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Sammanfattning  
Viktiga händelser 2016 
 
Ny arbetsmarknadsenhet 
En helt ny arbetsmarknadsenhet har startat under året. De arbetar primärt med invånare som behöver 
stöd när det gäller arbete, försörjning och studier.  Uppdraget genomförs i nära samverkan med andra 
verksamheter, som till exempel individ och familjeomsorgen (IFO) och skolan, men även med externa 
myndigheter, såsom försäkringskassan, arbetsförmedlingen och frivården.  Arbetsmarknadsenheten 
driver Ung SLUSS, som är en mötesplats för unga mellan 16-24 år som inte har någon sysselsättning. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar också med praktikplatser i kommunal verksamhet, PRAO och 
feriearbete. 
 
IKT-satsning i skolan 
Under 2016 har Tomelilla kommuns IKT-satsning dragit igång. BETT-mässan besöktes i januari för att 
få inspiration till mer varierade sätt att använda digitala verktyg i undervisningen. Fler elever i Tomelilla 
kommun har nu en egen Cromebook och i förskolan och lågstadiet har en förtätning av digitala verktyg 
skett.  Pedagogerna har fortbildats kontinuerligt av kommunens IKT-utvecklare. 
 
Nöjda brukare i äldreomsorgen 
Socialstyrelsens undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen visar på många positiva 
omdömen. Brukarna med hemtjänst i Brösarp och på Brinkehems särskilda boende utmärkte sig med 
hundraprocentig nöjdhet. Västers hemtjänst fick också höga betyg med 96 procent i sammantagen 
nöjdhet och hundra procent i gott bemötande. Även hemtjänsten i Väster Tranås fick mycket goda 
omdömen och kommunens särskilda boende där, Norrevång, följde inte långt därefter. 
 
Ombyggnad av Rosendals reningsverk 
Renoveringen av Rosendals reningsverk har flutit på mycket bra. Projektet följer budget och inga större 
störningar har uppstått under byggtiden. Verket kommer stå helt klart 2017 och då har kommunen ett 
modernt reningsverk som uppfyller alla nya krav. 
 
Invigning av Österlenbadet 
Den 18 februari 2016 invigdes Österlenbadet med pompa och ståt. Ny- och ombyggnaden av badhuset 
är en av de största investeringar som gjorts i kommunen på länge. Den första veckan var inträdesfri och 
hade cirka 3000 besökare. Både intäkter och besökare har sedan under året överstigit budgeten. Kultur 
och fritid har fyllt Österlenbadet med aktiviteter såsom simskola för barn och vuxna, vattengympa för 
pensionärer, barnkalas, disko samt plask och lek i samarbete med barn- och ungdomshabilitering i Ystad.  
 

Måluppfyllnad 
Hållbar utveckling 
Invånarantalet ökade under året med +198 st, vilket är dubbelt så många som förväntat. Tomelilla 
kommun har inte sedan 1968 haft så stor befolkning.  
 
Medborgarundersökningen visade en ökad nöjdhet med vård- och omsorgsverksamheterna. 
 
Fler ungdomar kom i sysselsättning och arbetslösheten sjönk till 4,4%. Målen för försörjningsstöd och 
folkhälsa har kopplingar till arbetsmarknadsenheten, som kom igång under slutet på 2016. 
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Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunens miljöarbete är bra. Standarden på gång- och 
cykelleder har ökat och följer plan. Något fler kommuninvånare köpte miljövänliga personbilar. 
Kommunförvaltningen lever dock inte upp till målet om miljöklassade personbilar, då bland annat krav 
om ökad framkomlighet ställts. Inköpen av närodlade och/eller ekologiska livsmedel ökade och låg över 
målvärdena.   
 

Delaktighet och egenmakt 
Kommunförvaltningens arbete med bemötande och service vid telefonkontakt anses, i svar på enkät, 
vara väldigt gott.  
 
I Svenskt Näringslivs omdöme om företagsklimatet har det sammanfattande omdömet ökat och 
kommunen klättrade i rankingen. Under året minskade handläggningstiderna för bygglov från i medeltal 
elva till fem veckor. Öppettiderna för kundtjänst i bygglovsärenden höll målvärdena. 
 
Då inte något statsbidrag beviljats under 2016 för att bygga ut fiber på landsbygden har endast ytterligare 
cirka 25 hushåll anslutits.   

Barn och ungas utveckling 
Under året har många resultat förbättrats inom grundskolan. Målen var högt ställda, vilket delvis leder till 
att måluppfyllelsen i området barn- och ungas utveckling sammantaget blev låg. Det är positivt att 
elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ökade markant. Andelen elever som är behöriga för 
gymnasiestudier har inte varit högre på tio år.  
 
Positivt är en minskande trend avseende inkomna anmälningar till socialtjänsten för barn och unga.  
 
Kommunförvaltningen har under 2016 anordnat ett 70-tal feriearbeten och platserna i   utbildningen för 
sommarlovsentreprenörer var fulltecknade.  

Trygghet och hälsa 
Österlenbadet öppnade under året och 72% fler än beräknat har besökt badet. Det är en mycket god 
folkhälsosatsning för kommuninvånare i alla åldersgrupper.  
 
Antalet biblioteksbesökare på landsbygdsfilialerna har ökat med 5,6%, vilket är positivt. 
 
Nöjdheten med maten och matmiljön på särskilda boenden ökade, liksom nöjdheten över att kunna 
påverka tiden för hemtjänstbesök. Däremot minskade nöjdheten med utbudet av sociala aktiviteter på 
äldreboendena. 
 
Antalet unga vuxna i polisens brottsmisstankeregister ökade och den upplevda tryggheten sjönk i 
polisens trygghetsmätning. Trygghetsfrågorna var därför i fokus under året. Det har inneburit nya 
satsningar på fältassistenter och socialsekreterare i skolan. Kommunens säkerhetsarbete har också 
intensifierats genom att en heltidsanställd säkerhetssamordnare anställts. 
 

Årets resultat 
För Tomelilla kommun är årets nettoresultat +18,0 miljoner kronor, vilket innebär 2,7% av 
skatteintäkterna. Det innebär ett resultat som är 9,2 miljoner kronor bättre än budget.  
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Kommunstyrelsens ordförande har 
ordet 
 

Så mycket bättre 
Under 2016 har Tomelilla kommun gjort flera strukturerade kliv uppåt i både näringslivs- och 
skolrankingar. Det viktiga för mig som förtroendevald är att våra elever tar sig till en nivå som öppnar 
dörrar kunskapsmässigt. Det ger riktig valfrihet för framtiden. Under 2016 inleddes en stor satsning på 
införande av IKT(datorer som pedagogiska arbetsverktyg) i skola och förskola, med omfattande 
utbildningar. För att ytterligare stärka elevernas möjligheter återinförs under 2017 inslagen av 
praktikveckor i grundskolan och arbetsmarknadskunskap införs som en del i utbildningen. Under 2016 
har fler skolungdomar än någonsin haft sommarjobb eller gått programmet för 
sommarlovsentreprenörer. Välfärdens koppling till företagande är viktig och desto tidigare våra elever 
och även nyanlända ges möjlighet till rätt utbildning, att starta eget och att komma ut i försörjning, desto 
bättre. 
Under året har vi startat upp arbetsmarknadsenheten, ett förverkligande av ett tydligt vallöfte som 
innebär att vi strukturerat får fler i utbildning, praktik och egen försörjning, istället för att passivt ta 
emot bidrag.  Denna ambition finns också när det gäller våra nyanlända invånare. Tillsammans med 
kommunens invånare ska kommunförvaltningen fortsätta arbetet med att minska klyftorna, så att 
flyktingar snabbare kan komma ut i egen försörjning och påskynda integrationen.  
 
