring (%)
Kommunen
Förändring (%)

-13% -97% 171% 300% 22,8%
13,4

7,1

-25% -47%

12,1

48,1

62,5

70% 298%

30%

Avsättning till resultatutjämningsreserv
Av tidigare års resultat har 30,0 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är
tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed
undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna. För år 2021 kan inga ytterligare
avsättningar göras enligt fastställt reglemente.
Resultatöverföring
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska
avvikelser/resultat i driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att
överföra resultat inom barn- och utbildningsverksamheten per skola till följande år.
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Social investeringsfond
De tidigare gjorda avsättningarna till social investeringsfond har ianspråktagits alternativt
reserverats för olika projekt (exempelvis familjecentralen).
Utvecklingen av verksamhetens kostnader och intäkter
Kostnadsökning har under året varit 7,9 % i jämförelse med intäktsökningen som uppgått
till 5 % inom koncernen medan man inom kommunen har haft en oförändrad intäktsnivå
jämfört med tidigare år medan kostnaderna har ökat med 6 %. Taxor och avgifter har i
flesta fall förändrats med KPI vilket har varit i stort sett obefintlig ökning samtidigt som
vissa av driftbidragen från staten har klassificerats om till generella statsbidag.
Verksamhetens intäkter och kostnader
(mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens intäkter, koncernen

254,2

225,2

243,9

248,4

261,3

-5%

-11%

8%

2%

5%

Förändring (%)
Verksamhetens kostnader, koncernen

-902,9 -911,9 -942,7

Förändring (%)
Verksamhetens intäkter, kommunen
Förändring (%)
Verksamhetens kostnader, kommunen
Förändring (%)

-941,1 -1015,6

9%

3%

1%

0%

7,9%

191,2

169,2

187,0

179,9

179,1

-7%

-12%

11%

-4%

0%

-868,0 -874,5 -907,3

-896,6

-954,5

-1%

6%

3%

1%

4%

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 866,8 mnkr per den siste december 2021 och har
i snitt ökat med 7 procent de senaste åren. Intäkter från generella statsbidrag och
utjämningar motsvarar 36 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag år 2021.
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Skatteintäkter

501,5

513,3

528,9

528,6

557,6

Generella statsbidrag och utjämningar

217,2

228,0

232,1

283,2

309,2

Summa skatteintäkter och statsbidrag

718,7

741,3

761,0

811,8

866,8

5%

3%

3%

7%

7%

Förändring (%)
Budgetföljsamhet

Budgetavvikelsen uppgår till 45,8 mnkr framförallt beroende på ett bättre utfall på
skatteavräkningar för 2020 och 2021 samt ökade generella statsbidrag. Orealiserade vinster
på 14,8 mnkr påverkar även utfallet positivt inom finansiering. Samhällsbyggnadsnämnden
och byggnadsnämnden redovisar underskott gentemot de budgeterade medan övriga
nämnder har lämnat överskott.
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Netto per nämnd/verksamhet (mnkr)

Bokslut
2021

Budget
2021

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

-0,9

-0,8

0,1

Revisionen

-1,0

-1,1

0,1

0,0

0,0

0,0

-2,4

-2,6

0,2

Kommunstyrelsen

-69,6

-71,2

1,6

Samhällsbyggnadsnämnden

-49,7

-48,7

-1,0

-5,1

-2,9

-2,2

Kultur- och fritidsnämnden

-21,6

-23,2

1,6

Vård- och omsorgsnämnden

-245,4

-245,8

0,4

Familjenämnden

-407,4

-414,1

6,6

865,6

827,2

38,4

62,5

16,7

45,8

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Byggnadsnämnden

Finansieringen
Totalt

Lån
Kommunen hade per den 31 december 2021 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 9
lån om totalt 300 mnkr. Omsättning av två lån har skett under året. Hos Sparbanken Skåne
har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten utnyttjas
gemensamt med kommunens båda dotterbolag.
Lån (mnkr)

Lånebelopp

Ränta
201231

Räntebindning

Kommuninvest

20,0

0,96%

Maj 2025

Kommuninvest

20,0

0,40%

Mars2023

Kommuninvest

30,0

0,61%

Apr 2024

Kommuninvest

50,0

0,40% Nov 2023

Kommuninvest

20,0

-0,01%

Rörlig

Kommuninvest

30,0

-0,04%

Rörlig

Kommuninvest

30,0

1,69%

Sep 2025

Kommuninvest

50,0

0,85%

Feb 2022

Kommuninvest

50,0

0,92%

Jan 2023

Summa lån i kommunen

300,0

Österlenhems låneskuld

277,9

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld
Summa lån kommunkoncernen

1,3
579,2

Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick till 145 mnkr vid årets slut, vilket är en ökning med 18,4
mnkr. Kommunens likvida medel uppgick till 86,8 mnkr vid årets slut vilket är en
minskning med 6,9 mnkr.
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Likviditet (mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Koncernen

103,4

71,7

73,1

126,7

145,1

Förändring (%)

5%

-31%

2%

73%

15%

Kommunen

71,6

8,3

25,0

93,7

86,8

Förändring (%)

-8%

-88%

201%

275%

-7%

Investeringar
Budgetavvikelsen uppgår 17,1 mnkr vilket innebär att investeringstakten har varit fortsatt
hög under året. Investeringsnivån uppgick till 96,4 mnkr.
Investeringar per nämnd (mnkr)

Bokslut Budget Budget2021
2021 avvikelse

Kommunstyrelsen

-1,3

-3,0

1,7

-45,5

-65,2

19,7

Vård- och omsorgsnämnden

-1,5

-2,5

1,0

Familjenämnden

-2,4

-3,0

0,6

Summa skattefinansierat

-50,7

-73,7

23,0

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten*

-45,7

-39,8

-5,9

Summa investeringar

-96,4

-113,5

17,1

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA-verksamheten

*Simrishamns kommun medfinansierar utbyggnaden av
överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik enligt avtal. I budget
för VA verksamheten ingår tilläggsanslag för Smedstorps vattenverk.

Soliditet
Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid årets slut till 23,4 procent,
vilket är en ökning med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år. Det finns en
tendens till förstärkt soliditet med anledning av högre resultatnivåer. Soliditeten i
kommunen uppgick till 28,3 procent inklusive pensionsförpliktelser.
Soliditet (%)

2017

2018

2019

2020

2021

Koncernen, inklusive pensionsförpliktelser

17,5

17,2

18,1

20,2

23,4

Kommunen, inklusive pensionsförpliktelser

17,9

19,5

20,8

22,6

28,3

Koncernen, exklusive pensionsförpliktelser

39,2

36,1

35,9

35,7

37,8

Kommunen, exklusive pensionsförpliktelser

49,0

47,4

46,8

43,8

48,9
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Pensionsskuld
I bokslut 2021 uppgick den totala pensionsskulden i Tomelilla kommun till 146,7 mnkr,
vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2020.
Total pensionsskuld

2017

2018

2019

2020

2021

8,2

7,8

8,4

2,8

6,5

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse
inklusive särskild löneskatt

239,3

225,9

219,7

214,9 213,5

Pensionsförpliktelser som tryggats i
pensionsförsäkring

-41,6

-45,3

-55,5

-61,1 -73,3

Total pensionsskuld

205,9

188,4

172,6

156,6 146,7

-4%

-8%

-8%

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive
särskild löneskatt

Förändring (%)

-9%

-6%

Balanskravsresultat
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid
beräkningen av balanskravet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets
resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.
Balanskravsresultatet uppgick till 47,7 mnkr år 2021.
Balanskravsresultat (mnkr)

2020

2021

Årets resultat enligt resultaträkningen

48,1

62,5

Reducering av realisationsvinster

-8,5

-14,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

39,6

47,7

Avgår medel till resultatutjämningsreserv

-13,5

0,0

0,0

0,0

26,1

47,7

Uttag från social investeringsfond

2,6

0,0

Insättning till social investeringsfond

0,0

0,0

28,7

47,7

Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat efter social investeringsfond
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Väsentliga personalförhållanden
Pandemin präglade även 2021. Utmaningarna var i stort sett desamma som under 2020.
Stort fokus har legat på arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen har gett stöd och råd åt
förvaltningens alla verksamheter samt bedrivit förebyggande arbete i samverkan med
fackliga organisationer, skyddsombud och lokala fackliga företrädare.
Löneöversyn för 2021 påverkades också av pandemin genom att samtliga förhandlingar
genomfördes digitalt. Utrymmet beslutades till 2,2 procent vilket fördelades individuellt och
differentierat på kollektivet med sifferlösa avtal vilket är samtliga fackliga organisationer
förutom Kommunalarbetarförbundet. Inom Kommunalarbetarförbundets avtalsområde
fördelades i snitt, enligt avtalets utrymme, 530 kr. 0,3 procent fördelads individuellt och
differentierat i syfte att öka lönespridning för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.
För många av medarbetarna och cheferna så har pandemin lett till förändrade arbetssätt.
Bland annat genomfördes, där det var möjligt, prestationssamtal och medarbetarsamtal
digitalt via TEAMS.
HR-avdelningen har tillsammans med Kommunikationsavdelningen varit med i att ta fram
koncept för att premiera och uppmärksammamedarbetare, chefer och enheter som gör
extra skillnad kopplat till ledarpolicy och medarbetarpolicyn. Kategorier är Årets mesta
kundfokus, årets mest nytänkande, årets brobyggare och årets ledare.
Årets mesta kundfokus tilldelades Tomelilla Direkt.
Motivering: Tomelilla Direkt har Tomelilla kommun fått ett helt nytt kundfokus. Det nya
kontaktcentrat servar invånarna på plats i kommunhuset, via mejl, chatt och telefon.
Tomelilla direkt jobbar med ”en väg in” och leder invånarna rätt med en stor portion
vänlighet och hög servicekänsla.
Årets mest nytänkande tilldelades Eva Engdahl.
Motivering: Eva Engdahl, arbetsmarknadscoach, har genomfört flera viktiga och
uppskattade aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra
länder, en möjlighet att integrera sig i det svenska samhället.
Årets brobyggare tilldelades Kommunikationsavdelningen.
Motivering: För att vi ska utveckla våra verksamheter är dialogen med medborgarna
väsentlig och här är det viktigt med kommunikationsavdelningens stöd.
Kommunikationsavdelningen är väldigt proffsig och tillgänglig och trots stor
arbetsbelastning har de fortsatt utveckla och varit stödjande i alla delar. Vår
kommunikationsavdelning vill vara med i sammanhangen, har nyfikenheten och intresset
av att lära sig mer om verksamheterna för att på bästa sätt stödja kvalitetsarbetet och
utvecklingsarbetet.
Årets ledare tilldelades Tina Bjerström
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Motivering: Tina Bjerström, rektor, har fortsatt arbetet med att göra måluppfyllelsen
relevant genom att definiera och förtydliga verksamhetens gemensamma mål tillsammans
med alla som möter elever och vårdnadshavare. Tina skapar värde i verksamheten genom
att kontinuerligt diskutera uppdraget och låta alla vara delaktiga i processen vilket innebär
att varje medarbetare ges kreativt utrymme att vara medskapande. Tina har genom att
samspela skapat medvetenhet om förutsättningarna för styrning och ledning på olika nivåer
inom organisationen vilka lägger grunden till ömsesidig förståelse för uppdragen inom
Tomelilla kommun. Tina leder sig själv och anpassar sitt agerande till den komplexa och
snabbt föränderliga vardag som möter oss i skolan och kan därmed skapa engagemang och
förtroende i hela verksamheten. Tina har en vilja att lyckas och skapar genom uthållighet,
mod och uppriktighet en känsla av gemensam grund för utveckling.
Heltidsarbete som norm.
Arbete löper på i förvaltningen där respektive verksamhet nu ansvarar för fortsatt arbete
och implementering.

Tillsvidareanställda
Antalet tillsvidareanställda
Kommunledningskontoret

2020

2021 Förändring

61

66

5

Samhällsbyggnadsverksamheten

100

97

-3

Stöd- och omsorgsverksamheten

278

289

11

Barn- och utbildningsverksamheten

276

276

0

3

3

0

718

731

13

11

15

4

0

0

0

52

53

1

Österlens Kommunala Renhållnings AB

0

0

0

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

50

48

-2

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

17

15

-2

848

862

14

Verksamhetschefer
Totalt tillsvidareanställda, kommunen
Österlenhem AB
Tomelilla Industri AB
Österlen VA AB

Totalt tillsvidareanställda, koncernen

Pensionsavgångar
Prognos kring förväntat kommande pensioner
Nertill redovisas beräknat antal kommande pensionsavgångar för 2021– 2025. Totalt
handlar det om 86 medarbetare från och med år 2022 och baseras på tillsvidareanställda
som fyller 65 respektive år. Siffrorna är preliminära och det är svårt att uppskatta det exakta
utfallet eftersom medarbetare har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad
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medarbetaren fyller 68 respektive 69 år från och med 2023. Samtidigt finns det även
medarbetare som väljer att avsluta sin anställning innan 65 år. Den största andelen personer
som fyller 65 år inom de närmaste åren återfinns inom stöd- och omsorgsverksamheten.
Antalet pensionsavgångar

2021

2022

2023

2024

2025

Kommunledningskontoret

1

1

0

0

3

Samhällsbyggnadsverksamheten

3

2

2

4

4

Stöd-och omsorgsverksamheten

1

4

12

6

15

Barn- och utbildningsverksamheten

6

2

6

7

5

Totalt antalet pensionsavgångar,
kommunen

11

9

20

17

27

Österlenhem AB

0

0

1

0

1

Tomelilla Industri AB

0

0

0

0

0

Österlen VA AB

3

2

0

1

1

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0

0

0

0

0

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 4

0

0

1

2

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

1

0

3

0

1

Totalt antalet pensionsavgångar,
koncernen

22

11

24

19
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Sjukfrånvaro
I pandemins spår så är det fortsatt höga sjuktal under 2021. Glädjande är dock att
sjukfrånvaron minskade från 7,63% till 7,2% vilket innebär att sjukfrånvaron minskat trots
pandemin föregående år.
Företagshälsovårdsarbetet domineras av förebyggande insatser följt av rehabiliterande och
främjande insatser. Tjänster som avropades var bland annat stödsamtal, utredningar,
arbetsmiljökonsultationer, besök hos företagsläkare och belastningsergonomiska
genomgångar. Kommunen erbjöd även detta året samtliga anställda gratis vaccination mot
säsongsinfluensan.
Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid

2019

2020 2021

29 år eller yngre

4,50

6,39 7,2

30–49 år

5,11

6,98 7,2

50 år eller äldre

6,99

9,29 8,9

Totalt kvinnor

5,87

7,98 7,9

Kvinnor
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Män
29 år eller yngre

5,43

10,15 5,3

30–49 år

3,12

4,88 4,7

50 år eller äldre

3,78

7,12 4,7

Totalt män

3,71

6,45 4,8

29 år eller yngre

4,78

7,51 6,6

30–49 år

4,70

6,52 6,6

50 år eller äldre

6,15

8,79 7,9

Totalt samtliga anställda

5,35

7,63 7,2

Kvinnor

38,29

29,95 36,3

Män

18,20

23,23 21,9

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro

34,96

28,65 34,2

Samtliga anställda

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60
dagar)

Sjukfrånvaro per verksamhet,
procent

Totalt Kvinnor
2020
2020

Män Totalt Kvinnor
2020
2021
2021

Män
2021

Kommunledningskontoret

2,5

2,1

3,3

2,3

2,6

1,8

Samhällsbyggnadsverksamheten*

5,5

4,6

6,6

5,2

4,9

5,7

Stöd- och omsorgsverksamhet

9,5

9,5

10,0

8,7

9,0

7,1

Barn- och utbildningsverksamheten

7,8

8,4

5,1

7,5

8,5

3,5

Verksamhetschefer

0,5

0,0

0,8

0,6

0,0

0,9

Totalt

5,3

5,9

3,7

7,2

7,9

4,8

*Kultur- o fritid ingår i
samhällsbyggnadsverksamheten.
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Förväntad utveckling
Det finns flera utmaningar framöver för både kommunen och kommunkoncernen. För
Österlenhem AB är det viktigt att fortsätta att bedriva en verksamhet som är långsiktig,
hållbar och främjar utvecklingen av Tomelilla kommun. Tomelilla Industri AB:s lokaler är
inte i skick för uthyrning, vilket kommer att kräva investeringar för att inte gå miste om
hyresintäkter. I det nystartade VA-bolaget, Österlen VA AB, behöver det göras stora
satsningar då taxorna inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av
investeringar och inte heller förstärkning av organisatoriska och personella resurser. När
det gäller kompetensförsörjning kommer det att vara en utmaning för både kommunen och
kommunkoncernen, där bland annat Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har svårt att
rekrytera deltidsbrandmän. Österlens Kommunala Renhållnings AB kommer att tvingas att
höja renhållningstaxorna med anledning av att riksdagen införde en förbränningsskatt vilket
medför ökade kostnader som behöver kompenseras av höjda taxor. I YstadÖsterlenregionens miljöförbund behöver verksamheten anpassas ännu mer till utvecklingen
i samhället med ett digitalt arbetssätt. Digitalisering är något som kommunen redan arbetar
aktivt med och kommer att fortsätta lägga fokus på, både för att följa med i samhällets
utveckling och för att hitta mer effektiva arbetssätt som i sin tur leder till ökad kvalitet för
kommunens invånare och brukare.
Tomelilla har under de senaste åren bibehållit en god resultatnivå vilket har inneburit att
behovet av ökad skuldsättning inte har skett trots fortsatt hög investeringsnivå. Det är dock
inte troligt att denna utveckling kommer att fortsätta och enligt de planer som ligger
kommande år kan kommunen vara i stort behov av nyupplåning. En ökad skuldsättning
minskar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden och räntenivåerna har påbörjat
en snabb återgång till klart högre nivåer än vad som varit under de senaste åren . En viktig
fråga kommer att bli hur mycket kommunen vill och kan skuldsätta sig inför framtiden för
att kunna lämna över en ekonomi i balans till nästa generation.
En aktuell fråga är hur utvecklingen av det spända världsläget med kriget i Ukraina kommer
att påverka Sverige och därmed även Tomelilla kommun de närmaste åren. Det sker en
oerhört snabb förändring i omvärlden och de prognoser som över skatteunderlaget som
kom i början av året är redan väldigt osäkra. Det finns inga prognoser hur en utökad
flyktingström kommer att påverka kommuner. Det finns även ett stort behov av att
investera i exempelvis skolor, infrastruktur och VA. För att även fortsättningsvis ha en
balans i ekonomin kommer det att krävas åtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan. Det
är viktigt att ha ett starkt finansiellt handlingsutrymme för att ha goda förutsättningar att
anpassa sig till framtiden. Det kommer att krävas att vi fortsätter att utveckla mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att kommunen följer dessa även när
skatteintäkterna inte utvecklas i takt med verksamhetens kostnader.
För att säkerställa kompetenser men även för att bli en mer effektiv organisation kommer
kommunövergripande samarbete att bli ännu viktigare framöver dels genom fler
gemensamma funktioner med andra kommuner men även fördjupat samarbete med
kommuner och näringsliv. En annan utmaning som finns i kommunen är balansen mellan
tätorten Tomelilla och de mindre tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och
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som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och
utveckla sin verksamhet. Det syns en fortsatt efterfrågan på att bygga och bygga om, vilket
kommer att kräva fler detaljplaner och övervägande om ny mark för såväl enskilda som
näringsidkare. Hållbarhetsperspektivet kommer att behöva vara mer påtagligt vid
investeringar och projekt för att ha fokus på mer miljövänliga alternativ och för att
åstadkomma hållbara lösningar.
Sammanfattningsvis finns det flera stora utmaningar. Utmaningar som kommunen och
kommunkoncernen kan möta genom att fortsätta att ha en god ekonomisk balans samt en
effektiv organisation.
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Resultaträkning
Resultaträkning (mnkr)

Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Verksamhetens intäkter

1

179,9

179,1

248,4

261,3

Verksamhetens kostnader

2

-896,6

-954,5

-941,1

-1015,6

Av- och nedskrivningar

3

-51,8

-40,1

-66,6

-55,6

-768,5

-815,6

-759,3

-809,9

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

4

528,6

557,6

528,6

557,6

Generella statsbidrag,
utjämning

5

283,2

309,2

283,2

309,2

43,3

51,2

52,5

56,9

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

7,5

13,7

7,0

16,5

Finansiella kostnader

7

-2,7

-2,4

-8,7

-11,0

48,1

62,5

50,8

62,4

0,0

0,0

0,0

0,0

48,1

62,5

50.8

62,4

Resultat efter finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Not

Kommunen
2020

Kommunen
2021

Koncernen
2020

Koncernen
2021

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

8

655,1

716,7

1 014,3

1 103,0

Maskiner och inventarier

9

36,9

35,8

49,0

47,9

10

28,0

28,4

17,9

8,6

720,0

780,9

1 081,2

1 159,5

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera

11

3,0

2,2

4,7

3,5

Kortfristiga fordringar

12

135,9

91,8

115,6

95,7

Kortfristiga placeringar

13

61,1

73,3

61,1

73,3

Kassa och bank

14

93,7

86,8

126,7

145,1

293,7

254,1

308,1

317,5

1 013,7

1 035,0

1 389,3

1 477,5

Årets resultat

48,1

62,5

50,8

62,4

Resultatutjämningsreserv

30,0

30,0

30,0

30,0

Övrigt eget kapital

365,6

413,7

414,8

466,5

Summa eget kapital

443,7

506,2

495,6

558,9

2,8

6,5

5,5

9,6

Andra avsättningar

0,0

0,0

0,0

-0,5

Summa avsättningar

2,8

6,5

5,5

9,1

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

15

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

16

Skulder
Långfristiga skulder

17

341,9

347,0

664,2

710,5

Kortfristiga skulder

18

225,3

175,4

224,0

199,1

567,2

522,4

888,2

909,6

1 013,7

1 035,0

1 389,3

1 477,5

Inga

Inga

Inga

Inga

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Pensionsförpliktelser, ej upptagna i
balansräkningen

19

214,9

213,5

214,9

213,5

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

20

3,7

3,2

3,7

3,5

Övriga ansvarsförbindelser

21

285,2

281,0

285,2

281,0
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (mnkr)

Not

Kommunen
2020

Kommunen
2021

Koncernen
2020

Koncernen
2021

48,1

62,5

50,8

62,4

3

51,8

40,1

66,6

55,6

Justering för vinst/förlust fsg av anl. tillgångar

22

-4,9

-2,4

-4,8

-2,4

Justering för avsättningar

16

-5,6

3,6

-5,7

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,5

-6,7

-22,0

20,3

76,9

97,1

82,8

139,5

-67,6

44,1

-40,3

19,9

6,1

0,9

5,0

1,2

-5,6

-12,2

-5,6

-12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

71,6

-49,9

50,9

-24,9

81,4

80,0

92,8

123,5

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

Justering för förändring av eget kapital
Justering för övriga ej likv. påverkande poster

23

Medel från vht före förändr. av
rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

12

Ökning/minskning av förråd, exploatering
Ökning av kortfristiga placeringar

13

Minskning av kortfristiga placeringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

18

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

8, 9

-81,6

-101,1

-109,0

-170,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8, 9

16,6

9,5

16,6

9,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar

10

-2,5

-0,4

-2,5

9,3

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-67,5

-92,0

-94,9

-151,4

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder

17

100,0

0,0

100,9

41,2

Minskning av långfristiga skulder

17

-50,0

0,0

-50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utbetald utdelning
Ökning/minskning av anläggningsavgifter

17

3,1

3,5

3,1

3,5

Ökning/minskning investeringsfond VA

17

0,7

-2,0

0,7

-2,0

Ökning/minskning av långfristiga skulder

17

1,0

3,6

1,0

3,6

54,8

5,1

55,7

46,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

14

25,0

93,7

73,1

126,7

Likvida medel vid årets slut

14

93,7

86,8

126,7

145,1

68,7

-6,9

53,6

18,4

Årets kassaflöde
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Driftredovisning
Nettokostnad (mnkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Kommunfullmäktige

-0,9

-0,9

-0,9

0,1

Revisionen

-1,0

-1,0

-1,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,5

-2,4

-2,5

0,1

Kommunstyrelsen

-65,7

-69,6

-71,2

1,6

Samhällsbyggnadsnämnden

-41,5

-49,7

-48,7

-1,0

-0,7

-5,1

-2,9

-2,2

Kultur- och fritidsnämnden

-22,4

-21,6

-23,2

1,6

Vård- och omsorgsnämnden

-233,0

-245,4

-245,8

0,4

Familjenämnden

-399,9

-407,4

-414,1

6,6

815,7

865,6

827,2

38,4

48,1

62,5

16,7

45,8

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Byggnadsnämnden

Finansieringen
Summa nettokostnad

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 45,8 mnkr, där nämndernas överskott står för 7,4
mnkr. Det är tre nämnder som uppvisar underskott. Valnämnden som under året har haft
en minimal verksamhet i avvaktan på kommande års nationella val har haft ett extra
sammanträde vilket innebär ett mindre underskott på 15 tkr. Såväl byggnadsnämnden som
samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott på totalt 3,2 mnkr. För
byggnadsnämndens del beror underskottet framförallt på dubbla personalkostnader i
samband med att avgångsvederlag betalades ut samtidigt som ny personal anställdes och att
konsultkostnaderna ökade bland annat för att kunna slutföra införandet av digitaliserad
bygglovsprocess. Intäkterna har inte heller uppgått till den budgeterade nivån.
Samhällsbyggnadsnämndens underskott uppstod framförallt under hösten när några större
akuta underhållsinsatser gjordes på två förskolor samt ökade kostnader för snöröjning.
Övriga nämnder redovisar överskott och för kommunstyrelsens del är det framförallt
intäkter från externa finansiärer som har medverkat till överskottet samt att de kommunala
förbunden har genererat ett överskott som återbetalas till kommunen.
Överförmyndarnämnden och revisionen har haft lägre arvode- och utbildningskostnader
under året. Detta beror mycket på att pandemin har inneburit digitala möten och
utbildningsinsatser. Kultur och fritidsnämnden har lägre kostnader för sin
kulturverksamhet vilken till stor del har varit hämmad av pandemin. Stora delar av
verksamheten har periodvis varit helt stängd. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett
mindre överskott, trots stora utmaningar av pandemin. Det är dock såväl över- som
underskott inom nämnden och där LSS verksamheten redovisar ett underskott som dock
täcks av övrig verksamhet. Inom familjenämnden redovisas det största överskottet och det
är framförallt hänförbart till gymnasieverksamhet där utbildningsprogrammen var billigare

Årsredovisning 2021

44

än budgeterat men framförallt var det färre elever än de prognostiserade antalet som gick
på gymnasiet.
Den största budgetavvikelsen återfinns dock inom finansieringen, +38,4 mnkr. De absolut
största orsakerna är klart bättre slutavräkningar för skatteintäkterna 2020 och 2021 samt
högre generella statsbidrag än vad som budgeterats. I utfallet återfinns även de orealiserade
vinsterna på pensionsplaceringar som uppgår till 14,8 mnkr vid årsskiftet. De budgeterade
reserverna för oförutsedda ändamål och avskrivningspott har inte nyttjats i någon större
utsträckning.
I notförteckningen nedan beskrivs uppbyggnaden av driftredovisningen och sambandet
mellan årsredovisningens övriga delar.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, kommunen
(mnkr)

Inkomster

Utgifter

Netto

Budget

Budgetavvikelse

0

-1,3

-1,3

-3,0

1,7

4,7

-50,2

-45,5

-65,2

19,7

Vård- och omsorgsnämnden

0

-1,5

-1,5

-2,5

1,0

Familjenämnden

0

-2,4

-2,4

-3,0

0,6

4,7

-55,4

-50,7

-73,7

23,0

0

-45,7

-45,7

-39,8

-5,9

4,7

-101,1

-96,4

113,5

17,1

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA

Summa skattefinansierat
Samhällsbyggnadsnämnden, VA
Summa investeringar

Större färdigställda projekt (mnkr)

Netto

Budget

Budgetavvikelse

Projekt utebad

-5,8

-3,5

-2,3

Västervångens skola

-6,8

-8,8

2,0

-11,0

-14,4

3,4

-3,4

-6,0

2,6

1,1

-6,0

7,1

-25,9

-38,7

12,8

Smedstorps Vattenverk
Gatuinvesteringar VA 2021
Fiberutbyggnad

Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 17,1 mnkr.
Kommunstyrelsens samt vård och omsorgsnämndens överskott beror på pågående
införande av nytt ekonomisystem respektive verksamhetssystem.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelser beror bland annat på pågående arbete med
Torget som kommer att slutföras under 2022 samt den pågående fiberutbyggnaden.
Under året har ombyggnationen av vattenverket i Smedstorp slutförts medan
ombyggnaden av Brösarps vattenverk och den tillkommande överföringsledningen från
Brösarp till Kivik fortgår till 2022. Simrishamn kommun är med och medfinansierar dessa
delar.
I notförteckningen nedan beskrivs uppbyggnaden av investeringsredovisningen och
sambandet mellan årsredovisningens övriga delar.
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Notupplysningar
Noter till balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys
Not 1
Verksamhetens intäkter (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Försäljningsintäkter

8,0

33,4

29,2

44,3

Taxor och avgifter

63,6

72,1

63,6

93,5

Hyror och arrenden

15,4

54,4

61,4

101,5

Bidrag från staten

66,3

69,8

66,5

70,6

EU-bidrag

0,1

0,1

0,1

0,1

Övriga bidrag

2,9

1,3

2,9

1,3

18,1

222,9

18,1

222,9

Försäljning av exploateringsfastigheter

0,0

2,5

0,0

4,4

Försäljning av anläggningstillgångar

4,9

0,0

4,9

2,6

Övriga verksamhetsintäkter

0,6

0,0

1,7

1,7

Avgår interna intäkter

0,0

-277,5

0,0

-277,5

Jämförelsestörande poster Driftsprojekt Rakel
Skåne

0,0

0,0

0,0

0,2

179,9

179,1

248,4

261,3

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

Summa verksamhetens intäkter
Not 2
Verksamhetens kostnader (mnkr)
Löner och sociala avgifter

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
-434,8

-453,2

-458,1

-491,2

Pensionskostnader

-4,0

-13,5

-5,5

-16,3

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-2,0

-1,6

-16,0

-57,3

Bränsle, energi och vatten

-13,3

-14,1

-13,3

-14,1

Köp av huvudverksamhet

-271,5

-504,5

-274,3

-394,7

Lokal- och markhyror

-19,7

-60,8

-21,0

-47,3

Övriga tjänster

-31,5

-62,6

-31,5

-121,5

Lämnade bidrag

-38,5

-39,0

-38,5

-39,0

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-81,2

-82,2

-82,7

-111,0

Avgår interna kostnader

0,0

277,5

0,0

277,5

Jämförelsestörande poster Driftsprojekt Rakel
Skåne

0,0

0,0

0,0

-0,2

-896,6

-954,5

-941,1

-1015,6

Realisationsförluster och utrangeringar
Övriga kostnader

Summa verksamhetens kostnader
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Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning
hänförliga till räkenskapsår 2021. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision uppgick till 180 tkr (165 tkr för år 2020)
varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 150 tkr (140 tkr för år 2020) och för förtroendevalda 30 tkr (25 tkr för år
2020).
Not 3
Av- och nedskrivningar (mnkr)
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning fiber
Nedskrivning
Summa av- och nedskrivningar

Kommunen Kommunen
2020
2021

Koncernen Koncernen
2020
2021

-33,9

-30,3

-46,2

-42,7

-7,4

-7,5

-9,6

-10,1

-10,5

0,0

-10,8

0,0

0,0

-2,3

0,0

-2,7

-51,8

-40,1

-66,6

-55,6

Not 4
Skatteintäkter (mnkr)
Kommunalskatt

Kommunen Kommunen Koncernen
2020
2021
2020

Koncernen
2021

542,4

539,7

542,4

539,7

Slutavräkning föregående år

-4,1

2,3

-4,1

2,3

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år

-9,7

15,6

-9,7

15,6

528,6

557,6

528,6

557,6

Summa skatteintäkter
Not 5
Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Inkomstutjämningsbidrag

198,1

208,3

198,1

208,3

Kommunal fastighetsavgift

32,3

36,9

32,2

36,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Regleringsavgift/bidrag

13,9

40,7

13,9

40,7

Kostnadsutjämningsbidrag

13,9

18,6

13,9

18,6

Kostnadsutjämningsutgift

0,0

0,0

0,0

0,0

Avgift till LSS-utjämning

-3,9

-3,1

-3,9

-3,1

3,4

7,8

3,4

7,8

25,5

0,0

25,5

0,0

283,2

309,2

283,2

309,2

Strukturbidrag

Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade
Välfärdsmiljoner
Summa generella statsbidrag, utjämningar
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Not 6
Finansiella intäkter (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Ränteintäkter

0,3

0,4

0,7

0,4

Aktieutdelning

0,4

0,0

0,4

0,0

Realiserade vinster

2,1

1,5

2,1

0,0

Orealiserade vinster

3,7

14,8

3,7

11,1

Övriga finansiella intäkter

1,0

0,7

0,1

1,2

Summa finansiella intäkter

7,5

13,7

7,0

12,7

Not 7
Finansiella kostnader (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Räntekostnader

-2,2

-1,9

-8,0

-6,7

Övriga finansiella kostnader

-0,5

-0,5

-0,7

-0,6

Summa finansiella kostnader

-2,7

-2,4

-8,7

-7,3

Not 8
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
(mnkr)
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
1025,3

1091,7

1495,1

1598,2

76,4

93,9

102,2

161,4

-15,8

0,0

-16,5

-1,5

5,8

0,0

17,4

-27,2

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1091,7

1 185,6

1 598,2

1 730,7

Ingående ackumulerade avskrivningar

-403,4

-436,6

-538,8

-583,9

Årets avskrivningar

-33,6

-30,3

-45,9

-42,7

Årets försäljningar

10,9

0,0

11,3

1,1

-10,5

-2,0

-10,5

-2,3

-436,6

-468,9

-583,9

-627,7

655,1

716,7

1 014,3

1 103,0

17,1

17,3

-

-

varav verksamhetsfastigheter

249,6

252,9

-

-

varav fastigheter för affärsverksamhet

233,8

243,8

-

-

74,9

93,3

-

-

4,5

4,1

-

-

varav pågående arbete

75,0

105,3

-

-

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

17,0

18,0

13,6

15,1

Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
varav markreserv

varav publika fastigheter
varav fastigheter för annan verksamhet
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Not 9
Maskiner och inventarier (mnkr)
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
88,9

93,3

115,6

120,2

5,3

6,9

6,8

8,8

-0,9

0,0

-2,2

-0,6

0,0

0,0

-2,7

1,1

93,3

100,2

120,2

129,5

-49,5

-56,4

-65,9

-71,4

Årets avskrivningar

-7,7

-7,7

-10,0

-10,0

Årets nedskrivningar

0,0

-0,3

0,0

-0,3

Årets försäljningar

0,8

0,0

1,8

0,6

-56,4

-64,4

-71,4

-81,2

36,9

35,8

49,0

48,3

2,3

1,5

-

-

varav inventarier

18,0

18,6

-

-

varav speciella anläggningar

10,5

9,4

-

-

varav bilar

3,6

4,2

-

-

varav konst

0,8

0,8

-

-

varav övriga maskiner och inventarier

1,7

1,2

-

-

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

5,5

6,0

4,6

5,0

Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
varav maskiner

Not 10
Aktier, andelar, långfristiga fordringar (mnkr) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
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

-

-

10,2

10,2

-

-

Kommuninvest

8,8

10,1

8,8

10,1

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

0,6

0,6

0,6

0,6

Sysav

4,0

4,0

4,0

4,0

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening

1,0

1,0

1,0

1,0

14,4

15,7

14,4

15,7

Summa aktier i koncernföretag
Övriga aktier och andelar

Summa övriga aktier och andelar
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Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån

2,2

0,9

2,2

Övriga långfristiga fordringar

1,2

1,6

1,3

Summa långfristiga fordringar

3,4

2,5

3,5

28,0

28,4

17,9

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar

0,9

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 2021-12-31 till 13,9
mnkr.
Not 11
Förråd med mera (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Ingående värde exploateringsfastigheter

9,1

3,0

9,1

3,0

Årets utgifter

4,7

6,2

4,7

6,2

-10,8

-7,0

-10,8

-7,0

Utgående värde exploateringsfastigheter

3,0

2,2

3,0

2,2

Lager

0,0

0,0

1,7

0,5

Summa förråd med mera

3,0

2,2

4,7

2,7

Uttag bokfört värde

Exploateringsredovisning, årets förändring
(mnkr)

Ingående
balans 2021

Inkomster
2021

-0,2

-0,1

0,3

0,0

Onslunda 31:156, 31:157, 31:158

0,0

-

-

0,0

Dromedaren 7

0,0

-0,3

0,3

0,0

Myran 12

0,7

-0,7

0,3

0,3

-0,1

-0,3

0,4

0,0

Brösarp 11:23-11:26

0,3

-

-

0,3

Tomelilla 10

0,0

-

1,2

1,2

Karlsborg Etapp 2

0,8

-0,8

0,6

0,6

Karlsborg Etapp 3a

1,5

-4,8

3,1

-0,2

Summa exploateringsredovisning

3,0

-7,0

6,2

2,2

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt)

Utgifter Utgående
2021 balans 2021
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Not 12
Kortfristiga fordringar (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Kundfordringar

10,0

12,3

13,8

7,3

Mervärdesskatt

21,2

11,0

22,6

12,0

Upplupna skatteintäkter

28,1

49,3

28,1

49,3

Övriga kortfristiga fordringar

58,9

1,8

25,3

3,7

Interimsfordringar

17,7

17,5

25,8

23,4

135,9

91,8

115,6

95,7

Summa kortfristiga fordringar
Not 13
Kortfristiga placeringar (mnkr)
Pensionskapital
Bankmedel
Summa kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
61,1

73,1

61,1

73,1

0,0

0,2

0,0

0,2

61,1

73,3

61,1

73,3

Not 14
Kassa och bank (mnkr)
Bankkonto

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
85,4

65,2

118,4

123,5

Bankkonto, VA-enheten

8,3

21,6

8,3

21,6

Summa kassa och bank

93,7

86,8

126,7

145,1

Not 15
Eget kapital (mnkr)
Ingående eget kapital
Årets resultat
Byte av redovisningsprincip betr. finansiella
instrument
Utgående eget kapital
varav resultatutjämningsreserv

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
395,6

443,7

444,8

496,5

48,1

62,5

50,8

62,4

0,0

0,0

0,0

0,0

443,7

506,2

495,6

558,9

30,0

30,0

30,0

30,0
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Not 16
Avsättningar för pensioner (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021

Ingående avsättningar

8,4

2,8

11,2

5,5

Pensionsutbetalningar

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-2,8

2,7

-2,8

3,2

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

0,2

0,0

0,2

0,0

Ändrad samordning

0,0

0,0

0,0

0,0

Ändringar av diskonteringsräntan

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga poster

-2,2

0,3

-2,2

0,3

Förändring av löneskatt

-0,8

0,7

-0,8

0,7

Summa avsättningar för pensioner

2,8

6,5

5,5

9,6

Kommunen Kommunen Koncernen
2020
2021
2020

Koncernen
2021

Nyintjänad pension

Not 17
Långfristiga skulder (mnkr)
Anslutningsavgifter, vatten och avlopp

21,0

24,5

21,0

27,0

Investeringsbidrag

22,5

26,2

22,5

26,2

300,0

300,0

621,1

660,7

-1,6

-3,7

-1,6

-3,7

0,0

0,0

1,2

0,3

341,9

347,0

664,2

710,5

Anslutningsavgifter, återstående antal år, vägt
snitt

44,8

42,6

44,8

42,6

Investeringsbidrag, återstående antal år, vägt snitt

21,0

24,7

21,0

24,7

Långfristiga lån
Resultatfond, vatten och avlopp
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Not 18
Kortfristiga skulder (mnkr)
Leverantörsskulder

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
103,4

78,0

110,2

83,1

18,8

7,5

18,8

7,5

Mervärdesskatt

0,5

1,5

1,9

3,5

Personalens källskatt

7,3

6,7

7,7

7,5

20,3

22,8

21,8

24,6

Upplupna sociala avgifter

9,6

8,4

10,1

8,4

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och
semesterlön

6,8

7,8

6,8

7,8

14,4

15,2

15,0

15,2

Beräknad löneskatt på pensionskostnader

2,3

2,2

2,5

2,2

Upplupna räntekostnader

0,7

0,7

3,2

0,7

Förutbetalda skatteintäkter

Upplupna löner och semesterlön

Upplupna pensionskostnader, individuell del
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Förutbetalda hyresintäkter

0,8

1,6

0,8

1,6

Projektmedel

6,2

8,0

6,2

8,0

10,2

6,1

10,2

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga interimsskulder

12,4

8,7

4,1

17,9

Övriga kortfristiga skulder

11,6

0,3

4,7

5,0

225,3

175,4

224,0

199,1

Statsbidrag
Övriga förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Not 19
Pensionsförbindelser ej upptagna i
balansräkningen (mnkr)
Ansvarsförbindelse beräknad av KPA
Löneskatt
Summa pensionsförbindelser
Förpliktelse minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
172,9

171,8

172,9

171,8

42,0

41,7

42,0

41,7

214,9

213,5

214,9

213,5

58,2

63,5

58,2

63,5

0,0

0,3

0,0

0,3

98%

98%

98%

98%

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner
intjänade från år 1998 och framåt.
Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så
kallad 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 landsting/regioner som per 202112-31 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
2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala
tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Tomelilla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 658
252 256 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 667 557 353 kronor.
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Not 20
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
(mnkr)
2020
2021
2020
2021
Framtida minimileasingavgifter som förfaller:
inom 1 år

2,2

1,7

2,2

1,8

senare än 1 år men inom 5 år

1,5

1,5

1,5

1,7

senare än 5 år

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa operationella leasingavtal

3,7

3,2

3,7

3,5

Kommunen Kommunen Koncernen
2020
2021
2020

Koncernen
2021

Not 21
Övriga ansvarsförbindelser (mnkr)
Borgensåtagande
Österlenhem AB

280,0

277,9

280,0

277,9

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)

1,4

1,3

1,4

1,3

Föreningar

2,5

0,5

2,5

0,5

285,2

281,0

285,2

281,0

Summa övriga ansvarsförbindelser
Not 22
Justering för vinst/förlust, försäljning av
anläggningstillgångar (mnkr)
Reavinst/reaförlust, avyttring av fastigheter, mark
etc.
Reavinst/förlust, avyttring av maskiner och
inventarier
Summa justering för vinst/förlust

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2020
2021
2020
2021
-4,9

-2,4

-4,9

-2,4

0,0

0,0

0,1

0,0

-4,9

-2,4

-4,8

2,4

Kommunen Kommunen Koncernen
2020
2021
2020

Koncernen
2021

Not 23
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster (mnkr)
Orealiserade vinster

-3,7

-14,8

-3,7

-14,8

Ej likviditetspåverkande förändring
anläggningstillgång

-6,7

-0,1

-18,3

26,9

0,0

7,1

0,0

7,1

-2,1

1,1

-2,1

1,1

-12,5

-6,7

-24,1

20,3

Ej likvidpåverkande förändring
exploateringsfastighet
Reavinst/reaförlust, avyttring kortfristiga
placeringar
Summa justering
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Koncerninterna förehavanden
Koncerninterna
förehavanden
(mnkr)

Ägd Försäljning, Försäljning,
Lån,
Lån, Borgen,
Borgen,
andel
köpare
säljare givare mottagare
givare mottagare

Kommunen

113,5

11

-

-

279,2

-

Österlenhem AB

100%

3,5

15,4

-

-

-

277,9

Tomelilla Industri AB

100%

0,6

1,2

-

-

-

-

Österlen VA AB

100%

5,8

85,4

-

-

-

-

50%

0,8

0,5

-

-

-

-

Miljöförbundet

23,20%

0,9

1,3

-

-

-

-

SÖRF

16,50%

0,8

10,8

-

-

125,7

125,7

-

-

ÖKRAB

Summa
förehavanden

1,3
279,2

279,2

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

Kommunen Kommunen
2020
2021

Regresskrav försäkringsbolag, VA-verksamheten

4,5

-

Summa skadeståndsanspråk

4,5

-
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Resultat- och balansräkning för VA-bolaget
Resultaträkning (mnkr)

Not

2020

2021

Verksamhetens intäkter

1

37,3

37,0

Verksamhetens kostnader

2

-24,4

-30,1

Av- och nedskrivningar

3

-9,1

-5,3

Verksamhetens nettokostnader

3,8

1,6

Finansiella intäkter

0,0

0,0

-3,1

-3,6

Resultat efter finansnetto

0,7

-2,0

Återföring/avsättning till resultatfond

-0,7

2,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

4

Årets resultat

Balansräkning (mnkr)

5

Not

2020

2021

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

6

223,6

248,1

Maskiner och inventarier

7

2,4

2,0

226,0

250,1

6,4

4,3

Kassa och bank

12,2

34,0

Summa omsättningstillgångar

18,6

38,3

244,6

288,4

21,0

24,5

209,6

269,0

230,6

293,5

Resultatfond (justerat för periodens resultat)

-1,6

-3,6

Övriga kortfristiga skulder

15,6

-1,5

14,0

-5,2

244,6

288,4

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

Skulder
Långfristiga skulder
Anläggningsavgifter
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

8

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Summa skulder

9
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Kassaflödesanalys för VA-bolaget
Kassaflödesanalys (mnkr)

Not

2020

2021

0,7

-2,0

9,1

5,3

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

3

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital

9,8

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-0,8

2,1

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

11,3

-19,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20,3

-13,8

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

6, 7

-36,4

-29,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

6, 7

0,0

0,0

-36,4

-29,2

Ökning/minskning av långfristiga skulder

21,4

43,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21,4

43,2

7,0

12,3

12,3

21,8

5,3

9,5

Verksamhetens intäkter (mnkr)

2020

2021

Vatten- och avloppsavgifter

36,8

36,4

Periodisering av anläggningsavgifter

0,5

0,6

Övriga intäkter

0,0

0,0

37,3

37,0

Verksamhetens kostnader (mnkr)

2020

2021

Övriga verksamhetskostnader

-17,6

-30,1

-6,8

0,0

-24,4

-30,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Årets kassaflöde
Noter till VA-bolagets räkenskaper
Not 1

Summa verksamhetens intäkter

Not 2

Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader
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Not 3
Av- och nedskrivningar (mnkr)

2020

2021

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar

-8,7

-4,7

Avskrivning maskiner och inventarier

-0,4

-0,6

Summa av- och nedskrivningar

-9,1

-5,3

2020

2021

Kapitalkostnadsränta

-3,1

-3,6

Summa finansiella kostnader

-3,1

-3,6

Årets resultat (mnkr)

2020

2021

Överuttag/underskott

0,7

-2,0

Återställt balanserat underskott

0,0

0,0

Återföring/avsättning till resultatfond

-0,7

2,0

Summa årets resultat

0,0

0,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr)

2020

2021

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

286,5

322,5

Årets anskaffningar

36,0

29,2

Årets försäljningar

0,0

0,0

Omklassificeringar

0,0

0,0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

322,5

351,7

Ingående ackumulerade avskrivningar

-90,0

-98,9

Årets avskrivningar

-8,9

-4,7

Årets försäljningar

0,0

0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-98,9

-103,6

Utgående bokfört värde

223,6

248,1

2020

2021

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

2,9

3,3

Årets anskaffningar

0,4

0,0

Årets försäljningar

0,0

-0,7

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

3,3

2,6

Not 4
Finansiella kostnader (mnkr)

Not 5

Not 6

Not 7
Maskiner och inventarier (mnkr)
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Ingående ackumulerade avskrivningar

-0,7

-0,9

Årets avskrivningar

-0,2

0,0

Årets försäljningar

0,0

0,3

-0,9

-0,6

2,4

2,0

Långfristiga skulder (mnkr)

2020

2021

Lån av kommunen

209,4

290,3

21,0

24,5

0,2

0,2

230,6

315,0

2020

2021

-1,6

-3,6

Leverantörsskulder

2,9

-2,9

Upplupna löner och semesterlöner

2,3

1,1

10,4

0,2

14,0

-5,2

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde
Not 8

Förutbetalda anläggningsavgifter
Investeringsbidrag
Summa långfristiga skulder
Not 9
Kortfristiga skulder (mnkr)
Resultatfond, justerat för periodens resultat

Övriga interimsskulder

Summa kortfristiga skulder

Årsredovisning 2021

60

Schema drift- och investeringssamband med
årsredovisningens övriga delar
Den ekonomiska styrningen sker bland anant 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 inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

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

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

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning
görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. I huvudsak används följande
avskrivningstider:
•
•
•
•
•
•

Vatten och avloppsledningar 50 år
Fastigheter 15 – 33 år
Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år
Vatten- och avloppsverk 25 år
Maskiner, fordon 5 – 10 år
Inventarier 3 – 10 år
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Byte av redovisningsprincip
Redovisningsprinciperna är samma som föregående år.

Komponentavskrivningar
Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid
aktivering av till-gångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns
skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar
med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det sådana skillnader har tillgången delats upp i
komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för komponentavskrivningar har
tagits fram.

Avskrivningstider på komponenter:
Fastigheter, nyttjandeperiod
•
•
•
•
•
•
•
•

Stomme, 50 år
Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år
Fasad/yttertak, 30 år
Elinstallationer, 30 år
Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år
Ventilation, 15 år
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ

•

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

•

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

•

Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna

Väsentliga händelser
Verksamhetsuppföljning
Under perioden genomfördes sju fullmäktigesammanträden varav de flesta skedde med
färre antal ledamöter med anledning av coronapandemin. Budgetfullmäktige i juni
genomfördes dock med samtliga ordinarie ledamöter på plats.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse
0

0

0

0

Kostnader

-914

-853

-946

93

Summa

-914

-853

-946

93

Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 93 tkr vilket beror på lägre
arvodeskostnader på grund av överenskommelsen mellan partierna att ha proportionellt
färre antal närvarande ledamöter vid fullmäktigemötena under året med anledning av
pandemin.

Framtid
Från och med första sammanträdet i februari kommer webbsändning att ske.
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Revisionen
Ansvarsområde
Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens
verksamhetsområden

Verksamhetsuppföljning
Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut och delårsrapport genomfördes granskningar
av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorg samt fastighetsunderhåll och underhåll
av grönytor inom samhällsbyggnadsverksamheten. Under hösten genomfördes även
granskningar angående våldsutsatta personer i nära relationer, otillåten påverkan mot
förtroendevalda och tjänstemän samt uppföljning av 2019 års granskningar. Därutöver
avrapporterades en granskning som gjorts i samverkan med Region Skåne angående barn
och unga med behov av samordnade insatser.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse
0

0

0

0

Kostnader

-1 001

-1 025

-1 102

77

Summa

-1 001

-1 025

-1 102

77

Revisionen redovisade ett överskott på 77 tkr vilket främst beror på lägre kostnader för
arvoden och utbildningar.

Framtid
Revisionen kommer att fastställa den nya revisionsplanen i början av år 2022.
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Valnämnden
Ansvarsområde
•
•
•

Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå
Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler
samt rekrytera och utbilda röstmottagare
Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande
röstmottagare

Väsentliga händelser
•

Antalet valdistrikt utökades från sex till sju distrikt inför kommande val.

Verksamhetsuppföljning
Under året har valnämnden påbörjat arbetet med att förbereda inför kommande års val till
riksdag, region och kommun.

.Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Intäkter

0

0

0

0

Kostnader

0

-30

-15

-15

Summa

0

-30

-15

-15

Valnämnden redovisade ett underskott på 15 tkr. Under åren mellan valen har valnämnden
en mindre budget för enstaka sammanträden. Under 2021 krävdes ett extra sammanträde
vilket påverkade budgetutfallet.

Framtid
Nästa år kommer det att ske val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är
det val till EU-parlamentet
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Överförmyndarnämnden
Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantera ansökningar om god man
Rekrytera ställföreträdare
Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare
Utöva tillsyn över ställföreträdare
Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar
Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden
Ge service till medborgarna
Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera
Företräda nämnden i domstol
Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera

Verksamhetsuppföljning
Covid-19 påverkade givetvis överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens arbete
väsentligt, liksom under 2020. Nämnden hade sina sammanträden digitalt till och med
september, men lyckligtvis kunde de tre sista sammanträdena under året hållas fysiskt.
Oktobersammanträdet hölls på Sjöbo Gästis och var också en måldag inför 2022.
Länsstyrelsen årliga granskning i augusti gick utmärkt och enheten får glädjande lovord.
Utvecklingen av digitala e-tjänster och blanketter har fortskridit på ett positivt sätt.
Simrishamns kommun har ansökt om att få bli en del av den gemensamma nämnden och
enheten från den 1 januari 2023. Kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo har
fattat beslut och välkomnar Simrishamn till gemenskapen.
Intern kontroll
En av de risker som identifierades var att kompetensbrist hos tjänstemän på grund av brist
på utbildning och kompetensutveckling skulle kunna leda till felaktigheter i handläggning
samt rättsförlust för huvudman.
Inventering av utbildningsbehovet för personalen har gjorts och slutsatsen blev:
Samtliga anställda på överförmyndarenheten har beskrivit vilka utbildningar de har
genomfört det senaste året och vilken ytterligare vidareutbildning de anser sig ha behov av.
Enhetens medarbetare har olika behov och önskemål. Det handlar om allt från regler vid
arv och dödsbo samt tillståndsärenden för omyndiga till digitaliseringens nya krav.
Risken för felaktigheter i handläggning och rättsförlust för huvudman på grund av
bristande utbildning och kompetensutveckling bedöms som mycket låg.
Medarbetarna kommer att fortsätta deltaga på de utbildningar som känns relevanta. Vid
behov behöver rättslig expertis tas in.
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Gode män och förvaltare ges möjlighet till kompetenshöjande åtgärder.
Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens
möjligheter.
Delaktighet och egenmakt
Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga.
Trygghet och hälsa
God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.
Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger
möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter

Bokslut Bokslut
2020
2021

Budget Budget2021 avvikelse

4 308

4 316

4 440

-124

Kostnader

-6 769

-6 698

-6 975

277

Summa

-2 461

-2 382

-2 535

153

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 153 tkr vilket framförallt hänför sig
till lägre arvodeskostnader för uppdragstagare.