Framtid med god miljö 
Under 2016 har arbetet påbörjats med att renovera och bygga nya lekplatser och parker. Ambitionen är 
att göra vår kommun attraktivare och mer barnvänlig. Tomelilla kommun tillhör en av de kommuner 
som arbetar aktivt mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020. Arbetet med att fasa in moderna fossilfria 
fordon pågår. Ytterligare ett led i detta arbete, och ett vallöfte, är att vi under senare delen av året har fått 
laddstolpar för fordon på plats på flera platser i vår kommun. Försäljningssiffrorna på det av kommunen 
delägda försäljningsstället för biogas har glädjande nog ökat rejält. Och under april 2017 övergår 
renhållningsfordonen till att köra på biogas, som ett resultat av krav från Tomelilla kommun. 
Investeringsberedningen som tillsattes i början på mandatperioden har permanentats och VA-
investeringarna har numera en egen investeringsbudget som ligger utanför fullmäktiges krav på 
finansiering. Detta möjliggör ett arbete för att försöka komma ikapp det eftersatta underhåll som råder 
inom vatten- och avloppsområdet. Tomelilla kommun har under året slutfört en historiskt stor 
investering i Rosendals reningsverk, som totalrenoverats och byggts om enligt ny standard och moderna 
krav, för mindre utsläpp i Nybroån och i Östersjön. Vi har nu ett toppmodernt reningsverk som har 
kapacitet att klara många års effektiv rening och en ökande kommunbefolkning.  Under 2016 har 
marksaneringen av kvarteret Fjäriln avslutats, där nu Tomelilla tätort kommer få en fin entré med 
kooperativa hyresrätter som snabbt har fulltecknats.  
Under året har kvarteret Svärdet invigts med 28 fina lägenheter med centralt läge. Det är positivt att 
Österlenhem nu arbetar vidare, i enlighet med ägardirektivet, med förtätning i Tomelilla tätort och i 
Smedstorp. I Brösarp pågår två positiva byggprojekt och kommunförvaltningen arbetar för fullt med att 
exploatera och ta fram nya villatomter med bra lägen. Samtidigt påbörjas arbetet med 
bostadsförsörjningsprogrammet som behöver ha en helt annan tydlighet än tidigare upplagor. Vi börjar 
för första gången på många år få styrning och bra fart på byggandet.  
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Föreningslivet gör skillnad! 
Föreningslivet är rikt och mångfacetterat i vår kommun.  Alla de föreningsledare som ideellt bär upp 
fritiden för barn och unga gör verkligen ett bra arbete. Under 2016 infördes riktade föreningsstöd för att 
förbättra villkoren för föreningar som aktivt arbetar med integration. Kultur-och fritidsnämnden har 
påbörjat en genomlysning med ambition att komma fram till ett stödsystem som gynnar föreningar med 
många aktiviteter riktade främst till barn och unga.    
Österlenbadet invigdes i början av året och målet var att attrahera 18 000 besökare under 2016. Det är 
mycket tillfredsställande att se att målet överträffades med 72% och landade på 30 947 besökare. 
Österlenbadet är en viktig framtidssatsning som både förbättrar folkhälsa, fritidssysselsättning och är en 
uppskattad mötesplats för unga och gamla. Investeringsutgiften för Österlenbadet har blivit 1,2 mkr 
lägre än budgeterade 72 mkr. Vi har fått oerhört mycket bad för pengarna! 
 
Äldrefokus 
De äldre som bor i vår kommun ger många goda omdömen om äldreomsorgen. Vi har en äldreomsorg 
som drivs både i egen regi och på entreprenad, med överlag mycket god kvalitet oavsett utförare. Under 
året har kommunfullmäktige antagit en äldreomsorgsplan och även påbörjat arbetet med det nya hälso-
och sjukvårdsavtalet. Tröskelprinciperna som gällt sedan Ädel-reformen 1991 fortsätter, men är nu i en 
process på väg att ändras för multisjuka personer. Framtiden kommer ställa högre krav på kommunernas 
förmåga till snabb anpassning och användandet av e-tjänster. Fiber i hela kommunen kommer därför bli 
en viktig reform för framtidens vård och omsorg.   
Under 2016 uppfylldes ytterligare ett vallöfte, när efterrätter till de äldre som har måltidsabonnemang 
återinfördes. Efterrätterna är en viktig del av att förgylla dagen för många äldre. Det förstärker också 
intrycket av en riktig måltid, då all vår mat till äldre lagas från grunden. 
 I 2016 års budget beslutades om att införa anhörigstimulanser som infördes i början av året.  De 
anhöriga har kunnat välja mellan bland annat fotvård och spaupplevelser. Det har blivit mycket 
efterfrågat. De anhöriga utför ett mycket stort oavlönat arbete, som vi vill uppmärksamma och stimulera. 
 
En god bit av Österlen 
Tomelilla kommun gör ett positivt resultat för tolfte året i rad i och med bokslutet för 2016. I en tid när 
omvärlden förändras i en snabb takt, är det en fördel att vara en liten flexibel kommun. Vi har nära 
mellan beslut och verkställighet. 
Det är glädjande att kunna konstatera att den starka befolkningsutvecklingen som vi haft de senaste åren 
fortsätter. Nettoökningen är +198 st och vi är nu 13 341 invånare i vår kommun. I hyggligt rask takt 
närmar vi oss 14 000 invånare. När vi nu summerar 2016 kan vi också konstatera att det är en positiv 
spridning ibland inflyttarna, allt från nyfödda till seniorer som är välkomna att dela vårt goda Österlen! 
 

Leif Sandberg(C)                                                                                                                       
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
Ekonomichef Anders Eriksson 
 
Omvärld, befolkning och viktiga händelser  
 
Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in 
Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också nästa år. I år beräknas BNP, 
kalenderkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är 
kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora 
antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar i år relativt måttligt, men förväntas 
öka i snabbare takt nästa år. År 2017 ser ut att bli ett högkonjunkturår för svensk ekonomis del. 

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras 
ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent, vilket 
kan jämföras med en ökning med 1,8 procent i år. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten 
gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig timlön med 2,8 procent. 

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupriser och en försvagad krona 
innebär att prisökningstakten gradvis stiger under året. Efterhand når ökningen av konsumentpriserna 
(mätt som KPIF, d.v.s. KPI exklusive hushållens räntekostnader) över 2 procent. Mot denna bakgrund 
är bedömningen från SKL att Riksbanken under hösten kommer att höja styrräntan. Den stramare 
penningpolitiken får till följd att kronan stärks och då framförallt mot euron. 

Utvecklingen åren 2018-2020 är ingen prognos utan i stället en framskrivning gjord på basis av några på 
förhand uppställda antaganden. Styrande i detta upplägg är att svensk ekonomi på sikt återgår till 
konjunkturell balans. Det innebär en mer normal, men väsentligt långsammare, utveckling av produktion 
och sysselsättning än tidigare då den svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur. Åren 2018-2020 
understiger BNP-tillväxten 2 procent samtidigt som ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad. 

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit en 
gynnsam utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. I reala termer beräknas 
skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015-2017, vilket är ungefär det dubbla mot 
normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och 
därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling åren 2018-2020 betydligt svagare. 
Det blir då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningar 
i skatteunderlaget på 0,5-1 procent räcker inte för att klara de extra utmaningar som den demografiska 
förändringen innebär. Det faktum att befolkningen blir äldre och äldre bidrar till stora kostnadsökningar 
inom bland annat äldreomsorg.   

 

Källa: SKL cirkulär 16:65 
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Nyckeltal för den svenska ekonomin 
 

Procentuell förändring  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
BNP* 1,3 2,3 3,8 3,2 2,8 1,9 1,6 1,7 
Sysselsättning, timmar* 0,3 1,8 1 1,8 1,3 0,3 0 0,2 
Relativ arbetslöshet, 
nivå 8 7,9 7,4 6,9 6,3 6,6 6,7 6,7 

Timlön, 
nationalräkenskaperna 1,9 1,7 3,2 2,3 3 3,1 3,4 3,4 

Timlön, 
konjunkturlönestatistik 2,5 2,9 2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPI 0,5 0,2 0 1 1,9 3 2,6 2,7 
Realt skatteunderlag 1,5 1,3 2 2,2 1,8 0,8 0,5 0,7 

 
*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa ; SKL cirkulär 16:65  
 

Befolkningsutveckling i Tomelilla 
 
Befolkningsutvecklingen i Tomelilla fortsätter att vara mycket positiv. Vid årsskiftet 2016 var 
kommunens invånarantal uppe i 13 341. Det är en ökning med 198 invånare sedan december 2015. 
Inflyttning från annat land står för cirka 60% av den ökningen. Flytt från annat län 27% och flytt inom 
länet 13%. Värt att notera är dock att födelsenettot som i augusti 2016 hade vänt upp till ett positivt tal, 
om än bara +1, nu har sjunkit ner till -20. 
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Måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning 
 
Mål finns på olika nivåer i organisationen. Kommunen införde under 2015 en ny styrmodell som finns 
närmare beskriven på kommunens webb. De slutliga verksamhetsmålen för 2016 antogs av 
kommunfullmäktige först den 29 februari och redovisas mer i detalj under respektive verksamhet. 
. 