Framtid
Under 2022 kommer enheten att genomgå en omfattande utveckling och förändring.
Samgåendet med Simrishamn är en stor del av detta och därtill pågår rekrytering av ny
överförmyndarchef. Ytterligare rekryteringar kommer också att bli aktuella vid
sammanslagningen, men även på grund av pensionsavgångar. Samgåendet innebär att
verksamheten ökar med ca 50 procent och personalstyrkan med ungefär lika mycket. Detta
i sin tur innebär att nya lokaler måste hittas och en flytt genomföras under 2022.
Ställföreträdarutredningen överlämnade sitt yttrande till regeringen den 5 maj 2021.
Förslaget innebär många och omfattande förändringar för landets överförmyndarenheter
och -nämnder. Exempelvis kommer möjligheten att ha en vald överförmyndare tas bort
vilket innebär att alla kommuner måste ha egna eller gemensamma överförmyndarnämnder.
Vidare föreslås en obligatorisk utbildning för gode män och en ny statlig myndighet med
huvudansvar för området. Tyvärr berörde utredningen inte alls problemen med att
rekrytera nya ställföreträdare och om det överhuvudtaget är lämpligt eller möjligt att lägga
komplicerade ärenden på lekmän.
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Ärendena blir allt mer komplicerade och tidskrävande och det är svårt att hitta
ställföreträdare som vill ta sig an dessa uppdrag. Det kommer framöver att finnas ett behov
av att antingen anlita företag som erbjuder professionella ställföreträdare eller att
kommunerna anställer personer som inom sin tjänst är ställföreträdare. Dessa kan dock
inte vara anställda av överförmyndarenheten eftersom enheten har tillsyn över deras
uppdrag. Oavsett vad som väljs så kommer detta att innebära en ökad kostnad i
arvodesbudgeten.
Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster
kan erbjudas sökande och ställföreträdare. Långsiktig ska alla årsredovisningar och
slutredovisningar lämnas digitalt, men enheten har inte resurser att utveckla en sådan
lösning själv.
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Kommunstyrelsen
Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation, service och marknadsföring
Kris och säkerhet
Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur
Personalstrategi, förhandling och organisation
Ekonomi, finansförvaltning
Digitaliseringsverksamhet
Juridik, upphandling
Nämndsorganisation och kanslifunktioner

Väsentliga händelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt ärendehanteringssystem har upphandlats.
Digital signering av protokoll har införts.
Teleoperatör byttes och molnväxel har införts.
Nytt förtroendemannaregister med möjlighet till digitalt upprop och votering har
upphandlats.
Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringsprogram har genomförts.
Upphandling av system för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
har påbörjats.
En ny säkerhetsorganisation har startat tillsammans med Ystad, Sjöbo och
Simrishamn
Riktlinjer för visionsmedel antogs under året och de tre första vinsttagarna utsågs.
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion underåret. Vid inspektionen
uppmärksammades brister och krav på åtgärder.

Verksamhetsuppföljning
Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats en del av pandemin. En fortsatt utveckling av
organisations-, arbetsgivar- och platsvarumärket har ändå kunnat ske och grunduppdraget
att kommunicera verksamheten löpande har kunnat upprätthållas. Två nummer av
kommuntidningen Gladan har getts ut under året. Numera distribueras den också till
företag i Tomelilla och inte enbart till hushåll.
En missräkning från leverantör orsakade under tidig sommar ett avbrott i
intranätsutvecklingen. I december var dock det nya intranätet klart för en åtkomst för alla
internt med planen att därefter öppna upp det för allmänheten i januari 2022.
Ett förbättringsarbete vad gäller webbplatsen har satts igång. De övergripande sociala
mediekontona följer och planeras utifrån en strategisk contentplan. Under december
publicerades en julkalender med 23 medarbetare och politiker, vilket gav god effekt både
internt och externt.
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Ett kontinuerligt arbete med att skapa en tilltalade och konsekvent grafiskt uttryck för
kommunen har skett, bland annat med flera nya mallar för dokument och annat grafiskt
material, till exempel kulturprogrammet.
Det pågående arbetet med att införa ett E-arkivet som Lunds kommun sköter åt Tomelilla
kommun och ett tiotal andra kommuner har drabbats av allvarliga problem och därför har
arbetet fördröjts.
Ny utrustning har installerats i mötesrummen i kommunhuset för att förbättra kvaliteten på
videomöten. FollowMePrint lösning, utskriftslösning) har installerats i kommunhuset och
på några andra platser inom den kommunala organisationen.
Tomelilla kommun har tillsammans med Sjöbo, Simrishamn och Skurup upphandlat ett
gemensamt ekonomisystem som ska driftsättas 1 januari 2022.
Kommunikationsavdelningen har under året samarbetat nära HR-avdelningen vad gäller
olika insatser kopplat till attraktiv arbetsgivare. Här kan nämnas internutbildningar i digitala
verktyg, riktad rekryteringsannonsering i sociala medier och olika medarbetarutmärkelser.
Avdelningen bidrar också till den digitala tjänsteutvecklingen genom att löpande vara
textgranskare i e-tjänsteutvecklingen och direkt underhåll av chattbot
Kommunen har anslutit sig till “Kommunnätverk för tillitsbaserad ledning & styrning”.
Ett flertal nya projekt har påbörjats där kommunen har ansökt och beviljats extern
finansiering, bland annat Cirkular Builders ett dansk/svenskt projekt interreg projekt, S212
– Säker digital kommunikation och öppna data, hållbar platsutveckling samt kartläggning av
ödehus i kommunen.
Arbetet med projektet Mobilitet på tvärs och uppstart av testcykla bedrevs under perioden
samt etablering av innovationsportfölj skedde.
Det påbörjade arbetet med näringslivsutveckling fortsatte under 2021.

Vision
Kommunstyrelsen arbetar för att skapa förutsättningar för att uppnå visionen bland annat
genom livskvalitetsprogrammets övergripande viljeinriktningar, näringslivsutveckling och
projekt inom hållbarhet.

Livskvalitetsprogrammet
Kommunstyrelsen arbetar inom många områden utifrån de fyra viljeinriktningarna.
Exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige, en utbildningsinsats för att öka
kunskapen om Agenda 2030 och implementering av ledningsplanen för Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté. Förvaltningen jobbar även med medborgardialog och ökad
delaktighet för barn och unga genom Ungdomsrådet. Även en ökad satsning på näringsliv
och innovation har initierats.

Årsredovisning 2021

74

Intern kontroll
Granskningen av risk id 21, ”Risk för efterforskning av källa vid mediakontakter på grund
av bristande kunskap vilket kan leda till legala påföljder”, visade att en tredjedel av de
tillfrågade cheferna inte har tillräcklig kunskap. Förslag på åtgärd är att öka på kunskapen
vid introduktion vid nya chefer.
Gällande risk id 26, ”Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling alternativt
kontakt med ärt person inom skälig tid på grund av att överlämning inte fungerat
tillfredsställande, vilket kan leda till att ärenden inte blir behandlade”, har granskning visat
att det finns vissa brister gällande återkoppling. Dokumenterad återkoppling har inte skett i
tillräcklig omfattning under perioden. En ny funktionsbrevlåda har införts under perioden
för att underlätta för verksamheterna gällande handlingar som ska registrerar i diariet. Det
torde vara angeläget att den kommunövergripande rutinen behandlas en gång per år i
ledningsgrupper och på verksamheternas APT för att på så sätt hålla medarbetarnas
medvetenhet om rutinen levande.
Granskningen av risk id 31, ” Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar
för diarieföring på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att handlingar inte
upprättas eller diarieförs” visade att det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en
fullständig rutin för diarieföring, där slutsatsen allmänt kan dras att kunskapen om vilken
inkommen mejl som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om
vilka mejl som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild
utbildningsinsats göras under hösten 2021.
Den samlade bedömningen av de granskningar som är gjorda är att det inte finns några
väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen bedöms vara god.

Privata utförare
Städverksamheten har enligt avtal en kontinuerlig kvalitetsuppföljning mellan kommun och
leverantör. Synpunkter har diskuterats och den samlade bedömningen av kontrollen för
året är att åtgärder har vidtagits utifrån de avvikelser som rapporterats. En ny
städentreprenad har upphandlats och gäller från och med 1 februari 2022.

Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.
Kommentar:
Målet är helt uppfyllt. Nya digitala lösningar har tagits i bruk under året och flera e-tjänster
kan erbjudas
Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.
Kommentar:
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Målet är delvis uppfyllt. I aktuell hållbarhetsranking har Tomelilla försämrat sin plats från
74 till 89 under 2021.
Förvaltningen har deltagit som föreläsare vid konferensen Mötesplats Agenda 2030. De
globala målen används i det praktiska arbetet med remissvar och utredningar. De globala
målen kopplas till arbetet med utvärdering genom Munkmodellen
Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är
utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Inga tjänsteskrivelser lämnas utan att barnperspektivet redovisas.
Delaktighet och egenmakt
Invånare, näringsliv och besökare ska känna en hög servicegrad och gott
bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. I näringslivsrankingen kom Tomelilla på plats 111 år 2021 vilket är en
förbättring med 32 platser jämfört med föregående år.
Tomelilla direkt fortsätter att utveckla service i syfte att fler och fler ärenden ska kunna
lösas redan i första ledet, exempelvis genom företagslots. Medborgarundersökning
genomfördes under året och handlingsplaner för förbättringsområden tas fram.
Invånare ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och
deltaga i kommunens utveckling.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Tomelillapanelen är en arbetsform som innebär att kommunen för en
dialog både med och efterfrågar synpunkter från invånare, besökare eller företagare.
Exempelvis ingår medborgardialoger med fokus på aktuella frågor, ungdomsråd och
pensionärsråd.
Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.
Kommentar:
Målet är delvis uppfyllt. En kompetensförsörjningsplan har arbetats fram under hösten
och ska implementeras . Andelen heltidsarbetande har ökat under
året. Medarbetarenkäten är inte genomförd under året och bedömningen om hur stor
andel av medarbetarna som rekommenderar Tomelilla kommun som arbetsgivare kan inte
följas upp.
Trygghet och hälsa
Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Livskvalitetprogrammet är politiskt antaget.
Tomelilla upplevs som en trygg kommun.
Kommentar:
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Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse
7 203

9 705

7 421

2 284

Kostnader

-72 958

-79 308

-78 593

-715

Summa

-65 755

-69 603

-71 172

1 569

Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Politisk verksamhet

-2 203

-2 253

-2 584

331

Kommunledningskontoret

-51 205

-55 127

-55 952

825

Miljöförbundet/SÖRF

-12 347

-12 223

-12 636

413

Summa nettokostnader

-65 755

-69 603

-71 172

1 569

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 1 569 tkr.
Överskottet hänför sig till stor del till intäktssidan. Den externa finansieringen ökade under
året framförallt inom digitaliseringsområdet men i de projekt där extern personal har varit
anlitade har även kostnadssidan ökat. Ökade kostnader finns även inom ekonomiområdet
där det pågående ekonomisystemsprojektet i viss mån har inneburit dubbla kostnader
under hösten. Budgeten för de två förbunden Ystad Österlenregionens miljöförbund och
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund redovisade ett överskott.

Investeringar (tkr)
IT utrustning och inventarier
Verksamhetssystem
Summa investeringar

Bokslut Bokslut
2020
2021

Budget Budget2021 avvikelse

-699

1 322

-1 500

178

0

0

-1 500

1 500

- 699

-1 322

-3 000

1 678

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på årets investeringar. Det beror på största
delen på att utgifterna för ekonomisystemsbytet har förskjutits till kommande år med
anledning av att installationens godkännande har fördröjts.
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Framtid
En översyn av tomelilla.se har renderat en kvalitetssäkrad webbutveckling på kort och lång
sikt. Även varumärkesarbetet bedöms framöver kunna växla upp.
Digitaliseringsarbetet inom kansliavdelningen kommer att fortsätta. Även om digitala
handlingar, digital justering, digitala voteringar, nytt dokument- och
ärendehanteringssystem och nytt förtroendemannaregister redan är genomfört så finns det
mycket kvar att göra. Det måste också finnas ett fungerande e-arkiv så att leveranser kan
genomföras smidigt. Digitaliseringen kommer också att kräva fortsatta insatser för
kompetensutveckling.
Kansliet ansvarar för planering och genomförande av kommande nationella val.
Vid årsskiftet ska det nya ekonomisystemet vara i drift och anpassningar av kodplanen
kommer att genomföras. Utvecklingsarbetet inom ekonomiadministrationen kommer att
fortgå för att finna effektiva digitala lösningar på hantering av ekonomiarbetet.
Utvecklingsavdelningen fokuserar på att ytterligare utveckla analys och
uppföljningsförmågan. Styrmodellen ska visualiseras så att styrningen blir transparant och
engagerande. Det sker ett fortsatt arbete med projektutveckling och en ökad samverkan
med forskningsintuitioner. Ett fördjupat samarbete och dialog med näringslivsföreningar
och näringslivet i stort planeras. Tomelilla direkt arbetar med fortsatt utveckling av olika
modeller för att möta kommuninvånare, besökare och företag. En chattfunktion som ska
nyttjas av såväl verksamheter, politik och Tomelilla direkt sätts i drift. Ett ökande antal
uppdrag tas över från verksamheterna. Med fokus på den fysiska utvecklingen sker ett
ambitiöst och systematiskt arbete inom näringslivs- och exploateringsområdet. Satsningen
på geografiskt informationssystem, GIS leder till ett mer effektivt arbete, ökad transparens
gällande beslut och tydliggör vilka förutsättningar som finns. Samarbetet med externa
aktörer och experter utökas. Arkitekt- och markanvisningstävlingar skapar förutsättningar
för ett mer hållbart samhällsbyggande.
Det öppnat intranätet kommer att lanseras under början av kommande år.
IAM lösning (automatisering av användarkonton kopplat mot lönesystemet) kommer att
införas.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprättande av myndighetshantering av planer
Upprättande av kartor
Husutsättning
Naturvård
Miljömålsarbete
Exploatering och tomtförsäljning
Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar
Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter
Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla
Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd
Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna
platser
Kommunens vatten- och avloppsanläggningar
Offentlig renhållning och belysning
Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur
Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag
Tillgänglighetsfrågor till viss del
Miljöfrågor
Bostadsanpassningsbidrag

Väsentliga händelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen
Renovering av Välabadet påbörjades ett år tidigare.
Tredimensionellt övergångsställe har färdigställts i Tomelilla tätort
Inventering för digitalisering av vägmärken fortlöper i byarna
Stort intresse att köpa såväl industrimark som småhusmark
Planenheten övergick till KLK från första november 2021
Måltidsverkstan ingår i mat-projekt med lokala leverantörer "En god granne"
Teknik och service har anställt en ny projektledare
Färdigställt konstgräsplanen med närvarobelysning
Verksamheten har investerat i ny julbelysning
Ny lekplats har byggts på Videgatan enligt lekplatsplanen
Projektet kring Torget påbörjades genom olika processer

Verksamhetsuppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan
som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc.
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Inom verksamheten har pandemin påverkat på så sätt att exempelvis extra tömningar av
sopkärl i anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. Andra
åtgärder som genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till serviceboende.
Åtgärder kring baden har också gjorts utifrån ett covid-19-perspektiv. Det har till exempel
satts upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, markeringar för
köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk.
Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för
att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad
energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande
utrustning.
En större renovering är avslutad på Västervångens förskola; omfattande arbete med nytt
tak, ventilation och solceller har installerats. Solceller har även installerats samt driftsatts på
kommunhuset där verksamheten även bytt ventilationsanläggning. Solceller har installerats
på Österlenhallen.
Utökad Fastighetsenhet med en projektanställning under en tvåårsperiod för införandet av
ett digitalt underhållsprogram.
I början av året förbrukade fastighetsenheten hela årets vinterbudget med anledning av en
längre snöperiod. När det sedan kom mer snö i december påverkades resultatet ytterligare.
Fastighetsenheten har investerat i en redskapsbärare som kommer att användas gemensamt
med Gata/Park och Fritidsverksamheten. Maskinen ersätter två äldre traktorer som sålts.
Vid om-/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat med trygga och
tillgängliga utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året
arbetade verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att
otrygga områden ska uppfattas som tryggare.
Folkets park har genomgått ett röjningsarbete och gjorts mer tillgänglig för allmänheten.
Verksamheten har arbetat aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan,
vilket troligtvis har lett till färre klagomål avseende kommunens grönytor.
Verksamheten har under året slutfört diskussionen med föreningar angående att driva
utebaden och campingen i Tomelilla kommande åren och upprättat avtal.
I processen att ha mer närproducerad mat har Måltidsverkstan skrivit avtal med Kronägg
för att få närproducerade ägg från Elinsro.
Det har upphandlats ett nytt livsmedelsavtal från oktober månad med fler lokalproducerade
livsmedel som till exempel Gunnarshögs olja
Det har tagits fram underlag till så kallade "öppna data" som publicerats.
Verksamheten och politiken har haft en medborgardialog kring ombyggnationen av Torget
i centralorten. Utifrån den diskussionen ändrades placeringen av scenen. Projektet pågår.
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Ombyggnation av järnvägsövergången på Lindesborgsområdet för att öka tryggheten och
säkerheten, bland annat har det satts upp ny belysning.
Politiken och verksamheten har också under den senare delen av året genomfört en
medborgardialog utifrån vad medborgarna tycker om våra tjänster. Alla parter var nöjda
med att våga möta medborgarna och det kom fram både positiva och negativa synpunkter.
En del diskussioner har lett fram till att medborgare har skickat in medborgarinitiativ.
Vision
Nämnden har påbörjat sitt arbete med att genomföra visionen. Förvaltningen har initierat
en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Det är viktigt att
såväl exploatering som beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och
investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel
på kreativa lösningar inom gatu- och parkverksamheten, vilket är positivt för såväl
verksamhet som kommunmedborgare. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya
övergångsställe och från "Här Gårman"-tavla till "Fru Gårman"-tavla.
Livskvalitetsprogrammet
Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränslen, välja miljömässigt och etiskt
hållbara varor samt förändra vår konsumtion.
Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och
motionsspår.
Öppna - Erbjuda en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling.
Kommunen ska upplåta kommunal mark för biodling samt bevara och utveckla landskap
för hållbara ekosystem (biologisk mångfald).
Nyfikna - Arbeta utifrån utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis
konstgräsplan, låta ekonomin skapa mervärde.
Vad säger brukarna?
Inom nämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal brukarundersökningar där
verksamheten kan jämföras mot andra kommuners verksamhet inom liknande områden.
Det enda verksamhetsområde där det finns brukarundersökning är inom Måltidsverkstan.
Den senaste nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visade på mycket goda resultat, mellan
97–99 % nöjdhet. Detta är högt i relation till riket.
Samhällsbyggnadsverksamheten kommer tillsammans med Österlen VA AB att vara med i
en särskild undersökning som riktar sig till samhällsbyggnadsverksamhet (Kritik från SKR).
Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som
kommun har ett mer avvikande resultat än i riket i övrigt. Det handlar om utbudet av gångoch cykelvägar och trafiksäkerheten på dessa vägar. Tomelillas medborgare har också
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synpunkter på utbudet av lekplatser och parklekar och belysta motionsspår, men även
utegym. De är också mer negativa till kommunens skötseln på allmänna platser.
Intern kontroll
Genomförd kontroll av risk-id 2 (ej verkställd snöröjning) är utförd. Stickprov av protokoll
och handlingar har utförts.
Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig åtgärd.
Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och framkomligt vägnät
under hela vinterperioden.
Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid samt
utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera fakturering.
Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att åtgärden
är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur vinterväghållningen sköts
(kommer via klagomål och synpunkter).
Genomförd kontroll av risk-id 12 (bristande underhåll) - Stickprov av checklista från
husmöte med fastighetsronderingar har genomförts.
Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen uppdateras gemensamt med
fastighetspersonalen och via husmöten med verksamheter i kommunalägda fastigheter.
Därefter prioriteras de mest akuta behoven med hänsyn till den årliga underhållsbudgeten.
Eventuella större önskemål eller underhållsbehov lyfts mot investeringsberedningen.
Risk-id 21 handlar om bristande redovisning av projekt i samband med exploatering.
Förvaltningen och nämnden konstaterar att det inte finns någon faktura att granska och
därmed kan inte granskningen genomföras som det var tänkt.
Verksamheten har granskat huruvida det finns en följsamhet av nämndens beslut (risk-id
34). Granskningen visar att det inte finns något att anmärka på.
Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida.
Privata utförare
Den kontroll som gjorts har skett inom ramen för intern kontroll. Uppföljningen visar inga
felaktigheter utifrån vad som är upphandlat.
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Minska energianvändningen.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Vi arbetade med att minska energianvändningen i kommunen. En del av
investeringarna som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till
energieffektivisering, till exempel byte av ventilationsaggregat och installation av
solcellsanläggningar.
Delaktighet och egenmakt
Förbättra dialogen med medborgarna.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Medborgardialog genomfördes gällande Torget-projektet. Verksamheten
hade även medborgardialog en heldag i november på kulturhuset: "Var med och påverka
ditt Tomelilla".
Trygghet och hälsa
Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Totalt byggdes 700 meter gång- och cykelväg ut i centralorten under
året.
Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk
aktivitet och rekreation.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Mindre renoveringar på Välabadet och Smedstorpsbadet samt en
totalrenovering av Eljarödsbadet gjordes. Baden stod klara inför säsongsöppningen.
Ombyggnation av Torget och gång- och cykelvägar i centralorten Tomelilla påbörjades
och pågår. En ny lekplats byggdes under hösten. Scenen i stadsparken byggdes om under
hösten/vintern och nya informationsskyltar kommer att sättas upp. I samband med
åtgärder kring Välabäcken förbättrades tillgängligheten för fotgängare genom anläggandet
av en ny gångstig.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget Budge
2021
tavvikel
se

Intäkter

114 498

119 697

110 432

Kostnader
Summa

-155 996
-41 499

9265

-169 401 -159 171 -10 230
-49 704

-48 739

-965
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Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Samhällsbyggnadsnämnd

-299

-285

-226

-59

Samhällsbyggnad centralt

-3 064

-3 040

-3 488

432

-14 110

-13 936

-13 966

30

-500

-872

-563

-309

Gatukontoret

-5 544

-8 833

-9 118

285

Plan

-1 246

-2 928

-2 211

-717

121

-1 725

0

-1 725

-14 751

-15 820

-16 924

1 104

0

-1

0

-1

-2 106

-2 264

-2 243

-21

-414 99

-49 704

-48 739

-965

0

0

0

0

-41 499

-49 704

-48 739

-965

Gata Park/Teknik och service
Miljö/Natur

Fastighet
Fritidsverksamhet
Samordnad varudistribution
Måltidsverkstan
Summa nettokostnader exklusive VA
VA
Summa nettokostnader inklusive VA

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på ca 1000 tkr. Det fanns dock både
under- och överskott inom verksamheten. Överskotten finns bland annat inom
bostadsanpassning då verksamheten inte kan förutspå hur många ärenden som inkommer
under året samt hur kostsamma de kommer att vara.
Fastighetsverksamhetens underskott berodde till stora delar på att verksamhetens
vinterbudget förbrukades i samband med snöröjningen i början av året. Sedan kom
ytterligare snö i december, vilket försämrade det ekonomiska utfallet. Underskottet hänförs
även till underhållskostnader som överskridit sin budget. Andra förklaringar är
ombyggnation av stationen för att förbereda inflyttning av kommunledningskontoret under
2022, fuktskada i Lärkans förskola, underhåll av Smedstorps förskola, utemiljön på
Nyckelpigans förskola och besiktningsåtgärder utifrån brandsäkerhet.
Gata och parks driftsenhet redovisade ett överskott på ca 300 tkr, vilket berodde på att
verksamheten hade fortsatta intäkter från Österlen VA AB samt en del intäkter från
fastighet i samband med arbetet på Eljarödsbadet. Även här påverkade snöröjningen
utfallet mer än prognostiserat i delårsrapporten.
Planverksamheten redovisade ett negativt resultat på ca 700 tkr på grund av att man tagit in
konsult för tillförordnad planchefsuppdraget. Tidigare hade kommunen en kombinerad
plan- och byggchefstjänst där kostnaden till 100 % belastade byggnadsnämnden.
Verksamheten för miljö och natur redovisade ett mindre underskott på ca 300 tkr då man
under året hade kostnader för del av tjänst som inte fanns med i budget. Måltidsverkstan
redovisade en budget i balans.
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Investeringar i detalj (tkr)

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

Budgetavvikelse

Fastighet

-15 454

-32 540

-33 796

1 256

Västervången ventilation

-

-1 927

-40 00

2 073

Västervången tak

-

-37 23

-3 000

-723

Västervången belysning

-

-271

-500

229

Västervången larm mm

-

-699

-1 000

301

Västervången lekredskap

-

-179

-300

121

Konstgräsplan 2021

-

-2 563

-3 500

937

Redskapsbärare

-

-698

-600

-98

Fordon

-

-162

-150

-12

Styrning portar brandstation

-

-273

-400

127

Solceller sporthall tak

-

-814

-2 000

1 186

Underhållsprogram fastighet

-

-47

-300

253

Byggprojekt skola 1 och 2

-

-681

-300

-381

Meröppet tomelilla bibliotek

-

-841

-700

-141

Paviljong Brösarps skola

-

-418

-2 000

1 582

Lindesborgsskolan projekt

-

-1 152

-3 000

1 848

Ospecificerat tillgänglighet 2021

-

-5 491

-3 000

-2 491

Pågående Projekt från 2020

-

-6 796

-5 546

-1 250

Projekt Utebad

-

-5 805

-3 500

-2 305

-4 196

-

-

-

-10 236

-

-

-

-1 022

-

-

-

Summa fastighet

-15 454

-32 540

-33 796

1 256

Gata och park

-16 465

-13 425

-25 385

11 960

Namnbyte Enskilda vägar

-

-0

-700

700

Ospecificerat Gata och park 2021

-

-1 049

-1 237

188

Fordon CPC22S

-

-340

-300

-40

Asfaltsprogram 2021

-

-2 804

-1 000

-1 804

Gatuinvesteringar VA 2021

-

-3 376

-6 000

2 624

-5528

-43

-

-43

Skolor/förskolor
Övriga lokaler
Oförutsett samt pågående från
föregående år

Sjöstedts väg VA
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Farthinder 2021

-

-230

-300

70

-952

-108

-548

440

-1 200

-30

-300

270

Gatubelysning 2021

-

-1 354

-1 500

146

Gatubelysning ej Kom 2021

-

-536

-1 700

1 164

Lekplatser 2021

-

-1 563

-1 500

-63

Julbelysning 2021

-

-526

-500

-26

Torgyta samt GC vägar

-

-1 124

-8 300

7 176

-556

-115

-500

385

-

-227

-1 000

773

Aktivitetsparken

-2 496

-

-

-

Oförutsett 2020 plus pågående från
2018-2019

-5 683

-

-

-

-50

-

-

-

-16 465

-13 425

-25 385

11 960

Fiberutbyggnad

-4 459

20 24

-6 000

8 024

Summa infrastruktur

-4 459

2 024

-6 000

8 024

-33 623

-43 941

-65 181

21 240

Busshållplats Ystadvägen
Digitala skyltar

Stadsparken, nytt staket mm
Välabäcken

Minne Sjöwalls plats
Summa gata och park
Infrastruktur

Summa investeringar
samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA

Investeringar (tkr) VA

Bokslut Bokslut
2020
2021

Budget
2021

Budgetavvikelse

Nyanslutningar

-1 813,8

-15 828

-8 500

-7 328

0

-527

-500

-27

-28 212,2

-14 310

-17 500

3 190

Byavägen, omläggning VA

-2601,5

0

0

0

Brösarp-Kivik, vattenledning

-1 141,0

-9 957

-9 400

-557

Övriga investeringar, VA

-2 628,7

-5 081

-38 60

-1 221

-36 397,2

-45 703

-39 760

-5 943

Avloppsreningsverk
Förnyelse och utbyggnad av VAledning

Summa investeringar VA

Det överskott som fanns på gata- och parkenheten på motsvarande 10 355 tkr är medel som är
pågående projekt, vilka går över till 2022. Exempel på sådana projekt är Torget, belysning på icke
kommunala vägar samt Välabäcken. När det gäller VA verksamheten så medfinansierar
Simrishamns kommun utbyggnaden av överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik enligt avtal.
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I budgeten ingår tilläggsanslag från september 2020 avseende ombyggnation av Smedstorps
vattenverk.

Framtid
En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre
kommundelarna. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren innebär att
fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. Nämnden anser att
det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på tätorten Tomelilla.
Den satsning som nu görs på Torget är ett första steg i rätt riktning.
En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de
senaste åren. Kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftsbudgeten är
oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter. Detta skapar
irritation och genererar klagomål från medborgare. En vacker kommun med mycket
grönska, träd och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning
att växla upp verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta.
Kommunen är en aktör i detta, men det vore gynnsamt om även andra parter, såsom
föreningar, företag och enskilda fastighetsägare tar ett ansvar för att höja trivselkänslan i
kommunen. Förvaltningen upplever att det största behovet finns främst i Tomelilla
centralort i dagsläget.
En tredje utmaning är att det i den rådande pandemin finns ett tryck på byggenheten då
många vill bygga nytt eller bygga om. För att möta upp den ökade efterfrågan kommer det
att krävas fler detaljplaner, men också överväganden om ny mark för såväl enskilda som för
näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i detta i relation till de personella
resurser och konsultkostnader som är budgeterade.
Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket
leder till svårigheter i prioriteringar och risk för mindre attraktiva tjänster. Vi kan även
konstatera att några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på
grund av att kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den
positiva sidan ser vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som
uppskattas av kommunmedborgarna.
Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget (Österlen VA AB) överväga
vilka investeringar och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska
kommande översvämningar. Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då
kantstenar eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken
är andra insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken
uppfattas som mer tilltalande än den är idag. Nämnden och verksamheten måste också vara
i takt med alternativa beläggningar av mark så att dagvatten kan hanteras på ett annat sätt.
En del andra kommuner har dagvattenstrategier där man inte enbart arbetar med dagvatten
under jord utan även lösningar ovan jord.
Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och
korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet
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och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal
eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt/metoder som är
meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet.
För att minska antalet felanmälningar och öka kvalitén på skötseln av grönytor i Tomelilla
tätort kommer gata/park att anställa fyra säsongsarbetare under år 2022.
Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som blir allt mer påtagligt för
samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur
vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv eller livsmedelshantering.
Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att
åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på detta är att all dieseldriven utrustning övergår
på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering av kommunala fastigheter implementerar
verksamheten solceller och överordnade styrsystem. Det kommer att fokuseras på
energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform samt bättre kontroll på
säkerheten med elektroniskt passersystem.
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Byggnadsnämnden
Ansvarsområde
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:
•
•
•
•
•
•
•

prövning
tillsyn
tillstånd
myndighetsutövning mot enskild
anmälningsskyldighet
ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och
regelverk samt fastställt kommunalt reglemente

Väsentliga händelser
Byggenheten har under den första delen av året utsatts för ett stort tryck på de personella
resurserna. Den dåvarande plan-och bygglovschefen var inte kvar i verksamheten utifrån
arbetsgivarens beslut. Det innebar att ett allt större ansvar på de kvarvarande medarbetarna
samtidigt som ansvarig verksamhetschef försökte att hitta en tillfällig lösning på
cheftjänsten.
Under februari och mars tog arbetsgivaren fram ett förslag på ny organisation som
förhandlades med de fackliga organisationerna. I slutet av april annonserade Tomelilla om
två handläggartjänster. Båda dessa tjänster besattes med en juniorhandläggare och en
seniorhandläggare, vilket skapade ett bra team.
Därefter har kravprofil tagits fram för en renodlad chef för bygglov. Den annonsen kom ut
i början av maj. Efter lång rekrytering så valde den erbjudna personen att tacka nej till
tjänsten och förvaltningen har därför omförhandlat kravprofilen och ny rekrytering av chef
skedde under hösten och avtal med ny bygglovschef skrevs för att denne skulle tillträdda i
februari, men i december hade berörd person lyckats bli övertalad att stanna kvar på sin
nuvarande och sade därmed upp sitt avtal med Tomelilla kommun. Verksamhetschef
beslutade därmed för att säkerställa kvalitet och trygghet för medarbetarna att köpa in
nuvarande tf bygglovschef på konsultbasis under hela 2022.
Innan sommaren valde också byggnadsinspektören (50 %) att säga upp sig för att satsa på
sitt företag. Förvaltningen blev då tvungen att kontraktera konsult för de arbetsuppgifter
som krävs för att hjälpa medborgarna med startbesked etc samtidigt som förvaltningen
påbörjade rekrytering i juli av byggnadsinspektör (100 %). Anställningsavtal skrevs i början
av september och erbjuden person påbörjade sin tjänst i oktober.
Nämnden beslutade i november 2020 att införa e-tjänst för bygglov genom att köpa in två
olika moduler. Enligt beslutet framgår att det "...medför en etableringskostnad under 2020
men denna ligger inom beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av
driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom
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kommande budgetramar." Detta visar sig inte stämma eftersom enheten saknar teknisk
kompetens för att införa modulerna i den tekniska miljön och att kommunens ITavdelningen inte har tillgång till detta. För att avhjälpa detta har byggenheten blivit tvungen
att ta in konsulthjälp från företaget som ska införa systemet. Kostnader som visserligen är
engångskostnader, men likväl inte ryms inom den avsatta budgeten. De nya e-tjänsterna
kommer att lanseras för medborgarna under februari 2022. En bygglovshandläggare har
arbetat nästan 80 procent med att implementera e-tjänsterna. Den 1 februari 2022 planeras
lansering av e-tjänsten att söka bygglov men även övriga bygglov- och anmälningspliktiga
åtgärder enligt PBL. Att få igång denna e-tjänst innebär en ökad servicegrad men även att
vara en del av det digitala samhället. Med detta sagt utesluter vi ingen – sökande är
fortfarande välkommen att söka via fysiska handlingar.
Vi har under december 2021 startat upp e-tjänster där sökande kan få tillgång till ärendet
för att se inkomna och expedierade handlingar, grannar som kan hämta remisser och lämna
remissvar, sökande som kan komplettera sitt ärende samt sökande och kontrollansvarig
som kan ta del av beslut för sitt ärende. En förutsättning för att kunna använda e-tjänsterna
är tillgång till bank-ID och att personnummer är registrerat hos oss. Ibland saknas
fullständiga personuppgifter vid ansökan och detta har skapat en ökad administrativ
handläggning. Allt har sin övergång och med tiden kommer e-tjänsterna att underlätta för
både verksamheten och sökande.
För att göra bygglovsprocessen ännu mer effektiv och minska administrationen har en
tilläggsmodul, en av ovanstående modeller, införskaffats, atom. Atom ger oss oändligt
många lösningar för automatiska utskick, expedieringar och påminnelser. I dag skickar
atom ut mottagningsbevis när ansökan/anmälan diarieförs, föreläggande om komplettering
där även påminnelse skickas efter tre veckor om komplettering ej har inkommit,
information om komplett ärende, remissutskick för kännedom till sökande, inkomna
remissvar för bemötande samt expediering av beslut. Atom byter även handläggare i
systemet från bygglovhandläggare till byggnadsinspektör efter beslut i ärendet för att
minska liggtid för ärenden genom att inkommande handlingar snabbare kommer till rätt
handläggare. Vi har skapat en bra grund att stå på och ser många fler möjligheter framöver
att använda atom för att underlätta för verksamheten men även för att ge sökande en
utökad service.
Under augusti uppstod problem i ett program som visar fastighetsbeteckningar och
detaljplaner. Driftstoppet som berodde på en mängd olika saker exempelvis bristande
tekniska kopplingar mellan kartor och fastighetsbeteckningar. Eftersom GIS-tjänsten varit
vakant uppstod problem som inte ens kommunens IT-avdelning kunde lösa utan även här
blev förvaltningen tvungen att anlita konsulthjälp för att kunna få igång systemet i en
enklare variant.
Fokus under verksamhetsåret 2021 har även legat på att förbättra rutiner och struktur för
att effektivisera bygglovsprocessen. Ett gediget arbete har lagts ner på att arbeta fram nya
mallar, skapa en tydlighet för sökande och ge en bättre service. Att vara tydlig, vägleda och
ha samsyn har varit ledord för detta arbete.
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Under kommande år kommer fokus fortsatt vara på en utveckling av verksamheten,
effektivisera via atom och e-tjänsterna. Med en tillsynsplan som i skrivande stund ska upp
för beslut i byggnadsnämnden ser vi fram emot att även få resurser för att handlägga ej
avslutade tillsynsärenden som under 2021 lyfts upp efter personalombyte på
bygglovenheten.

Verksamhetsuppföljning
Verksamheten har under året haft nästan lika stor efterfrågan på bygglov jämfört med som
föregående år, se tabell nedan.
Ungefär hälften så många tillsynsärenden har inkommit som under motsvarande period
förra året.
Rekrytering av bygglovschef har inletts samt rekrytering av byggnadsinspektör har
genomförts och avslutats.
Genomgång av delegationsordningen har inletts genom att fler bygglovsärenden tas av
bygglovschef eller bygglovshandläggare, vilket har inneburit allt snabbare hantering av
ärenden.
Genomgång av processer och mallar har påbörjats.
Införande av uppdateringar och nya moduler i det IT-stöd som handläggarna har har
påbörjats, se tidigare avsnitt.
Bygglovsärenden/tillsynsärenden/anmälningsärenden
2019

142/65/71

2020

265/40/80

2021

250/23/88

Vision
Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och
byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger
därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. Förvaltningen
har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den.

Livskvalitetsprogrammet
Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef.
Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt och genom att ta fram nya idéer som resulterat i
ett större personligt ansvar som medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara
till gagn till kommuninvånarna.
Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas
behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter.
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Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsam på olika synsätt. Vårt arbete ska ge
förutsättningar för trygga och säkra miljöer.
Nämnden och enheten ska utveckla vårt nätverkande med andra kommuner.