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. Processen för intern kontroll innebär att kommunens 
styrelse, nämnder, ledning och personal samverkar och den är utformad för att med rimlig grad av 
säkerhet kunna uppnå fastställda mål. 
Kommunallagen ger nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande och 
samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunen. 
En sammanställning av årets kontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen som därmed följer upp 
om den interna kontrollen varit tillräcklig. 
Samtliga nämnder har beslutat om internkontrollplaner för 2016. Planerna har utgått från upprättade 
riskanalyser. Uppföljning av kontrollerna till nämnderna har både skett löpande och med en 
sammanfattande årsrapport. Där avvikelser och brister framkommit har åtgärder vidtagits eller så har 
förslag till förbättringar angetts.  
Den sammantagna bedömningen är att internkontrollen har bedrivits på ett adekvat sätt, men att 
processen kan förbättras. Som stöd i det arbetet har ett nytt reglemente för intern kontroll antagits av 
kommunfullmäktige 2017. I reglementet har riskanalysen fått en större roll för framtagandet av en 
relevant kontrollplan. 
 

Resultatöverföring 
Uppstår avvikelser i driften, kan fullmäktige besluta om att dessa ska överföras till följande år. Tid för att 
återställa ett överfört underskott ska anges i beslutet. Överförda överskott ska antingen läggas till 
kommunens egna kapital eller så ska tiden för när överföringen kan nyttjas anges. Fullmäktige kan 
besluta att verksamheten får använda överförda överskott, som lagts till det egna kapitalet, om 
kommunens ekonomi så medger.  
 
För resultatöverföring inom skolan se tabell under ekonomisk analys för Barn och utbildning.  
 

Resultatutjämningsreserven 
Av tidigare års resultat har 16,5 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är tänkta att 
kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed undvika drastiska 
nedskärningar i verksamheterna.  
 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning för innevarande år beslutas och redovisas i budgeten enligt lag. 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av 
kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna 
värdering 
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Som övergripande mål enligt reglementet för god ekonomisk hushållning gäller att ekonomin sätter 
gränser för verksamhetens omfattning. 

Nedbrutet i reglementet finns tre mål som reglerar resultat, investeringsnivå och skuldsättning.  

o Tomelilla kommun ska under den senaste femårsperioden ha ett genomsnittligt positivt 
resultat efter balanskravsjusteringar och före avsättning eller disponering till RUR som 
minst uppgår till 2 % i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, 
kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. 

Målet bedöms som uppfyllt. Snittet för resultatet 2012-2016 beräknas till 2,5 % . 

Särskilda finansiella mål för planperioden:  
o Nettoinvesteringarna får under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 

10,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
fastighetsavgift. 

Målet bedöms som uppfyllt, investeringarnas andel utgör 10,3 % i perioden 2012-2016. 

o Under femårsperioden 2015-2019 ska självfinansieringsgraden inom kommunens 
anslagsfinansierade verksamhet inte understiga 100 % 

Målet är svårbedömt då perioden ligger i framtiden. Dock kan vi konstatera att investeringsnivån för 
de kommande åren är väldigt hög och det kommer bli svårt att kortsiktigt uppnå målet. 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2016 
 
Nedan finns en kortare redovisning av statusen kring de verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
som antagits för 2016. Noterbart är att nio av tio mål är fullt uppfyllda under 2016. 
  

o Elevernas genomsnittliga meritpoäng i åk 9 är minst 205 p 
o Status: Målet uppfyllt. Utfall 206,1. 
 

o Väntetiden till förskoleplats understiger 3 månader  
o Status: Målet uppfyllt 
 

o Minst 63 % av tiden i hemtjänsten är hos brukaren 
o Status: Målet ej uppfyllt. Senaste mätning visar 60,5%. 
 

o Antalet personer i åldern 18-25 år som uppbär försörjningsstöd minskar till under 30. 
o Status: Målet uppfyllt. Snitt under året för åldern 16-29 var 23 stycken. 
 

o Det har tillkommit minst 35 bostäder i Tomelilla kommun, exklusive Österlenhem 
o Status: Målet uppfyllt. 41 nya bostäder under uppförande. 
 

o Handläggningstiden för enklare bygglovsärenden understiger 4 veckor 
o Status: Målet uppfyllt 
 

o Väntetiden för förberedelseklass understiger 3 veckor 
o Status: Målet uppfyllt 
 

o Underhållsinsatserna på förvaltningens fastigheter vidmakthåller minst standarden på fastighetsbeståndet 
o Status: Målet uppfyllt 
 

o Antalet besökare vid Österlenbadet överstiger 18 000 stycken. 
o Status: Målet uppfyllt. Antal besökare 2016 uppgick till 30947.  
 

o Utsläppen från reningsverket Rosendal understiger gällande tillstånd och riktvärden även under ombyggnationen  
o Status: Målet uppfyllt 
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Särskilda satsningar 2016 
 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 finns ett antal riktade uppdrag kring särskilda satsningar. 
Statusen på dessa särskilda satsningar redovisas nedan. 

  
o IKT-satsning i förskola och grundskola - IKT-plan antagen, fortbildning pågår, analys gjord av IT-infrastruktur, 

hård- och mjukvaror. Fortlöper enligt plan 
o Status: Verkställt 2016 
 

o FFI - Företagare för invandrare/för SFI. Förvaltning gör bedömning att för få(2-3 pers.) kan komma i fråga i 
nuläget, för att det ska vara rimligt starta verksamhet 

o Status: Ej verkställt 2016 
 

o Feriejobbsutökning - arbete pågår för att bereda minst ett 50-tal ungdomar 
o Status: Verkställt 2016 
 

o Utemiljöarbete förskola - iordningsställande av utemiljö till förskola. Beslut kommer att fattas under tertial 2 om 
byggande av förskola enligt punkt 7 

o Status: Ej verkställt 2016 
 

o Utemiljöer och lekredskap - förstärkt underhåll för renovering av parker och lekplatser 
o Status: Verkställt 2016 
 

o Fritidsstimulanser - riktad satsning för föreningslivet för ökad integration 
o Status: Verkställt 2016 
 

o Förskoleavdelning - paviljongförskola. Fördjupade analyser har visat att en paviljonglösning blir för kostsam. 
Investeringsberedningen föreslår permanentbygge under slutet på 2016/början 2017 

o Status: Ej verkställt 2016 
 

o Efterrätter seniorer - återinförande av efterrätter till seniorer med matdistribution och boende på särskilda 
boenden. 

o Status: Verkställt 2016 
 

o Vård och omsorgscollege - utökning av antalet platser från 0 till 20. Resursen som ställts till förvaltningen är 
felberäknad, den räcker endast till 6 st. 

o Status: Uppnås delvis 2016. Ej fullt verkställt 2016 
 

o Anhörigstimulanser - stimulanserbjudande till närståendevårdare. Infört. 
o Status: Verkställt 2016 
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Vision och värdegrund 2016 
Vision 2020 
 

Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, 
tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg 
och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika 
verksamheter. 

Värdegrund 
 

Livskvalité är nyckelbegreppet i vår vision och vår värdegrund. 
 

Tomelilla – livskvalitet i dialog 
Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är en rättighet. 

 
Tomelilla – livskvalitet för alla 
Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt 
och lika värde. 