Vad säger brukarna?
Varje år mäts vad de som söker bygglov tycker om bygglovshanteringen i den så kallade
Insiktsmätningen. Insiktmätning mäter inte enbart bygglov utan andra myndighetsutövande
uppgifter såsom serveringstillstånd, brandskydd eller livsmedelskontroll.
Den senaste mätningen publicerades i mars 2021 och avsåg 2020. Nöjdkundindex (NKI)
var för alla deltagande kommuner eller samarbetsorganisationer för bygglov 66. För
Tomelilla kommuns del var NKI 85. Ett resultat som placerade kommunen på sjätteplats
av 151 deltagande kommuner. En gissning är att kommunen kommer att få ett lägre NKI
än tidigare. Det beror främst på två saker: längre handläggningstider; nytt sätt att hantera
ärenden.

Intern kontroll
Nämnden har sex kontrollpunkter. Det handlar om missade sakägare; utlämnande av
handlingar; IT-system; mutor och jäv samt hot och våld mot tjänstemän. Granskningarna
visar att det inte finns några skäl att vidta åtgärder dvs den interna kontrollen är god.
Däremot har det funnits driftstopp i ett IT-system som medförde problem i
handläggningen. Detta är dock ett område som ligger utanför nämndens ansvarsområde.
Privata utförare
Nämnden har inga privata utförare upphandlade.
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Utveckla e-tjänster.
Kommentar:
Målet var att få igång tjänsterna under året, men det har varit mer arbete än vi trott. Nu
kommer dessa tjänster istället erbjudas sökande from februari 2022. Förvaltningen är
således klara med utvecklingen, men lanseringen sker i februari 2022.
Delaktighet och egenmakt
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.
Kommentar:
Pågående pandemi har påverkat målet negativt.
Trygghet och hälsa
Utveckla tillsynen för att öka rättssäkerheten.
Kommentar:
Förvaltningen har tillsatt en heltidstjänst jämfört med tidigare år då tjänsten var en
deltidstjänst. Trots detta finns det mer att önska av tillsynen i kommunen.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter
Kostnader
Summa

Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut
2020

Bokslut Budget
2021
2021

Budgetavvikelse

4611

2815

3150

-335

-5292

-7884

-6043

-1841

-681

-5069

-2893

-2176

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

Budgetavvikelse

Byggnadsnämnd

-163

-175

-209

34

Bygg

-518

-4894

-2684

-2210

Summa nettokostnader

-681

-5069

-2893

-2176

Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på - 2176 tkr, detta beror på de
avgångsvederlag som belastar verksamheten under början av året samt konsultkostnader
för tf bygglovschef, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. Det är också
konsultkostnader som avser digitalisering (teknisk support i införandet av e-tjänster och
konsultkostnader för hjälp vid driftstoppet som påverkar nämndens utfall negativt).
Verksamheten har också haft mindre intäkter än beräknat under året. Men också inrättade
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av en byggnadsinspektör på heltid from oktober 2021 och ytterligare en
bygglovshandläggare.
I början av året kunde inte handläggningstider hållas inom tidsfönster som styr
bygglovsavgiften, vilket innebar att taxan måste sättas ner. Under senare delen av 2021
förbättrades situationen i takt med att antal handläggare ökade och därmed kunde
handläggningen ske inom tidsfönstret. Intäkter från bygglov styrs också genom vilken typ
av bygglov som beviljas och därmed är den ekonomiska stabiliteten sämre. Under 2022
kommer förvaltning och nämnd ha särskild bevakning på hur intäkterna utvecklar sig.

Framtid
Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg
ajour med den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående
digitaliseringen av detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i
närområdet och den tillhörande ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som
hjälpmedel vid ansökningar med mera. Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans
i digital mognad och digitala resurser hos våra medborgare.
En annan utmaning är den stora mängd tillsynsärenden som finns på enheten och som ska
hanteras. Hur detta ska åstadkommas är en fråga som har diskuterats mellan nämnd och
ansvariga tjänstepersoner för att hitta en lösning på den uppkomna situationen. Nämnden
avser att besluta om en tillsynsplan. I media har det framkommit uppgifter att den stora
mängden tillsynsärenden har tillkommit under 2021, men det är uppgifter som är direkt
felaktiga. Mängden tillsynsärenden har sin förklaring tiden före 2021.
Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg.
Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra
kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta
arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas
som stöd för administrationen för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter. Vår
uppfattning är dock att det finns ett mycket litet intresse inom SÖSK att ha den typen av
utbyte.
För att bedriva en snabb och rättssäker och samtidigt kundorienterad verksamhet krävs
medarbetare som såväl kan lagstiftningen som är serviceinriktade. Det är viktigt att de
medarbetare som anställs känner att de kan utvecklas i arbetet och att arbetet känns
meningsfullt.
På kort sikt kommer vissa arbetsuppgifter, såsom exempelvis utlämnade av handlingar,
kunna föras över till Tomelilla direkt för att öka tillgängligheten. I det korta perspektivet
behöver enheten bygga upp lagkänsla och arbeta mer strukturerat med gemensamma
mallar, större flexibilitet, större personligt ansvar, ökad delegation etc.
På lång sikt måste kompetensförsörjningen tryggas och skapa en bättre arbetsmiljö som
innebär att sårbarheten minskar för såväl organisationen som för behovet av bra
samhällsservice för de boende i Tomelilla.
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Det mest akuta behovet, förutom tillsynsärendena, är att digitalisera byggarkivet. Invånare
och företagare förväntar sig att kunna ta del av handlingar digitalt och framtida
medarbetare förväntar sig att kunna arbeta på distans och vi som arbetsgivare vill få de
bästa medarbetarna oavsett var i landet de bor. Andra kommuner har redan gjort detta och
det är ett arbete som tar ett par år och där kravet från staten och samhället gör att vi måste
ta tag i detta.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarsområde
•

Kultur, består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur.
Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp

•

Föreningsbidrag och stöd till studieförbund, kultur-, fritids-, pensionärs- och
handikappföreningar

•

Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år

•

Sommar- och höstmarknad i Tomelilla

•

Nationaldagen

•

Ceremoni för nya medborgare

Väsentliga händelser
•

Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sina bibliotek meröppna i och
med att biblioteket i Tomelilla tätort har blivit meröppet.

•

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd med 500 tkr gjordes till föreningar vars
verksamhet påverkats negativt av pandemin. Medlen beslutades 2020, men
utbetalades i början av 2021.

•

Arbetet med revidering av biblioteksplanen slutfördes.

•

Under första tertialet ställdes ett stort antal arrangemang in eller flyttades fram. En
del arrangemang kunde genomföras digitalt på grund av pandemin.

•

Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun beslutades
av kommunfullmäktige. Införandet sker från och med aktivitetsåret 2021, det vill
säga verksamhetsåret 2022.

•

Stipendieutdelning - Sparbanken syds kompisstipendium (á 1000 kr) tilldelades sex
av kulturskolans elever.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med revidering av biblioteksplanen slutfördes och nämnden fattade beslut den 23
november 2021 att anta den.
2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för artist in residence (AIR) i Tomelilla med
bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin
bortgång 2015. Kultur- och fritidsnämnden utsåg 2021 en stipendiat men med anledning av
pandemin flyttades detta till 2022.
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De kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla
sommarmarknad den 22 juli 2021 ställdes in, däremot arrangerades Tomelilla
mikaelimarknad den 21 oktober 2021.
Kulturskolan och biblioteket beviljades bidrag på knappt 1 mnkr från kulturrådet.
Kulturskolans bildkonstelever arbetade under året med magiska möten som tema och hade
sin elevutställning under perioden den 8/5 - 6/6 i konsthallen samt i digital form.
Konsthallen hade en utställning av Matts Leiderstam – Blicken och ögonkasten 19/6 –
29/8. Matts Leiderstam arbetar främst med installation, fotografi och måleri. I sin
utställning Blicken och ögonkasten på Tomelilla Konsthall visade Leiderstam ett antal
större verk från de senaste tio åren.
Eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan i Tomelilla skapade, med utgångspunkt i
fantasygenren, under våren 2021 masker där fantasytemat legat till grund för såväl skapande
som uttryck. Maskerna skapades med hjälp av olika material och tekniker, så som måleri
och skulptur och dessa ställdes ut i Konsthallens nedre plan.
Under året har Fritidsgården Sofftas verksamhet ställts om snabbt till att bedriva
verksamhet utomhus till viss del.
Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteken, ungdomsgruppen och föreningarna
anordnade tillsammans lovaktiviteter. Det gjordes ett omfattande program med många
olika aktiviteter och detta var möjligt då kommunen beviljades externt bidrag från
Socialstyrelsen.
Uppföljningen visade att det var annorlunda att bedriva kulturverksamhet under den
rådande pandemin, men att verksamheten kunde ställa om sin verksamhet till antingen
digital verksamhet eller till verksamhet utomhus. Medarbetare utmanade sig själva för att
verkligen få verksamheten att fortsätta, dock på ett annat sätt än tidigare.
Föreningslivet påverkades givetvis också och där har extra medel beviljats. Även här
behövde de tänka nytt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet för främst barn och
unga. Att säkerställa föreningsverksamhet för barn och unga även när skolorna övergick till
digital undervisning var, enligt förvaltningens bedömning, bra för barn och ungas
välmående.
Under första delen av året arbetade verksamheten med så kallade "öppna
datakällor".Verksamheten arbetade med att göra hela ansökningsförfarandet digitalt för
föreningarna. Nämnden ställde sig bakom en avsiktsförklaring kring Äventyrsgolf Väla.
Vision
Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill
implementera den. Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra
styrkor och möjligheter såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga.
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Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i
deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande.
Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att
stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till
lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande.
Genom att ha stor bredd på kursutbud i kulturskolan och att vara tillgängliga på många
skolor i kommunen. Ge kunskaper i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att
eleven själv kan utveckla ett personligt och lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli
professionell eller amatör. Bidra till lokal tillväxt och utveckling.
Konsthallen bidrar bland annat genom det internationella projektet artist in residence (AIR)
med att sätta Tomelilla på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på
utställningar.
Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på
konsthallen, exempelvis babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar.
Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshops för kommunens
dagverksamhet.
Utveckla Soffta till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter både
utomhus och inomhus.
Livskvalitetsprogrammet
Mod - Våga tänka nytt och vara uppfinningsrik när det gäller att kunna hitta på nya idéer,
lösningar och vara på andra platser än där vi brukar vara.
Aktiva – Främja läsandet för barn - tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt
och aktivt liv genom läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen.
Öppna – Göra medborgarundersökning om vad som efterfrågas (fråga brett ute i
samhället) - Vi vill inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. Vi har
en hög servicenivå.
Nyfikna – Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt
”utanförskap”. Minska ensamhet bland medborgare och skapa trygghet genom att reducera
utanförskap, samtidigt som vi kan fokusera på ökad tillgänglighet.
Vad säger brukarna?
Kultur och fritid har inte gjort någon specifik brukarundersökning under denna period.
Däremot kommer det att vid arrangemangstillfällen göras enklare undersökning vad
besökarna tycker om arrangemangen och om det är något de saknar.
Våra verksamheter har i samband med sommarlovsaktiviteter för barn och unga haft dialog
med målgruppen för att få deras synpunkter gällande aktiviteterna.
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Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som
kommun har ett mer avvikande resultat än riket i övrigt. Det handlar bland annat om att
medborgare i Tomelilla är mer kritiska till hur vi arbetar med att främja det lokala
kulturlivet än vad man kan se i övriga riket, så det är en fråga som avviker. Sen finns det
andra frågor, men det är relativt få skillnader mellan våra medborgare och det som
framkommit i andra kommuner. Det kan handla om positiva uppfattningar, men också
negativa uppfattningar.
Intern kontroll
Kommunen drabbas av inbrott, stöld, vandalisering som påverkar verksamheten
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att godkänna uppföljningen av den
del av nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och lägger
densamma till handlingarna. Granskningen visar att de rutiner som finns har följts.
Kommunen betalar ut felaktigt föreningsbidrag.
Granskningen visar att kommunen inte har betalat ut felaktiga föreningsbidrag.
Aktuell information finns inte tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida.
Granskningen visade att det fanns smärre felaktigheter som ändrades vid upptäckten.
Risk att med enbart en enhetschef blir det ett sårbart ledarskap.
Granskningen bekräftar att det är ett sårbart ledarskap och att det finns synpunkter hur
man leder en verksamhet, men ett tillitsbaserat ledarskap gör att medarbetare måste leda sig
själva allt mer. Verksamhetschefen konstaterar dock att det är en viktig fråga och
verksamheten bör överväga att formalisera det informella ledarskapet i verksamheten.
Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida.
Privata utförare
Nämnden har inga upphandlade utförare i verksamheten.
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Trots att en del programverksamhet ställdes in på grund av rådande
pandemi.
Delaktighet och egenmakt
Antal besökare i kulturhuset ska öka.
Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset var delvis stängt under våren samt att man
sedan haft begränsningar på besöksantalet.
Trygghet och hälsa
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.
Kommentar:
Målet är uppfyllt. Det rapporterades fler deltagartillfällen under 2021 än 2020, dock får
man ha i beaktande att föreningarna fick välja att redovisa antingen 2019 års siffror eller
2021 års siffror.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter

Bokslut Bokslut
2020
2021

Budget Budget2021 avvikelse

2450

1928

1007

921

Kostnader

-24896

-23544

-24226

681

Summa

-22446

-21616

-23219

1603

Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Kultur- och fritidsnämnd

-158

-146

-226

80

Kultur och fritid

-2372

-1688

-2588

900

Fritidsverksamhet

-3657

-3377

-3438

61

Fritidsgården

-2750

-2531

-2899

368

-26

-36

-25

-11
205

Marknader
Allmän kultur

-13483

-13838 -14043

Summa nettokostnader

-22446

-21616

-23219

1603
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Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1603 tkr. Överskottet härleddes
bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunde genomföra planerade
utställningar och visningar på grund av pandemin, vilket lett till uteblivna kostnader.
Konsthallen hade även en sjukskrivning under hela året. Ingen ersättare tillsattes på grund
av osäkerhet kopplad till pandemin. Verksamheten arbetade även med projekt som
genererat externa bidrag till verksamheten.
Verksamheten var inte i full drift under våren då pandemin påverkat. Kulturskolans
verksamhet hade stor personalomsättning och rekryteringsprocessen var svår, vilket ledde
till en tidsfördröjning och därmed lägre personalkostnader.

Framtid
Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller
betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre
personer som i rådande pandemi har uppmanats att vara hemma eller ställa om sitt sociala
liv. Det innebär att kulturen påverkas och nya sätt att få ut kultur kommer att krävas. Vår
förhoppning är att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, förhållningssätt och nyfikenhet på
att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan upplevas på så många sätt och inget sätt
är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med sig detta när verksamheten återgår till en
mer neutral nivå för att inte enbart göra som vi gjorde innan viruset fick fäste i våra
kroppar och mindset.
En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en
utbudsverksamhet, där kommunens tjänster idag först och främst produceras och erbjuds
utifrån vad som passar ur kommunens perspektiv, till en efterfrågeverksamhet, där
tjänsterna produceras när medborgare vill att de ska produceras. Exempelvis meröppna
bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid utan
under andra tidpunkter. En fråga man kan ställa sig är om kommunen erbjuder de
tjänster/varor som medborgare vill ha eller om kommunen bör sluta erbjuda en viss tjänst
för att istället erbjuda någon annan tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara
mer modig och nyfiken på vad medborgarna vill och tänker om sin kommun. En bättre
medborgardialog är därför något som bör prövas och då inte bara inom
kulturverksamheten utan även i andra verksamheter.
Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för
digitala kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen
ligger i hur en sådan utveckling ska ske och hur den ska finansieras. Kungliga biblioteket
uttryckte detta som att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”.
Biblioteken ska stå för integritet och kvalitet, och ses som en garant för allas rätt till
oförvanskad information. Bibliotekens värde har blivit mer synligt. Källkritik är ett område
som bör få mer fokus och framför allt bland unga som kanske enbart får
information/nyheter från sociala medier där algoritmerna styr så att konsumenten får mer
av samma information utan hänsyn till fakta eller kunskap.
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En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och
ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier.
Oavsett vilket media som används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik
uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och
civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och stimulera
läsandet och främja exempelvis ”en läsandets dag” i kommunen precis som det finns
barnens dag eller liknande.
En annan utmaning är att ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och
identifikation och utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder.
Ungdomsgården ska ha samma "status" som exempelvis deltagande i kulturskola eller
föreningsliv. Ungdomsgårdens personal måste balansera mellan vuxenauktoritet och
ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste alltid vara i fokus. För att
kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga
det. Även små saker som en ny projektor eller bordtennisbord kräver resurser i en stram
ekonomisk verklighet.
Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är
beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för
utställningar och för konstnärers medverkan.
Under 2022 kommer verksamheten ta sig an målgruppen äldre ungdomar (18-25 år) för att
skapa en mötesplats för dem. Det innebär att verksamheten behöver rekrytera relevant och
kompetent personal till en verksamhet som vi får pröva fram med de behov och
utmaningar som finns.
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Vård- och omsorgsnämnden
Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myndighetsutövning enligt SoL och LSS
Träffpunkter
Hemtjänst, personlig omsorg, service, ledsagning, avlösning, trygghetslarm
Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa
Särskilt boende för äldre
Korttidsboende och växelvård
Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidstillsyn
och korttidsvistelse
LSS kontaktperson och ledsagare
Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel

Väsentliga händelser
•
•
•
•
•

Pandemin med Covid-19 har påverkat all verksamhet inom Vård och
omsorgsnämnden. En tung uppgift med att bemanna verksamheten för att säkra
insatser mot brukarna har behövt och tagit ett stort utrymme.
Stor satsning på kompetensutveckling, så som utbildning till undersköterskor,
specialistundersköterskor, dokumentationsutbildning.
Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet och det har varit
värdefullt med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplas samman med
frivilliga resurser, för exempelvis matinköp.
Enheterna kunde på samma sätt som 2020 tyvärr inte heller 2021 ta emot
ferieungdomar.
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas löpande och utbildning
i användandet har prioriterats. Processer och rutiner finns tillgänglig för alla
medarbetare direkt i mobiler eller andra digitala verktyg.