 
Tomelilla – tillväxt för livskvalitet 
Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder. 

 
Tomelilla – livskvalitet med kreativitet och glädje 
Platsen med en atmosfär som ger livslust. 

  

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för höglivskvalitet och njuter av Österlen! 
Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling Här bygger vi ett hållbart samhälle för 
kommande nya generationer 
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Ekonomisk ställning och analys 
 
Årets budgeterade resultat var ursprungligen 10,1 mnkr. Sedan dess har kommunfullmäktige fattat beslut 
om att bevilja vård- och omsorgsnämnden två olika tilläggsanslag om totalt 2,270 mnkr och 
familjenämnden ett tilläggsanslag gällande fältassistenter om 0,556 mnkr. Beslutet är att samtliga tre 
tilläggsanslag ovan ska finansieras genom årets resultat. Kommunfullmäktige fattade också beslut i TB1 
att de tre särskilda satsningarna som inte kommer att genomföras under 2016 skulle gå tillbaka till 
resultatet. Dessa tre motsvarade 1,490 mnkr som ger en positiv effekt på resultatet. Det innebär att 
nuvarande budgeterade resultat är 8,8 mnkr. Detta motsvarar 1,3 % av skatteintäkterna. 
Investeringsutrymmet i budgeten var 40 mnkr. Med årets investeringsbehov och de investeringsplaner 
som ligger för framtiden blir det svårt att uppnå målsättningen om 100 % självfinansiering på 
nettoinvesteringarna om inte resultatet förbättras radikalt.  
 
Lånenivån har ökat kraftigt senaste två åren då investeringsnivån varit väldigt hög. Ett nytt badhus 
invigdes i början av 2016. Slutbesiktning av Rosendals reningsverk är gjord i januari. Driftstestning ska 
nu påbörjas och anläggningen beräknas bli aktiverad i bokföringen i mars 2017.  Fortsatt låga räntor gör 
att det för tillfället är gynnsamt att låna till investeringar. Det är dock fortsatt svårt med 
amorteringsmöjligheter och med en framtid där höjda räntenivåer förväntas, i kombination med högre 
avskrivningar måste vi förbereda oss för ett minskat utrymme för driftens övriga kostnader.  
  
Kostnads- och intäktsökningar relaterade till flyktingsituationen fortsätter att vara höga. Så här långt kan 
det konstateras att migrationen ur ett ekonomiskt perspektiv varit positiv för Tomelilla kommun. Som 
betonats både i TB1 och i TB2 ska årets överskott finansiera framtida år där strukturella förändringar 
kommer att ske och insatser kommer att krävas, framförallt för att få människor i arbete. Här krävs 
åtgärder redan nu för att inte hamna i en mycket oroande kostnadsutveckling de närmaste åren. 
Överskotten i årets resultat gällande migrationen uppkom främst inom stöd och lärande-verksamheten 
där kommunen har de största bidragen för migration.  
 
Ett annat område att fortsätta hålla fokus på är att de höga sjukfrånvarotalen, i kombination med 
kostnader för ersättningspersonal, fortsatt slår hårt mot kommunen också ekonomiskt.  
 

Utveckling av finansiell profil 2013-2015 
Kommunerna i Skåne omsatte 76 miljarder kronor under 2015. Det samlade resultatet försvagdes något 
jämfört med föregående år. Under perioden 2013-2015 uppgick det genomsnittliga resultatet till 1,6 % av 
verksamhetens bruttokostnader. Den resultatnivån räcker inte till för att uppfylla kriterierna för god 
ekonomisk hushållning. Starkast resultat för de tre åren uppvisade Burlöv med 4,1%, därefter kom 
Kävlinge och Östra Göinge. Tomelilla kommun finns i gruppen över 2 % i genomsnittligt resultat 
tillsammans med bland andra Lomma och Sjöbo. 

Kommunforskning i Västsverige har under flera års tid genomfört en årlig finansiell analys av Skånes 
samtliga kommuner. Rapporten summeras till en finansiell profil för respektive kommun. Profilen 
bygger på kommunens utveckling och ställning jämfört med andra kommuner. Profilen är relativ och ska 
inte förknippas med god ekonomisk hushållning. 

Den finansiella profilen innehåller åtta nyckeltal och fyra perspektiv: kontroll över den finansiella 
utvecklingen, långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande. 
Diagrammen har skalan 1-5, skalan är relativ, den svagaste poängen är en etta. 

Tomelilla kommuns finansiella profil hade under 2015 starkare perspektiv för både kontroll och 
kortsiktig handlingsberedskap i jämförelse med genomsnittet i länet. 
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Skattefinansieringsgraden av investeringarna i Tomelilla kommun låg under länssnittet för de tre åren 
och poängen i den finansiella profilen sjönk från en 3:a till en 1:a. Detta beror främst på kraftigt ökad 
investeringsvolym 2015. 

Tomelilla kommun hade den 5:e svagaste soliditeten i länet under 2015 med 14 %. Länssnittet ligger på 
31% ( soliditet inklusive pensionsförpliktelser). 

Enligt rapporten från Kommunforskning i Västsverige redovisade Tomelilla kommun under perioden 
2013-2015 en resultatnivå som med ett generellt synsätt kan betraktas som god ekonomisk hushållning. 
Det är viktigt att bibehålla resultatnivån för att kunna finansiera merparten av investeringarna framöver. 

Källa: Finansiell profil Tomelilla kommun 2013–2015, sept 2016 Kommunforskning i Västsverige 
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Årets resultat och balanskrav 
 
Årets resultat 
 
Årets resultat före eventuella avsättningar är 18,0 mnkr. Det är 9,2 mnkr högre än budget. Resultatet 
utgör 2,7 % av skatteintäkterna. Jämfört med resultatprognosen i TB2 så är det en ökning med 6,4 mnkr. 
Detta förklaras bland annat av att den sista skatteprognosen var bättre än tidigare prognostiserat. 
Intäkterna från migrationen fortsatta att öka inom stöd och lärande-verksamheten och 
pensionskostnaderna var något överestimerade i TB2. Till detta kan vi se en positiv återhämtning inom 
barn- och utbildningsverksamheten samt kommunledningskontoret. Det är dock fortsatt av största vikt 
att hålla kostnadsutvecklingen under lupp för att den inte ska skena iväg. Kommunen har två pågående 
tvister under förhandling på totalt 1,6 mnkr. Av försiktighetsskäl har 50% reserverats som en kostnad i 
årets resultat.  
 
Driftsresultat, verksamheter och nämnder 
För analys av årets resultat per verksamhet hänvisas till de ekonomiska analyserna med tillhörande 
kommentarer. 
 
 

Balanskrav 
 
Resultatet för 2016 uppgår till 18,0 mnkr före eventuella avsättningar. Efter korrigeringar av 
realisationsvinster och uttag från Sociala Investeringsfonden (SIF) bedöms resultatet bli 18,8 mnkr. 
Insättning och uttag till SIF görs genom öronmärkning av det egna kapitalet och justering av resultatet. 
Årets resultat medger en reservering med maximalt 10,8 mnkr till resultatutjämningsreserven. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om reservation för 2016. 
 

  
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Årets resultat enligt resultaträkningen 17,2 18,0 
reducering av samtliga realisationsvinster -0,7 -0,5 
Årets resultat efter balanskravjusteringar 16,5 17,5 
avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv -3,5 0,0 
 användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 
Årets balanskravsresultat 13,0 17,5 
övriga justeringar med hänsyn till  synnerliga skäl      
VA-verksamhet -1,6 0,0 
Uttag från sociala investeringsfonden 1,3 1,3 
Insättning till sociala investeringsfonden  -3,5 0,0 
Balanskravsresultat efter hänsyn till synnerliga skäl 9,2 18,8 

 
Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 
 
SKL:s senaste skatteprognos från december 2016 visar på ett förbättrat utfall jämfört med prognosen i 
augusti, men fortfarande något lägre än budget 2016. Förändringarna kommer främst från att SKL 
uppreviderat skatteunderlaget 2015 som en följd av den slutliga taxeringen. Utvecklingen övriga år har 
reviderats ner, i första hand till följd av att SKL nu utgår från att arbetsmarknaden når balans på en lägre 
sysselsättningsnivå.  
 