Verksamhetsuppföljning
Med anledning av minskade volymer inom särskilt boende har verksamheten minskat
antalet platser genom att stänga ner en avdelning på Norrevång och åter samlat
korttidsplatserna i en mindre enhet. Korttidsplatserna finns från och med juni på
Brinkehem i Brösarp. Vid toppar framför allt under vintern har behovet av fler platser
möts upp av att tomma permanenta lägenheter använts. Verksamheten har inte haft
betalningsansvar, för ej hemtagna patienter, till Regionen de senaste åren. Kommunen har
också kunna sälja boendeplatser till Ystad kommun som tvärt emot Tomelilla har brist på
säbo-platser.
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Uppstart av Korttidsvistelse LSS barn och unga som tidigare verkställts i Ystad och till del i
Simrishamn är nu i egen drift i Tomelilla sedan november.
På grund av pandemin så har verksamheten inte kunna nyttjat Grön -arena gård i så hög
utsträckning som var planerat men daglig verksamhet har varit där kontinuerligt en gång
per vecka. Arbetet med heltid som norm tar och kommer fortsatt ta mycket tid och kraft.
Uppföljningar av kostnader, schemaplanering och bemanning. Det är en lärandeprocess
som verksamheterna genomgår, vilket kräver mycket av både medarbetare, chefer och
Rekryterings och bemanningsenheten (ROB).
Pandemin påverkade verksamheten till stor del. Personalen inom vård och omsorg, som
arbetar med de mest utsatta i riskgrupperna gjorde ett fantastiskt arbete med att skydda
våra brukare från smitta. Genom att ta ansvar för basal hygien och vid misstanke om
smitta, har de föredömligt anpassat skyddsutrustning och arbetssätt. Inom LSS och
äldreomsorg så har en mycket hög andel av de tillsvidareanställda medarbetarna formell
kompetens för arbetet och den höga andelen är en framgångsfaktor även i detta
sammanhang.
Pandemin hade också en positiv effekt på implementeringen av digitala hjälpmedel.
Baspersonalen använde läsplattor tillsammans med boende och brukare för att ex.
kommunicera med anhöriga, för aktivering och för digitala inköp. Både interna och externa
möten var i större utsträckning digitala, vilket ökat personalens digitala kompetens.
Vision
•

Den interna verksamheten har ett arbete att bättre och samlat möta förutsättningen
att äldreomsorgen är konkurrensutsatt i hög utsträckning. Genom att samverka i
högre grad enheter emellan kan kvaliteten och effektiviteten öka.

•

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns
drivbänkar att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter klappa, höns att mata, och
andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården.

•

Genom framtida medborgardialoger tas kommuninvånarnas engagemang och
inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.

Livskvalitetsprogrammet
•

Vård och omsorgsnämndens verksamhet har planerat för en testbädd för att pröva
en ny digital plattform för att bättre kunna möta brukarnas behov av tillsyn.
Testbädden är fortfarande inte i drift men planeras starta under första kvartalet
2022. Projektet genomförs tillsammans med företaget Camanio AB.

•

Verksamheten använder en stor del fordon och inför utbyte görs noggranna
övervägningar av vilket drivmedel som ska användas. Vid fel användande av fordon
kan även den mest miljövänliga bil få negativa konsekvenser för miljön om det inte
går att fylla på drivmedel där den används. Verksamheten har samlat bilfrågorna för
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att bättre kunna följa användande och utbyten. I samband med utveckling av nya
verksamhetslokaler är frågan med på agendan för planering av laddningsstruktur
för elbilar.
•

Verksamheten använder överkapacitet inom de särskilda boendena till att sälja
platser till grannkommunen Ystad som i sin tur har en brist på lägenheter.

Intern kontroll
Verksamhetens samlade bedömning av internkontrollen, är att man inte kunnat genomföra
granskningar i vissa delar utifrån rådande pandemi och den arbetsbelastning det lett till i
verksamheten.
Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser har
rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig. Ett remissförfarande har införts vid
inskrivning som minskat risken för att kommunen tar över patienter som tillhör regionen.
På övriga riskområden har direktåtgärder satts in då planerade åtgärder inte kunnat
genomföras eller inte varit tillräckliga. Utredning och återkoppling vid klagomål har
förbättrats och hanteras enligt nämndens rutiner under hösten, så att den klagande får
komma till tals med ansvarig chef och att utredningarna dokumenteras.
De flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende känner väl till
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock alltför få händelser som
rapporteras. Satsning på utbildningsinsatser har prioriterats och genomförts.
Privata utförare
Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic
Tre driftsstörningar har rapporterats från Tunstall under perioden 1 januari till och med 30
augusti. Orsaken vid ett tillfälle (29 maj) var en omfattande driftsstörning i hela Europa för
Tele2. Längst varade driftsstörningen i ca 7 timmar. Det har inte inkommit några klagomål
på att störningen har drabbat någon av vård och omsorgs användare och därmed varit en
störning men inget driftsstopp. Meddelande från Tunstall om störningar går direkt ut till
hemtjänstområdens larmtelefon så att dessa kan öka sin beredskap och vid behov ta
kontakt med de brukare som ofta larmar.
Inga avvikelser där larmanvändare har drabbats under störningarna eller vid andra tillfälle
har rapporterats under perioden. Hemtjänstområden har också svarat att de inte fått in
några felanmälningar. En avvikelse är rapporterad, en person som larmade utan att få svar.
Vid kontroll visade det sig att larmet slutat fungera och hemtjänsten installerade då ett nytt.
Sammantaget visar uppföljningen att tjänsten som Tunstall levererar uppfyller kraven enligt
avtalet.

Årsredovisning 2021

105

Avtal med Förenade Care om driften av Byavången/ Centrum och Valkyrian/Söder.
Uppföljning av de två avtalsområden samt motsvarande uppföljning på egenregins område
har skett. Uppföljningen visar att ordinarie personal på samtliga verksamheter har god
kännedom om sin skyldighet att rapportera sociala avvikelser enligt Lex Sarah. Det framgår
av den enkät som besvarats av personal, hos både entreprenör och egenregi. Vikarier får
informationen vid introduktion tillsammans med annan information.
Trots god kännedom om rapporteringsskyldigheten så rapporteras inte alla händelser på det
sociala området Ansvariga chefer hos entreprenören beskriver i sin halvårsberättelse just
detta vilket även egenregins chefer bekräftar. Inspektionen för vård och omsorg( IVO) gör
samma slutsatser i sina tillsynsrapporter att avvikelser som rör insatser som socialtjänsten
tillhandahåller inte alltid rapporteras. Det kan handla om att personalen inte rapporterar när
de missar en matleverans, eller när de förbiser den enskildes behov av dubbelbemanning,
det vill säga uteblivna eller fel utförda insatser. Det IVO beskriver om att avvikelser på det
sociala området inte alltid rapporteras är alltså ett nationellt problemområde.
Uppföljningen visar att områden inom den sociala omsorgen som planen fokuserar på är
förbättringsområde för i stort sett samtliga verksamheter, både entreprenör och egenregin.
Uppföljningen visar också att orsaksutredningen av händelser behöver ha fokus på
organisatoriska brister och inte enskilda medarbetare. Detta kan vara en orsak till att
händelser inte rapporteras i större utsträckning, tidsbrist kan vara en annan.
Det finns en risk att äldre, eller yngre brukare inte får sina behov tillgodosedda om
samordningen brister mellan olika enheter. Av undersökningen framgår dock att
samordningen och rapportering mellan natt och dag/kväll i ordinärt boende brukar fungera
bra. Under sommaren med många vikarier har det dock fungerat sämre på vissa håll och
några svarande har kommenterat att det beror på språkliga brister och brister i kompetens.
Uppföljningen visar också på förbättringsområde när det gäller samverkan mellan
entreprenören och egenregin vid växelvård. Det som framkommer är att det kan brista hos
båda parter i koordination och kommunikation vid ankomst och avlämnande.
Uppföljningen har gjorts genom enkäter till personal som kunnat svara anonymt samt
granskning av avvikelser, Lex Sarah och utförardokumentation.
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.
Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom
nämndens verksamheter breddas och fördjupas.
Trygghet och hälsa
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.
Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)

Bokslut Bokslut
2020
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Intäkter

112 373 110 875

102 632

8 243

Kostnader

-345 387 -356 283 -348 480

-7 803

Summa

-233 014 -245 408 -245 848

440

Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Vård- och omsorgsnämnd

-393

-363

-425

62

Omsorgspeng

-155 -157 202 -163 383
362

6 181

Ledning och myndighet

-20 786

-28 594

-31 623

3 029

LSS-verksamhet

-18 355

-19 171

-12 340

-6 831

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel

-28 449

-29 842

-30 677

835

Hemtjänst

-4 114

-3 136

-1 853

-1 283

Särskilt boende

-5 555

-7 100

-1 553

-1 553

-233 014 -245 408 -245 848

440

Summa nettokostnader

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 440 tkr. Nämnden har getts
kompensation med 4Mkr för ökade kostnader med anledning av Corona-pandemin. Dessa
kostnader bestod av personalkostnader, skyddsutrustning och extra städning.
Ledning och Myndighet har ett överskott vilket bland annat beror på vakanta tjänster samt
ej nyttjad buffert för oförutsedda kostnader.
Vård och omsorgsnämndens politiska verksamhet har ett överskott på 62 tkr vid årets slut.
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Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har negativa
avvikelser från budget men andra poster väger upp detta så totalt sett en positiv avvikelse;
mindre volymer är den största positiva avvikelsen.
De olika verksamhetsområdena inom LSS har ett sammanlagt underskott på 6 831 tkr. Det
underskottet ger inte en helt rättvisande bild då det finns poster under Omsorgspengen
som tillhör LSS-verksamheten. Bokslutet summerat per verksamhet visar på ett underskott
för LSS-verksamheten på -3 831 tkr. Främst är det gruppboendena som har underskott och
som beror på överkostnader relaterat till kommunens satsning på ”heltid som norm”.
Både inom LSS som äldreomsorg har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det
svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. Det
ger en ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt. Flera olika
åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman som bygger på verksamhetens
behov. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar,
parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre
personalkostnader än budget.
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel har ett överskott på 834 tkr. Det är främst
budgeten för Tekniska hjälpmedel som har överskott.
Inom hemtjänsten har trenden med lägre volymer brutits, totalt drygt 3000 fler timmar
2021 än året innan. Brösarps hemtjänst har den största ökningen. Inom särskilt boende
minskar volymerna; totalt drygt 3400 färre dygn 2021 än året innan. Antalet dygn på
korttidsboende har dock ökat med 500 dygn från 2020.
Äldreomsorgen som helhet har ett underskott på -974 tkr vilket beror på högre
personalkostnader än budget.
Investeringar (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Inventarier, vård och omsorg

-660

-1 458

-2 500

1 042

Summa investeringar

-660

-1 458

-2 500

1 042

Årets investeringar blev 1 042 tkr lägre än budget beroende på att kostnaderna för
införandet av nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2022

Framtid
Covid-19 kommer fortsatt påverka verksamheten under 2022. Enheterna fortsätter att
löpande följa utvecklingen och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter och
samtidigt uppmärksamma psykisk ohälsa för de som upplevt en hög grad av isolering.
Verksamheten räknar med att kunna ta del av satsningar mot äldreområdet även 2022.
Äldreomsorgslyftet kvarstår men är hälften så stort som 2021. Satsningarna används till
återstående kompetensförstärkning av basutbildningar i vård och omsorgsprogrammet men
också på att utbilda specialistundersköterskor i äldreomsorgen.
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Fortsatt utveckling av utbildningsportalen där utbildningar skapas eller samlas. Inom ramen
för särskild satsning på äldreomsorgen kan medarbetarna inom ramen för
äldreomsorgslyftet ta del av ett stort antal utbildningar för sin kompetensutveckling.
Tillsynskamerorna är i drift och kan nu användas för tillsyn som inte behöver fysisk
närvaro inte krävs.
Digitala inköp har införts inom hemtjänsten. En nödvändig åtgärd med anledning av
pandemin som gjort att hanteringen digitaliserats snabbare än planerat. Hanteringen
medger verksamheten mer tid för att planera för inköpet och avlastar onödig belastning ur
ett arbetsmiljöperspektiv. Det gör också brukarna mer delaktiga då man digitalt kan välja
produkter i stället för att hemtjänsten själva gör urvalet i butiken.
Från och med november 2021 driver kommunen korttidsvistelse för barn och unga inom
LSS på hemmaplan. Verksamheten är fortfarande under uppstart och utveckling pågår.
Behov av fler boendeplatser inom LSS är stort, planering för att möta det är prioriterat
2022 och framåt.
Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad
involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner
förbättras för att det ska bli enklare att följa resultat och kvalitet.
De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer,
få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och
underlätta för medborgaren framöver där för måste det prioriteras i allt högre grad.
På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora
krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och
föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att
göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande.
Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar. hög grad av helhetssyn bland
ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar.
Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare
framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och hitta strategier för att lyckas.
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Familjenämnden
Ansvarsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Missbruksvård
Barn- och ungdomsvård
Familjerätt
Öppenvård
Integrationssamordning
Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium
Arbete och försörjning
Personligt ombud
Förskola
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt)
Tillsyn av fristående förskoleenheter

Väsentliga händelser
Barn och utbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7 och skolplacering i
förskoleklassen.
Skolledningen på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan organiserades om, med
rektor och biträdande rektor på Lindesborgsskolan och rektor på Byavångsskolan.
Skolledningen på Kastanjeskolan byttes till delar ut.
Fjärrundervisning bedrevs i åk 7-9 delar under vårterminen 21.
Förändring i skollagen gav ökade möjligheter för fjärr- och distansundervisning i
grundskolan.
Start för Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade kartläggning för att främja
närvaro i skolan.
Invigning av ny paviljong på Brösarps förskola och skola I Ur och Skur, även beslut
om utekök och uteklassrum togs.
Öppnande av en tillfällig förskoleenhet, Mandelblomman, i tidigare lokalen
Prästkragen.
Underlag framtaget för utbyggnad och renovering av Odenslunds skola och
Fyrklöverns förskola.
Renovering av Västervångens förskolas inne- och utemiljö färdigställdes.
Utredning kring Lindesborgsskolans byggnads skick visade på stora brister.
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Individ- och familjeomsorg
•

•
•

•
•

•

I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten ett projekt tillsammans med
Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig
mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30
kommuninvånare har deltagit i projektet.
Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadscoach Eva Engdahl tog under våren emot priset som ”Årets
nytänkare” med motivering -" Eva har genomfört flera viktiga och uppskattade
aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra länder, en
möjlighet att integrera sig i det svenska samhället”.
Försörjningsstödet har minskat under 2021. Minskningen avser både kostnader,
unika hushåll och antal beslut.
Antalet familjefridsärenden, våld i nära relationer, har ökat med cirka 25% under
2021. Verksamheten har inom området en hög kompetens och fungerande
processer och rutiner för både barn, offer samt våldsutövaren. Det pågår ett
ständigt förbättringsarbete gällande de förebyggande insatserna.
Under hösten 2021 genomfördes en omorganisation där ytterligare en enhetschef
tillsattes och Resursenheten bildades vilket innefattar öppenvård barn och familj,
öppenvård och myndighet vuxna samt fältsekreterarna.

Verksamhetsuppföljning
Individ- och familjeomsorg
I april startade Lärcentrum i Tomelilla. Detta var ett projekt finansierat av skolverket och
genomförs tillsammans med Forum Ystad. På Lärcentrum ges distansstuderande elever
möjlighet att möta upp distansstuderande elever som upplever behov av stöd för att klara
sin studier Sedan april 2021 så har mellan 29-63 elever varje månad tagit stöd av
studiehandledaren, 8-31 elever har varje månad valt att sitta i studierummet och mellan 4-8
elever har tagit hjälp av specialpedagogen. Familjenämnden har beslutat att verksamheten
ska fortgå även under 2022.
Verksamheten har en jourlägenhet som tillhandahålls av kommunen, och ska användas i de
fall där det finns behov av att ”lyftas ur” från sitt nuvarande hushåll och byta miljö pga våld
i nära relationer. Antal ärende har ökat under 2021 i jämförelse med de två senaste åren.
Pandemin kan vara en orsak till det ökade våldet i hemmet. I september 2021 har en ny
samordnare för våld i nära relation tillträtt. Referensgruppen för våld i nära relation som
finns i kommunen och vars syfte är att få en bred spridning av arbetet har utökats till att
även innefatta verksamheter inom korttidsvistelse LSS och den dagliga verksamheten inom
LSS. Fyra medarbetare inom Resursenheten har fått utbildning i de digitala
behandlingsmetoderna samtal om våld, som riktar sig till våldsutövare, och samtal om
frihet, som riktar som till våldsutsatt. Båda insatserna har använts under året. Dess digitala
form möjliggör också ett arbete med skyddsplacerade där geografiskt avstånd tidigare krävt
externa vårdköp.

Årsredovisning 2021

111

Under året har antalet placerade barn och unga på SIS och HVB minskat jämfört med
tidigare år. Antalet anmälningar och ansökningar har också minskat med cirka 100 ärenden.
En anledning kan vara utifrån att samhället haft restriktioner, att det därför varit ett
minskat socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. De vanligaste
orsakerna för anmälan är bristande omsorg psykiskt, fysiskt och relationsproblem i
familjen. Våld i familjen är också en orsakskod som ökat jämfört med tidigare år. De
minskade kostnaderna för placeringar ska på sikt omfördelas för att förstärka öppenvården
med personalresurser.
På Grön Arena har verksamheten utökats. AME har gruppaktiviteter riktat till personer
som lider av psykisk ohälsa 2ggr/vecka. Socialpsykiatrin, LSS daglig verksamhet och
Vännen har också regelbundna gruppverksamheter på gården. Förutom de regelbundna
och inbokade gruppverksamheterna sker det umgänge med föräldrar från öppenvården och
LSS-boende gör inplanerade aktiviteter. Fältassistenterna har haft gruppverksamhet och
övernattning med ungdomsambassadörerna. Grön Arena har blivit en naturlig oas för
välbefinnande och ett steg mot bättre hälsa.
En ny tjänst som nätverkskoordinator inom Stöd och omsorg har inrättats för att
samordna insatser för kommuninvånare med behov av stöd från flera verksamheter både
internt inom kommunen och externt med Region Skåne. Nätverkskoordinatorn samordnar
insatser från elevhälsan, barn o familj, socialpsykiatrin, LSS och öppenvård vilket ökar
samverkan mellan verksamheterna och underlättar för de som får stöd från flera inom
myndigheten. En annan uppgift för nätverkskoordinatorn är också att ha en övergripande
roll i samarbetet med Regionen. Tillsammans med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och
kommunens enhet Barn o familj har det tagits fram checklistor och gemensamt
remissförfarande. I ”Växa tryggt” har nätverkskoordinatorn en projektledande roll där
nästa steg är att koppla på samtliga vårdcentraler.
Utifrån kravet på kommunen att ha barnperspektivet i fokus har nätverkskoordinatorn
utbildats till barnrättsstrateg. Tillsammans med en fältassistent har koordinatorn gjort en
kartläggning av det förebyggande arbetet i Tomelilla kommun för barn/ungdomar och
deras föräldrar. Syftet har varit att få en helhetsöverblick inom Stöd och omsorg. En del av
kartläggningen har också varit att inhämta förbättringsförslag från medarbetare i
verksamheten. Koordinatorn har också en uppgift i att vara coachande/utbildande inom
psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer(NPF). Under första halvåret
2021 har föreläsningar och coachning genomförts till gode män, öppenvården och till
socialpsykiatrin. Syftet är att höja kompetensen för de yrkesgrupper som direkt arbetar och
möter kommuninnevånare med denna problematik.
Vision
Genom att vidta anpassade åtgärder på de olika enheterna vilka innebär att barn och elever
lyckas i större utsträckning med sina studier bidrar Barn och utbildning till visionen
gällande hållbar tillväxt. Ett levande studie-och yrkesvalsarbete lägger grund till goda
framtidsval för våra barn och elever.

Årsredovisning 2021

112

Flera skolor har en önskan om att arbeta mer entreprenöriellt men detta har till viss del
försvårats av Covid- 19. Satsningen på en skola och förskola gällande "I Ur och Skur" med
tydlig uteverksamhet är ett exempel på verksamhetens hållbarhetstänk.
Skolan har ett uppdrag enligt styrdokumenten där det i de flesta ämnen finns ett
hållbarhetsperspektiv. Flera av förskolorna och skolorna har utvecklat en verksamhetsidé
där till exempel egna odlingar ingår och barn och elever kan följa odlingsåret och skapa
engagemang för hållbarhetsfrågor.
På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar
att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter att klappa, höns att mata, och andra aktiviteter
för hålla i ordning miljön på gården.
Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder
längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten
med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och
kompetensförsörjning.
Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration
tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.
Livskvalitetsprogrammet
Familjenämndens båda verksamheter, Barn- och utbildning och Individ och
Familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans
med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med
en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata
finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer.
Familjenämndens verksamheter har konkretisera utmaningen - Hur skapar vi mer träffsäkra
förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället - där
verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg
är att testa och utveckla lösningar, även lokala entreprenörer bjuds in.
Vad säger brukarna?
Barn- och utbildning
Barn- och utbildning låter elever svara på frågor om sin lärmiljö regelbundet. Resultaten
varierar mycket mellan olika skolor och klasser, därför sker åtgärderna på skol- och
klassnivå, riktade insatser i den vardagliga verksamheten nära eleverna är mer träffsäkra än
övergripande för hela Barn- och utbildning. I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver
rektorerna hur processen kring förbättring av lärmiljön fungerar på enheterna.
Individ- och familj
Sommarlovsentreprenörerna har utvärderat sina upplevelser av uppdraget som företagare
under 3 veckor. Högst betyg, 8,5 på en 10-gradig skala, får gästföreläsarna och de svarande
bidrog med tips på vad som kan bli bättre gällande introduktionen och informationen för
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kommande sommarlovsentreprenörer. De allra flesta kan i mycket hög grad rekommendera
sommarföretagandet till kompisar.
Grön arena som har ett pågående arbete med långtidssjukskrivna personer med
försörjningsstöd har svarat på en upplevelsen av insatsen. Övervägande av deltagarna har
känt att insatsen gett glädje, lugn och att det varit trevligt.
Arbetsmarknadsenheten har gjort en digital enkät under våren men med ett fåtal svarande.
Av dem som svarade så var mertalet nöjda med aktiviteterna på arbetsmarknadsenheten.
Försörjningsstöd skickade även de ut en digital enkät men inga svar lämnades.
Den nationella brukarundersökningen som vänder sig till vuxna inom socialtjänsten gav
verksamheten ett mycket gott betyg. De svarande representerades av 54% kvinnor och
46% män. Generellt var kvinnorna i högre grad nöjda med insatserna än män. Tomelilla
har en högre andel positiva svar jämfört med det nationella snittet. Bland annat så anser
90% av de svarande att de kan påverka insatserna från socialtjänsten.
Under 2021 har 9 barn mellan 6-15 år, svarat på en enkät om hur de upplevt att bli utredda
av socialtjänsten. Två av tre har förstått varför de haft kontakt med en socialsekreterare.
Samma andel upplever att de fått vara med och bestämma var de skulle ha sina möten. Alla
utom ett barn är nöjda med att de fått prata om sånt som de själva tyckt varit viktigast och
att de fått vara med att bestämma vad som ska hända efter utredningen.
Intern kontroll
Resultatet visar att kontrollerna har genomförts enligt den interna kontrollplan som
beslutats i familjenämnden 2021.
Arbetet med händelserapportering/avvikelser är ett sätt att systematiskt arbeta med
förbättringar i verksamheten. Genom noggrann utredning och analys har de brister som
uppdagats lett till förbättringar i rutiner och arbetssätt.
Rutinen för skydds bedömning på Barn o familj är känd och följs.
Efter granskning kan det konstateras att rutinen för uppföljningssamtal för de barn som
fyller 18 år behöver förbättras, ett arbete med detta har inletts av ansvarig enhetschef.
ASI genomförs och följs upp på samtliga ärende som är aktuella, det finns en god
följsamhet och kännedom om rutinen. ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad
och strukturerad intervju som används av missbruks och beroendevården.
I familjefridsärende följs rutinen och är känd för medarbetarna. Granskningen har lett till
att en arbetsgrupp arbetar med att se över befintliga processer, rutiner och checklistor.
Företrädare för samtliga verksamheter inom Individ och familj har fått uppdraget att
revidera tidigare rutiner och göra processen tydlig i den nya organisationen.
Efter att i maj 2021 gått igenom samtliga elever på SFI och skapat en ny samverkansrutin
finns det nu tydliga planer och uppföljningar på samtliga elever.
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Barn och utbildning
Barn och utbildning ställdes under början av året inför nya utmaningar då årkurs 7-9 i
perioder ställde om till fjärr- och distansundervisning. Detta upplevdes fungera bra och nya
steg togs för digitalisering av skolan. Även de nationella proven ställdes in under
vårterminen. Båda delarna på grund av Covid-19.
Barn och utbildning följer systematiskt upp verksamheten och utvärderar mot de nationella
målen som finns i styrdokumenten. Detta görs i kvalitetsdialogerna tillsammans med
rektorerna för skola och förskola, även Barn- och elevhälsan deltar. Barn- och utbildning
har på detta sätt fördjupat analysen och börjat se bortom en-dimensionella och aggregerade
nyckeltal och påbörjat resan mot att försöka fånga utmaningarna som finns i det barn- och
elevnära arbetet på varje enhet. Under våren diskuterades bland annat rektors ledarskap
som en del i uppföljningen.
Rektorerna pratar om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma
vidare till andra åtgärder som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och
utmana sina medarbetare ger långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera
och ge förutsättningar för höga, tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och
en anpassad lärmiljö och sedan kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot
målet kräver kontinuitet vilket har funnits på enheterna under läsåret.
Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de
nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov
och utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och
personalens kompetens och engagemang. Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum
av åtgärder även om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga
elevresultat. Det ställer krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under
förändring och skapa goda förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör
under dialogerna. Att skapa självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och
hittar lösningar nära de barn som berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till
och följer styrdokumenten och agerar medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till
verksamheterna och kan leva upp till det goda bemötandet och skapa trygghet för
barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklat detta är
personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget.
När rektor ser till att förskolornas och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är
delaktiga i förslag till åtgärder stärker det möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och
på djupet förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större
utsträckning haft inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den
förskolan eller skolan och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger
medarbetarna ett större engagemang och utvecklingsbenägenhet.
Det betyder att det idag finns en rad utvecklingsarbeten på de olika enheterna. Under året
har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken –
lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen
(programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling, flerspråkighet,
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de globala målen och studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin
kreativitet, sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande.
Högstadiet bytte rektor inför höstterminen är nu i en intensiv förändringsfas både
organisatoriskt och pedagogiskt.
På några av skolorna gjordes satsningar på språkutveckling genom Skolverkets Läsklart för
de yngre åldrarna på ett par skolor. På en skola arbetas aktivt med meningsfulla raster,
närvarande vuxna genom värdegrundsarbetet.
Arbete med IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)påbörjades på två
enheter, vilket utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS
(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS
(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att
erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och
inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta
ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och
lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete,
tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö
för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. En
skola har förstärkt sitt Elevhälsoteam för att utveckla arbetet kring särskilt stöd. Alla
angelägna satsningar på just den förskolan eller skolan.
En annan del som kontinuerligt följs upp i kvalitetsdialoger är skolresultaten.
Från läsåret 2018/2019 stiger meritvärdena i åk 6 varje läsår, pojkarna har lägre meritpoäng
än flickorna. 2018/2019 sattes dubbelt så många F som A, året efter ungefär lika många
och i år 20 fler A än F. Det bör även noteras att det vt19 var 20,8% av eleverna som ej var
godkända i ma, vt20 19,8% och vt21 10,6%. Engelskan ligger på ungefär samma nivå under
åren och svenska syns en tydlig förbättring. 94 % av betygen som satts är E eller högre
2021.
2021 är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning
från 64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng
(av 340 max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och
detta är något som uppmärksammats på skolorna. Pojkarna har fler F och streck
procentuellt i samtliga ämnen.
Ht 2021 ligger betygsresultaten aningen lägre än 20/21 i åk 9, men behörigheten till
gymnasiet aningen högre.
Intern kontroll
Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för
nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning har genomfört sin
granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro
samt samverkan mellan förskola/skola och IFO.
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I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i
Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock upp
närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på
samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och
åtgärder.
Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barn- och
utbildning, orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Flera andra informationsflöden
finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist. Under 2022 kommer flera samarbeten
kring rutiner initieras på olika nivåer.
Privata utförare
Barn- och utbildningsverksamheten har enbart en privat utförare vilka tillhandahåller
skolskjutsen. Familjenämnden har beslutat om plan för uppföljning och granskning av
leverantören. Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass Ab (9 april, 4 maj
samt enbart kring särskoleskjuts 12 augusti). Vid uppföljningarna har leverantörens
dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod och enligt
avtal. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog med
leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar.
Barn- och elevhälsan har vid tillfället i augusti informerat/utbildat chaufförerna kring
bemötande av elever i behov av särskilt stöd.
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.
Kommentar:
82% av ungdomarna i KAA är i sysselsättning eller studier. 5 arbetsmarknadsaktiviteter
har genomförts (RoB, Grön arena 2 st, Möjligheternas väg, projekt FHS). Behörigheten
till gymnasiet är 77,3%. Antalet personal som ger positiva omdömen gällande arbetet med
lärmiljöer på förskolan ökar. Nöjdheten med praon ligger på ett fortsatt högt resultat.
God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.
Kommentar:
Det finns en positiv trend i åk 6 och gymnasiebehörigheten efter läsåret 20/21.
Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
Kommentar:
5 brukarundersökningar har genomförts under året. 2 öppna aktiviteter har genomförts,
Grön arena och Mötesplattformen för unga.
Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare
som har strategier för att göra egna livsval.
Kommentar:
31 personer med extratjänster. Antalet unga kvinnor med försörjningsstöd har minskat
från 35 st till 10 st. Arbetsmarknadsdag har ej kunnat genomföras på grund av Covid-19.
Denna kommer genomföras i maj 2022.
Trygghet och hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
Kommentar:
projektet Coaching mot arbetsmarknad har involverat 30 kommuninvånare och det
bedrivs tillsammans med Österlens folkhögskola. Ny insats för långtidssjukskrivna
invånare som har ekonomiskt bistånd. Genomförda studiebesök i näringslivet.
Långtidssjukskrivna med försörjningsstöd och Grön arena har genomförts.
Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.
Kommentar:
Fyra medarbetare inom Resursenheten har fått utbildning i de digitala
behandlingsmetoderna samtal om våld, som riktar sig till våldsutövare, och samtal om
frihet, som riktar som till våldsutsatt. Båda insatserna har använts under året. Jourlägenhet
är inrättad. Nätverk i SÖSK igångsatt. barn- och utbildning har lämnat information för
uppdatering av hemsida.
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Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)

Bokslut
2020

Bokslut Budget Budget2021
2021 avvikelse

Intäkter

196 805

207 584 192 267

15 317

Kostnader

-596 698 -615 010 -606 320

-8 690

Summa

-399 893 -407 426 -414 053

6 627

Familjenämnden redovisade ett överskott på 6 627 tkr. Överskottet beror på flera faktorer
men framför allt på gymnasieverksamheten. Antal gymnasieelever var 30 färre än
budgeterat. Överskottet inom individ och familj beror framför allt på att HVB- placeringar
för både unga och vuxna varit under budget. Ett antal ansvarsområde visar ett överskott
medan andra visar ett underskott
Investeringar (tkr)
Investering, IKT
Inventarier, skolan

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse
-2 056

-1 286

-1 500

214

-807

-1 149

-1 500

351

-2 863

-2 435

-3 000

565

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och
familj
Summa investeringar

Under året köptes det in 290 datorer via ett nytt avrop till elever i åk 4 och 9. I samband
med detta köptes det även in vissa reservdelar, för att ha ett litet lager från start.
Barn och utbildning har även köpt 84 Ipads, till förskolor och skolor. Under året köptes
även 33 personaldatorer som fördelades mellan skolans och förskolans personal.
Individ- och familjeomsorg
Nettokostnader i detalj (tkr)
Ledning och politik

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse
-7 942

-4 938

-5 478

540

Barn och unga

-30 194

-29 992

-30 573

581

Arbete och försörjning

-15 739

-16 788

-17 435

647

Arbetsmarknadsenheten

-2 219

-3 104

-3 172

68

Kommunal vuxenutbildning

-6 659

-6 453

-6 340

-113

-61 275 -62 998

1 723

Summa nettokostnader

-62 753

Individ och familj redovisar ett överskott på 1 723 tkr. Överskottet beror framför allt på att
HVB- placeringar för både unga och vuxna varit under budget; främst placeringarna för
unga ger ett stort överskott. Annat som bidrar till överskottet är färre inhyrd personal
under hösten och mer statsbidrag än beräknat; främst till vuxenutbildningen.
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Individ och familj har målinriktat arbetat med att minska placeringar på hem för vård eller
boende (HVB) och i stället arbeta med insatser i familjen på hemmaplan.
Kommunala vuxenutbildningen har ett litet underskott och detta är på grund av större
volymer. Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört
med budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står
för cirka 10% av kostnaderna.
Försörjningsstödet har minskat med 1 700 tkr jämfört med föregående år. Samtidigt har vi
minskade intäkter från Migrationsverket med 2 000 tkr.
Barn och utbildning
Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Gymnasiet

-75 459 -73 307 -79 168

5 861

Barn och utbildning, barn 1-16 år

-58 924 -60 277 -59 186

-1 091

Barnpeng/skolpeng
Ledning och politik
Summa nettokostnader

-188
389

-196
447

-197
660

1 213

-14 368 -16 120 -15 041

-1 079

-337 140 -346 151 -351 055

4 904

Barn och utbildning redovisade ett överskott på 4 904 tkr.
Överskottet beror framförallt på gymnasiet. Även om överskottet beror till viss del på lägre
kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar så är den främsta anledningen färre
elever än budgeterat. Antal elever minskade under hösten med 20 och det var 30 färre än
budgeterat för helår.
Underskottet under barn och utbildning 1–16 år förklaras med budgetöverskridande för
några skolenheter samt ökade kostnader för grundsärskolan (placeringar i annan kommun).
Förskolan har ekonomin i balans.
Överskottet under barnpeng/skolpeng beror på att fler barn och elever från andra
kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns förskolor och skolor vilket har
lett till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt färre barn och
elever än budgeterat. Detta leder till att kostnaderna för barnpeng/skolpeng minskar
genom att barnpeng/skolpeng betalas ut för ett lägre antal barn och elever än förväntat.
Underskottet inom ledning och politik beror till delar av högre kostnader för skolledning
än budgeterat hösten 2021. Kostnader och budget för 2022 avseende skolledning/politik är
i balans.
Förskolorna fick statsbidrag "mindre barngrupper" och detta uppgår till 2,5 mnkr.
Grundskolorna fick ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och det beloppet uppgår till 8,8
mnkr för 2021.
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Framtid
Individ- och familjeomsorg
Combine är ett nytt verksamhetssystem som ska införas i verksamheten under 2022. Målet
är att underlätta dokumentation och handläggning av ärendena.
Tjänstedesign som arbetssätt ska utforskas av enheterna kommande år. Vi ska i allt högre
grad utgå från användarnas uppfattning när vi utformar insatser, tjänster och arbetssätt.
En ny socialtjänstlag väntas träda i kraft januari 2023 och det kommer att innehålla en ny
bestämmelse kring en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av
insatsernas kvalitet, än tidigare. Den andra stora förändringen är ge kommunerna möjlighet
att arbeta med insatser utan behovsprövning. Kommunen kan då ge insatser utan ansökan,
utredning och beslut. Detta kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för
att kontakta socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov.
Samsjuklighetsutredningen kan komma att påverka kommunens verksamhet. Bland annat
föreslås att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas
hälso- och sjukvård. I dag är ansvaret för den behandlingen delat mellan region och
kommun. Tanken med förslaget är att en och samma organisation ska kunna ge alla typer
av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende. Socialtjänstens ansvar
förtydligas och förslaget är att socialtjänsten ska fokusera på uppsökande verksamhet,
förebyggande arbete, sociala stödinsatser, stöd till anhöriga och insatser för barn och unga.
Ett annat förslag är att det ska bli obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt
bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora
samordningsbehov.
Barn och utbildning
Barn- och utbildning kommer att arbeta för att medarbetarna och eleverna ska varit mer
delaktiga i kvalitetsprocessen. Där utöver även vara mer transparanta för att skapa en
förståelse för sambandet mellan professionens kunskap och uttryckta behov och de mål
som tas politiskt.
Nationellt förändras kursplanerna för grundskolan 2022 och för att detta ska
implementeras i lärarnas planering, genomförande av undervisning och bedömning av
lärande behöver detta vara grundskolans fokus de närmaste året.
Att hitta en struktur för kollegialt lärande över enhetsgränserna riktat mot beprövad
erfarenhet, forskning och vetenskap är en del i utvecklingsarbetet. Även att i större
utsträckning samarbeta med högskolor och universitet genom praktiknära forskning är ett
mål.
Att förenkla medborgarnas kontakter med Barn- och utbildning genom utveckling av
information och välfungerande E-tjänster finns det också ett behov av.
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En större förändring kring undervisningslokaler ligger i framtiden oavsett om det blir
ombyggnation eller nybyggnation kommer det att kräva god planering och en ytterligare
arbetsinsats.
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