  Budget 16 Utfall 16 Utfall 
tkr cirkulär 

15:29 
cirkulär 

16:64 vs Budget 

Skatteintäkter 478 063 477 093 -970 
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 174 407 177 550 3 143 
Kostnadsutjämning 3 783 3 589 -194 
Regleringsbidrag/-avgift -376 -450 -74 

Strukturbidrag                                        
-       

                                       
-       

                                       
-       

LSS-utjämning  -12 347 -12 277 70 
Summa intäkter 643 530 645 504 1 974 

Slutavräkning 2015                                        
-       546 546 

Slutavräkning 2016 -1 103 -2 708 -1 605 
Summa intäkter (inkl. avräkning) 642 426 643 342 916 
Fastighetsavgift 26 473 26 935 462 
Summa intäkter (inkl. avräkning) 668 899 670 278 1 379 +f-skatt 
Skatteintäkter 476 959 474 932 -2 027 
Generella statsbidrag och 
utjämning 191 940 195 346 3 406 

 
Likviditet och lån 
 
Kommun har under året löst ut ett lån på 15 mnkr samt genomfört nyupplåning på 80 mnkr. Den ökade 
nyupplåningen är primärt till för att finansiera två större investeringar: Österlenbadet och Rosendals 
reningsverk.  Kommunen har i nuläget en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på fem lån om totalt 
190 mnkr fördelat enligt nedan. 
 
                                      Ränta 31/12 Räntebindning 

• 50 mnkr med kapitalbindning till mars 2017      -0,020% 2017-03-01 
• 50 mnkr med kapitalbindning till januari 2018       0,490% 2018-01-24 
• 30 mnkr med kapitalbindning till april 2019      -0,120% 3 mån Stibor +0,40% 
• 30 mnkr med kapitalbindning till januari 2020       0,084% 3 mån Stibor +0,59% 
• 30 mnkr med kapitalbindning till september 2025 1,690% 2025-09-01 
 

Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten 
utnyttjas gemensamt med kommunens helägda bolag (TIAB och Österlenhem). 
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Investeringar 
 
I budgetbeslutet för 2016-2018 angavs nivån på nettoinvesteringarna till max 10,5 % av de sammanlagda 
skatteintäkterna. Summan på de investeringar som beslutades uppgick till totalt 54 mnkr för 
skattefinansierade finansieringar och 43 mnkr för avgiftsfinansierade finansieringar, sammanlagt 97 mnkr 
för 2016. 
De största investeringarna under 2016 var ombyggnation av badhuset och Rosendals reningsverk, samt 
renovering av Byavångsskolan. En större satsning har under 2016 också genomförts inom IKT. 
Ombyggnad av Rosendals reningsverk påbörjades 2015 och är beräknad för slutligt övertagande av 
kommunen under våren 2018 efter att drifttestning ska ha genomförts i 12 månader. Den totala  
projektkalkylen uppgick till närmare 70 mnkr.  
 
Totalt sett beräknas årets investeringsutgifter ligga på omkring 80 mnkr och utgör 11,9 % av 
skatteintäkterna. Genomsnittet de senast fem åren blir då 10,3 %. 
 
Under året har investeringsbidrag erhållits för laddningsstationer (elfordon) med 337 tkr och för 
trafiksäkerhetsåtgärder på Brösarps torg med 168 tkr. 
 
Mer detaljer finns att läsa under Samhällsbyggnad och VA-verksamheten. 
 
 
Investeringsutgifter per verksamhet 
2016 tkr Utgift Inkomst Nettoinv. 
KLK 2 623 -337 2 286 
Samhällsbyggnad 11 194 -168 11 026 

Fastighetsenheten 22 264   22 264 

Stöd o lärande 212   212 

Barn o utbildning 2 947   2 947 

Vård o Omsorg 714   714 

Delsumma 39 955 -505 39 450 
VA-enheten 40 729   40 729 
Summa 80 684 -505 80 179 
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Ansvarsförbindelser och avsättningar  
 
Värdet av de pensionsförpliktelser som inte upptas i balansräkningen och som klassificeras som en 
ansvarsförbindelse uppgår 2016 till 246 mnkr inklusive löneskatt (256,4 mnkr 2015). 
 
Kommunens borgensåtagande till de kommunala bolagen och kommunförbunden uppgår 2016 267,7 
mnkr (278,7 mnkr 2015). Kommunens totala ansvarsförbindelser var vid årsskiftet 361,6 mnkr (388,4 
mnkr 2015). 
 
Pensionsåtagande 
 
Enligt aktuell beräkning från KPA uppgår kommunens kostnad för pensioner 2016, inklusive löneskatt, 
till totalt 33,4 mnkr (30,5 mnkr 2015). Kostnaden inkluderar både intjänad pension till anställda idag och 
utbetalningar på gamla pensionsåtagande, intjänade före 1998, på 12,7 mnkr samt 4,9 mnkr för premier 
och garantier.  
 
Pensioner, resultatposter mnkr 2015 2016 förändr. 
Avgiftsbestämd ålderspension 13,6 15,8 2,2 
Premier, Garanti KAP-KL, PFA 2,9 4,9 2,0 
Skuldförändring 1,0 -0,3 -1,3 
Finansiell kostnad 0,0 0,0 0,0 
Utbetalningar 13,0 13,0 0,0 
Total pensionsskuld, inklusive löneskatt 30,5 33,4 2,9 
Pensioner, balansposter mnkr       
Antal personer 4 959 5 256 297 
Pensionsavsättningar 5,6 6,4 0,8 
Ansvarsförbindelse utanför balansräkningen 256,4 246,0 -10,4 
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 262,0 252,4 -9,6 
*inklusive pensionsavsättningar till 
förtroendevalda. Senaste avlästa 
akutaliseringsgrad 2016 är 97%       
Finansiella placeringar SHB mnkr       
Anskaffningsvärde/bokfört värde 35,6 36,7 1,1 
Marknadsvärde 40,5 43,1 2,6 
mnkr       
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 262,0 252,4 -9,6 
Förvaltade pensionsmedel -40,5 -43,1 -2,6 
Återlånade medel 221,5 209,3 -12,2 
 
Kommunen har tidigare gjort avsättningar av likvida medel för att möta kommande års 
pensionsutbetalningar. Inga av dessa medel är nyttjade i nuläget. Medlen förvaltas i Svenska 
Handelsbanken. Depån är värderad enligt lägsta värdet-principen och är därmed upptagen till 
anskaffningspris. 
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tkr 
Anskaffningsvärde / 
bokförtvärde 

Marknadsvärde 
2016-12-31 

Andel av 
portfölj  

Svenska aktier 16 793 21 699 50% 
Utländska aktier 6 575 7 832 18% 
Svenska räntebärande 8 872 8 972 21% 
Alternativa investeringar 4 427 4 569 10% 
Summa värdepapper 36 667 43 072 99% 
Bankmedel   536   
Summa portfölj marknadsvärde   43 608   
Realiserade vinster/förluster under 
året   642   
Orealiserade vinster/förluster   6 405   
Performance i % Depå Jämförelseindex Differens 
Sedan start 20090616 88,88% 105,43% -16,55% 
2016 6,73% 8,14% -1,41% 
 
Prognosen från KPA för kommande års pensionskostnader ökar kraftigt och beräknas i dagsläget vara 
40,1 mnkr 2019. 
 

Finansiella nyckeltal 
 
  2012   2013   2014   2015   2016 

Värden i % om inte annat anges Tla Skåne Tla Skåne Tla Skåne Tla  Skåne Tla  

 Årets resultat,  andel av skatteintäkter* 1,3 2,6 3,4 2,7 2,5 1,3 2,7 1,6 2,6 

 Årets resultat,  andel av skatteintäkter* 
kommunkoncern 2,0 3,9 4,2 4,6 3,2 2,3 1,9 3,0 3,4 

 Finansnetto som andel av skatteintäkter* 
kommunen  0,3 0,6 0,1 0,4 0,2 0,5 0,7 0,8 0,2 

 Nettoinvesteringar i kommunen, andel  
av skatteintäkter* 8,0 11,7 7,8 12,5 8,0 11,0 18,0 10,8 11,9 

 Nettokostnad,  andel av skatteintäkter* 
kommun 99,0 98,1 96,7 92,6 97,7 99,3 98,0 99,2 97,6 

 Självfinansieringsgrad för kommunens 
verksamhet 22,7 21,6 23,1 21,9 18,8 20,5 19,4 21,8 24,5 

 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommun  6,7 25,7 7,5 25,1 12,6 27,5 12,6 28,8 15,7 

 Soliditet kommun  62,4 59,5 62,5 59,6 64,2 59,3 53,5 56,7 48,1 

 Soliditet kommunkoncern  41,7 42,2 45,3 41,0 46,6 40,8 39,6 39,7 38,3 

 Kassalikviditet  94   98   96   107   130 

 Tillgångar per invånare (tkr) 37   39   40   49   56 

 Eget kapital per invånare (tkr) 23   25   25   26   27 
 
* skatt & generella statsbidrag, utjämningar 
Källa KOLADA och kommunens räkenskaper 
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De kommunala bolagen och kommunalförbunden 
 
Nedan redovisas de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda 
redovisningen. Vidare redovisas även Biogas Ystad Österlen som ingår i kommunens samlade 
verksamhet. 
 

Österlenhem AB 
 

Österlenhem AB 2015 2016 
Antal anställda               9                      9     
Nettoomsättning (tkr)      49 628             53 029     
Resultat efter finansiella poster 
(tkr) -     2 681     -             11     
Balansomslutning (tkr)    307 725           291 422     
investeringar (tkr)      29 359             20 602     

 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att uppföra, förvalta eller 
sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom uppförande av 
småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra, förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. 
Uthyrning av bostäder och lokaler finns i Tomelilla, Brösarp, Smedstorp och Lunnarp.  
 
Bolaget har under året avslutat byggnationen av kvarteret Svärdet i Tomelilla tätort. Det är den första 
byggnationen som skett på över tjugo år. Inflyttningen började i maj och allt är uthyrt. Kostnaden per 
kvadratmeter slutade på 21 600 kr. Arbetet med planer för framtida byggnation fortskrider. För att 
kunna förtäta i olika områden har bolaget begärt att en planändring ska ske.  
 
Arbete med systematisk hyressättning har påbörjats. Det kommer att innebära en omförhandling och 
omfördelning av alla lägenhetshyror. Målsättningen är en rätt och rättvis hyressättning.  
 
Under året har bolaget i en intern kontrollprocess både för Österlenhem och TIAB speciellt inriktat sig 
på rutiner för utbetalningar. Risken för allvarliga fel med stora konsekvenser bedöms som mycket låg. 
 
Årets resultat uppgår till minus -11 tkr, under året har bolaget satsat på underhåll för att bibehålla värdet 
i fastigheterna. Bedömningen är att ändamålet med bolaget är uppfyllt under 2016 och att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts. 
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Tomelilla Industri AB (TIAB) 
 
Tomelilla Industri AB 2015 2016 
Antal anställda             -                      -       
Nettoomsättning (tkr)        5 191               7 924     
Resultat efter finansiella poster 
(tkr)             86               4 671     
Balansomslutning (tkr)      25 832             29 412     
investeringar (tkr)        5 145                    -       

 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter, samt 
uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål samt utbildning. Uthyrning av 
lokaler och utarrendering av mark finns i Tomelilla.  
 
Bolaget har under året sålt en fastighet. Det ger ett lokalt företag möjlighet att växa och utvecklas, vilket 
skapar sysselsättning i kommunen. För att ytterligare utveckla företagsmöjligheter planerar bolaget att 
skapa ett företagshotell. Arkitekt för uppdraget är upphandlat och arbetet inleds 2017.  
Slakteriet 11, Scanområdet, kommer att övergå i kommunens ägo under 2017 enligt beslut I 
kommunfullmäktige. 
 
Årets vinst uppgår till 4,7 mnkr. Det goda resultatet beror främst på en realisationsvinst. Ändamålet med 
bolaget bedöms uppfyllt och bolaget har uppnått god ekonomisk hushållning under 2016. 
 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) 
 
Österlens Kommunala Renhållnings 
AB 2015 2016 
Antal anställda             -                      -       
Nettoomsättning (tkr)      33 220             33 862     
Resultat efter finansiella poster (tkr)           349                  447     
Balansomslutning (tkr)        9 808             11 809     
investeringar (tkr)             -         

 
Bolaget ska inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med beaktande av 
miljö- och resurshänsyn. Verksamheten ska bedrivas på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt 
och effektivt sätt, samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper.  
 
Med målsättningen att förbättra miljömedvetandet och lära ut källsortering har bolaget under året drivit 
ett lyckat pilotprojekt vid en asylförläggning. Därutöver har alla barn i årskurs fem bjudits in att besöka 
Sysavs anläggning i Malmö i syfte att öka kunskapen om avfallshantering. Aktiviteten fortsätter 2017.  
 
Årets resultat, efter skatt, uppgår till 439 tkr, drygt 400 tkr mer än budget. Bolaget bedömer att årets 
verksamhet har bedrivits och utvecklats med iakttagande av det kommunala syftet och de mål som 
antagits för verksamheten. 
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Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) 
 
SÖRF 2015 2016 
Antal anställda             48                    46     
Nettoomsättning (tkr)      66 019             66 277     
Resultat efter finansiella poster 
(tkr)           693               1 259     
Balansomslutning (tkr)      42 859             42 305     
investeringar (tkr)      18 371               1 885     

 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 
kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska förbundet hålla en för förbundsmedlemmarna 
gemensam räddningstjänst.  
Under 2016 har förbundet infört ett operativt femte skift. Detta har inneburit att det förebyggande 
arbetet med tillsyn, utbildning och informationsinsatser har kunnat öka. Trots stora informationsinsatser 
vid brand i byggnad har förbundet behövt göra flera insatser.  
Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har god måluppfyllnad. Sex av sju mål är uppnådda. 
Det sjunde målet om minskat antal brandlarm i byggnader uppfylldes inte. Båda de två finansiella målen 
är uppfyllda. Årets resultat på 1,3 mnkr överstiget budgeterat resultat som var 0,1 mnkr. Förbättringen 
beror dels på en positiv utveckling av pensionsskulden, men också på att återbesättning av tjänstledig 
och vakant personal inte skett fullt ut.  
 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 
Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 2015 2016 
Antal anställda             18                    18     
Nettoomsättning (tkr)      13 776             13 702     
Resultat efter finansiella poster (tkr)             22                    70     
Balansomslutning (tkr)        5 733               7 159     
investeringar (tkr)             56                  169     

 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för 
myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. 
Under 2016 har de anställda i förbundet genomgått en gedigen utbildning i arbetsmiljö och det förväntas 
påverka framtida arbetssätt positivt. 
 
Självfinansieringen av verksamheten uppgick till 54 %. Målet var minst 50%. Årets ekonomiska resultat 
är 70 tkr. Sammantaget utifrån årets resultat, samt måluppfyllelse avseende både ekonomiska som 
verksamhetsmässiga mål, är bedömningen att förbundet uppnår god ekonomisk hushållning. 
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Sydskånska Gymnasieförbundet 
 
Sydskånska Gymansieförbundet 2015 2016 
Antal anställda           189                    -       
Nettoomsättning (tkr)    207 311                  239     
Resultat efter finansiella poster (tkr) -   12 821                    -       
Balansomslutning (tkr)      31 494                  328     
investeringar (tkr)        2 369                    -       

 
Sydskånska Gymnasieförbundet upplöstes den 31 december 2015. Förbundet har haft viss administrativ 
verksamhet fram till och med den 30 april 2016. Upplösning av förbundet och slutreglering av skulden 
hos respektive medlemskommun (Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommun) hanteras via en separat 
överenskommelse om avveckling samt ett kompletterande tilläggsavtal.  
 

Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening 
 
Biogas Ystad Österlen 2015 2016 
Antal anställda             -                      -       
Nettoomsättning (tkr)        2 443               2 979     
Resultat efter finansiella poster (tkr) -        438                    33     
Balansomslutning (tkr)        7 704               7 819     
investeringar (tkr)             -                      -       

 
Biogas Ystad Österlen ägs och drivs av sina medlemmar. Föreningen har som ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla biogas från tankstationer och 
biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. Årsredovisningen för 2016 är ännu inte tillgänglig. 
Föreningen ingår inte i den sammanställda redovisningen.  
 
Försäljningen ökade under 2016. Detta och minskade omkostnader har bidraget till att byta de första 
årens förluster mot en mindre vinst. Preliminärt resultat är 33 tkr. 
 
En ny renhållningsentreprenad 2017 i ÖKRAB-området, vars sopbilar drivs med gas, kommer att 
innebära en ökad gasförsäljning och därmed en förbättrad ekonomi för föreningen de kommande åren. 
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Personalredovisning 
 

Personalchef Anna Löfvall 

 

Anställda i förvaltningen arbetar med att ge välfärd och upplevelser till kommunens invånare och 
besökare. Förvaltningens viktigaste resurs, personalen, följs systematiskt upp. Resultatet av denna 
uppföljning rapporteras i personalredovisningen.  
Tomelilla kommun ska vara arbetsplatsen som genomsyras av stolthet för arbetet och arbetsplatsen. 
Kommunen som arbetsgivare ställer höga krav och erbjuder fokus på gott arbetsklimat. Ett arbete för att 
främja allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen bedrivs. 
 
Personalredovisningen omfattar främst de ca 700 anställda som är tillsvidareanställda i 
kommunförvaltningen, men i vissa nyckeltal omfattas även de som är tidsbegränsat anställda längre tid 
än tre månader. Redovisningen omfattar personalstruktur, personalrörlighet, ohälsotal och arbetsmiljö i 
förvaltningen. 
 
Statistik och nyckeltal kommer främst från vårt lönesystem Personec P. 
 
Definitioner 
Månadsavlönade = Tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med mer än tre månaders 
anställning. 

Timavlönade = främst vikarier på kortare vikariat. 
 

Viktiga händelser 
 

• Repetitionsutbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud 
• Lönekartläggning utifrån kön 
• ”Kraftkartan” 
• Stabilisering av de ökade sjuktalen 
• Mentorssamverkan mellan YT3S  

 
Antal tillsvidareanställda 

Verksamhet  2015 2016 Förändring 
Barn och utbildning 253 265 12 
Kommunledningskontoret 40 48 8 
Kultur och fritid 56 66 10 
Samhällsbyggnad 48 47 -1 
Stöd och lärande 64 79 15 
Verksamhetschefer 4 4 0 
Vård och omsorg 241 235 -6 
TOTALT 705 743 38 

 
Tabellen över antal tillsvidareanställda är en ögonblicksbild. Vissa tjänster kan vara tillfälligt vakanta vid 
mättillfället, och vissa tjänster kan ha en överlappning under en begränsad period. 
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Ökningen inom barn- och utbildningsverksamheten beror på behovet av förberedelseklass, av 
modersmålsundervisning samt kravet på studiehandledning. I vissa rekryteringar av vikarier har man valt 
att tillsvidareanställa för att göra tjänsten mer attraktiv, då det har bedömts att ordinarie personal inte 
kommer att återvända till tjänsten.  
 
Stöd och lärande har ökat med anledning av uppstart av HVB-hem i egen regi. 
Inom kultur- och fritidsverksamheten beror ökningen främst på att Österlenbadet öppnat och kräver 
bemanning, samt utökning inom kostenheten till följd av ökat barnantal. 
 
Vård och omsorg har minskat genom medveten neddragning vid naturliga avgångar, samt genom att 
tillsvidarevakanser ersatts med tidsbegränsade anställningar tillfälligtvis. 
Ökningen på kommunledningskontoret beror på uppstart av en arbetsmarknadsenhet. 
 

Sysselsättningsgrad 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom förvaltningen är fördelad enligt nedan. 
 
  KLK BoU KoF SB SoL VoO 
TOTALT 91% 97% 98% 83% 99% 95% 81% 
Kvinnor 90% 96% 98% 85% 99% 95% 81% 
Män 93% 99% 96% 78% 99% 98% 81% 

 
Förvaltningens chefer främst inom vård och omsorg arbetar löpande med att tjänsterna ska ha så hög 
sysselsättningsgrad som möjligt utifrån verksamhetens behov och budget. Regelbundet ställs frågan i 
medarbetarenkäten om önskad sysselsättningsgrad. Av medarbetarenkäten framgår att 89% har den 
sysselsättningsgraden som man önskar.  Av de som inte har önskad sysselsättningsgrad är de flesta 
kvinnor. Det finns en variation på vilken sysselsättningsgrad man önskar. Det mest önskade av dessa är 
en sysselsättningsgrad på 96-100% samt 76-85%. 
 

Personalomsättning 
 
Under 2016 har 98 medarbetare slutat sina tillsvidareanställning i förvaltningen och 151 medarbetare har 
nyanställts. Under året har personalomsättningen varit ca 13%, en ökning jämfört med tidigare år. De 
verksamheter som haft högre personalomsättning är barn och utbildning samt stöd och lärande.  
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Pensionsavgångar 
 
Det finns alltid anledning att analysera pensionsavgångarna de kommande åren, då konkurrensen om 
kompetens är stor. Pensionsåldern i Sverige är flytande och möjligheten finns att arbeta kvar fram till 67 
års ålder. I Tomelilla kommunförvaltning  finns tre medarbetare som fyller 67 år under 2017. Det finns 
även sex medarbetare som fyller 66 år under 2017..  
 
Verksamhet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Barn och utbildning 5 3 8 5 4 9 
Kommunledningskontoret 2 0 2 3 3 2 
Kultur och fritid 2 1 1 2 0 0 
Samhällsbyggnad 4 1 1 1 2 2 
Stöd och lärande 2 1 4 1 1 0 
Vård och omsorg 8 2 5 6 7 4 

 

Snittålder 
 
Snittåldern i hela kommunen är 46 år, varav kvinnor har en snittålder på 46 år och män 47 år. 
 
Verksamhet Kvinnor Män Alla 
Barn och utbildning 46 48 47 
KLK 48 48 48 
Kultur och fritid 44 45 44 
Samhällsbyggnad 45 51 49 
Stöd och lärande 43 42 43 
VC 53 60 56 
Vård och omsorg 47 41 46 
TOTALT 46 47 46 

 
          

Lönekartläggning 
 
Ett partssammansatt arbete påbörjades under hösten 2015 för att se över lönestrukturen i Tomelilla 
kommunförvaltning utifrån könsperspektiv. Den första delen i arbetet blev att se över 
befattningsvärderingarna och försöka få in fler av de tjänster som innehas av en eller ett fåtal 
medarbetare. Själva analysen av lönekartläggningen samverkades i central samverkansgrupp under våren 
2016. Lönekartläggningen 2016 visade inga osakliga löneskillnader på grund av kön. 
 
 

Friskvård 
 
Under året har medarbetarna blivit vana vid det nya sättet att köpa friskvård för sitt friskvårdsbidrag (750 
kr per halvår). Beställningarna har under 2016 ökat jämfört med 2015 (nyttjandegrad ca. 30%). Av 
förvaltningens medarbetare har ca. 40% nyttjat sitt friskvårdsbidrag under året. Stöd och lärande är den 
verksamhet med högst nyttjandegrad på ca. 50%. Medarbetarna köper mest gruppträning och 



Tomelilla kommun Årsredovisning 2016 
 

30  

kroppsbehandlingar. Andra tjänster som köps är simning, mental träning, kost och vikt, individuell 
träning och dans. Förvaltningen har köpt friskvård till medarbetarna för 433 787 kr under 2016. 
 

Sjukfrånvaro 2016 
 
Förvaltningen har under 2016 stabiliserat den kraftigt ökande sjukfrånvaron. Totalt är sjukfrånvaron lika 
stor 2016 (6,10%) som 2015 (6,01%). En tillbakablick de senaste tio åren: 
 

 
 
Vid halvårsuppföljningen sågs en fortsatt ökande sjukfrånvaro framförallt inom barn och utbildning. 
Detta uppmärksammades under hösten och på helåret är ökningen inte lika kraftig. 
 

Sjukfrånvaro per verksamhet: 
 
Verksamhet 2015 2016 Kvinnor Män 
Barn och utbildning 5,39% 5,82% 6,52% 2,62% 
Kommunledningskontoret 3,74% 4,30% 6,32% 0,65% 
Kultur och fritid 5,13% 4,03% 2,66% 7,46% 
Samhällsbyggnad 3,34% 4,25% 4,72% 4,00% 
Stöd och lärande 7,82% 5,89% 5,73% 6,55% 
Vård och omsorg 7,73% 8,18% 8,42% 5,46% 
TOTALT 6,01% 6,10% 6,67% 3,94% 

 
På helåret ökar vård och omsorg sin sjukfrånvaro mer än förväntat. Det är ett faktum att mäns 
sjukfrånvaro inte direkt har ökat, utan ökningen totalt beror på ökad sjukfrånvaro hos kvinnor. 
41% av sjukfrånvaron är längre än 60 dagar. Uppdelat på kvinnor och män, är siffran 43% för kvinnor 
respektive 29% för män. Detta innebär att kvinnor i högre utsträckning än män är frånvarande p.g.a. 
sjukdom under lång tid. 
Samhällstrenden med återigen ökande sjuktal började lite tidigare än Tomelillas uppgång. Forskning och 
statistik visar på att kvinnor mellan 30-45 år är en utsatt grupp framförallt för psykisk ohälsa. 
Jämställdhetsperspektivet med utgångspunkt i att det är kvinnor som tar störst ansvar för barn, hem och 
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familj samtidigt som yrkesarbete på heltid är norm, är en stor faktor. 
Det är även så att kvinnor på den könssegregerade arbetsmarknaden i stor utsträckning arbetar inom 
kontaktyrken och som chefer har långt fler underställda än män inom andra yrkeskategorier. Forskning 
har visat att risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor inom kontaktyrken (som lärare, förskolelärare, 
socialsekreterare m. fl.) och att kvinnor och män diagnostiseras olika i vården. Kvinnor diagnostiseras i 
högre utsträckning med stressdiagnoser och män mer med depressionsdiagnoser.  
För Tomelillas del är detta direkt applicerbart. Det är kvinnor i denna ålders- och yrkeskategori som är 
dominerande bland rehabiliteringsärendena. Den psykiska ohälsan som inte är arbetsrelaterad eller en 
blandning av arbetsrelaterat/personligt, har ofta sin utgångspunkt i de personliga förhållandena.  
Två tydliga kategorier är välutbildade, ambitiösa ”duktiga flickor” som inte säger nej, liksom kategorin 
med outbildade, deltidsarbetande, ofta ensamstående kvinnor där den ekonomiska pressen i större 
utsträckning är en bidragande faktor. Gemensamt är att det uppstår obalans mellan arbete och fritid i 
livet.   
Männens sjukfrånvaro är i det närmaste opåverkad av den kraftiga uppgången.  
De allmänna kunskaperna om vad som förväntas av medarbetaren i ett anställningsförhållande och 
föreställningar om vad yrket innebär för arbetsuppgifter är lägre främst hos yngre anställda vilket 
identifieras som en riskfaktor för psykisk ohälsa. Detta ställer högre krav på arbetsgivaren att vara tydlig i 
kraven vid en anställning. 
Infektioner fortsätter att vara den vanligaste anledningen till varför ett rehabärende startas. Den näst 
vanligaste anledningen är psykisk ohälsa och därefter följer sjukdom i skelett. Största delen är icke 
arbetsrelaterad (63%) därefter blandat arbetsrelaterat/personligt (27%). Arbetsrelaterade rehabärenden 
utgör 2%. 
Den viktigaste framgångsfaktorn för arbete med sjukfrånvaro är ett aktivt ledarskap som resulterar både i 
aktiva rehabiliteringsåtgärder och gör att stress och risk för långtidsfrånvaro tidigt upptäcks. Även om 
sjukfrånvaron inte är arbetsrelaterad får den konsekvenser på arbetet. Under året har flera insatser med 
Kraftkartan gjorts. Kraftkartan är ett arbetsverktyg där man är tydlig med uppdrag, att skapa en känsla av 
kontroll, påverkan på arbetsförhållandena m.m. Det är faktorer som man vet skapar hälsa.  
Förvaltningen har under många år arbetat med systematisk och regelbunden kontroll på ohälsa. 
Aktiviteter för att ständigt motverka icke nödvändig sjukfrånvaro är: 
 

• Tidiga kontakter – samtal mellan chef och medarbetare. 
• Första-dags-intyg. 
• Previa - företagshälsovård. 
• Högriskskydd – försäkringskassan. 
• ADATO – dokumentationssystem vid sjukdom. 
• Riktade insatser på individ- och gruppnivå. 

Slutsatser som dragits under året är att Previa, företagshälsovården, har varit en god samarbetspartner. 
Att öka användningen av Previas insatser och rikta dem även till de medarbetare som inte alls har en 
arbetsrelaterad sjukfrånvaro, är en framgångsfaktor i en tid då andra samarbetspartners som sjukvården 
och försäkringskassan inte samarbetar med arbetsgivare på samma sätt. Uteblivna vårdinsatser, långa 
köer och hög arbetsbelastning hos försäkringskassans handläggare gör ett aktivt och proaktivt arbete 
svårt som ensam arbetsgivare. En annan viktig förutsättning för att förvaltningens chefer ska klara ett 
aktivt ledarskap gällande hanteringen av sjukfrånvaro och rehabilitering, är att de inte har för stort antal 
medarbetare underställda. 

. 
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Arbetsmiljö 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda 
och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Skyddsronder och skyddskommittéer 
sker kontinuerligt i respektive verksamhet. Varje år genomförs en årlig revision av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i förvaltningen, som beställs av kommunstyrelsen. Revisionen för året 2015 visade på 
sämre resultat än tidigare och i handlingsplanen beslutades att förvaltningen behöver bli bättre på att 
dokumentera handlingsplaner, följa upp olyckor och tillbud samt utbildas igen i samverkansavtalet och 
droger/alkohol/tidiga signaler på ohälsa. Information om bristerna och åtgärderna har getts till cheferna 
under hösten 2016, samtidigt som en utbildningsinsats genomfördes av Previa i tidiga signaler. 
Utbildningsinsats avseende samverkan planeras ske under 2017. 

Repetitionsutbildning genomfördes 2016 för chefer och skyddsombud, vars certifieringsutbildning var 5 
år eller äldre.  

En ny föreskrift från arbetsmiljöverket AFS 2015:4 gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, 
började gälla 31 mars 2016. Förtroendevalda kommer att genomgå utbildning i denna under våren 2017. 
Målet med att arbeta systematiskt och oavbrutet med arbetsmiljöfrågorna är att bidra till måluppfyllelse 
för verksamheten, goda arbetsförhållanden, ordning och reda samt ge en långsiktigt god ekonomi i 
verksamheten. 
 

Medarbetarenkät 
 
Medarbetarenkäten genomfördes under våren 2016. Enkäten genomförs med 18-månaders intervall. 488 
medarbetare svarade på enkäten. Resultatet på hållbart medarbetarengagemang (HME) blev 4,06 på en 
skala 1-5. Det är en liten sänkning jämfört med tidigare (4,13 år 2014). 2016 visar sämre resultat på 
framförallt arbetsmiljö, men också en liten försämring på arbetsbelastning 
 

Personalförsörjning 

2016 summeras avseende personalområdet i termer av förändring.  Det är förändringar som berott både 
på interna såväl som externa krafter. Bristen på utbildad arbetskraft inom flera områden, samtidigt som 
sjukfrånvaron varit högre än tidigare, har utmanat cheferna i deras ledarskap och uppdrag att leverera 
tjänster till medborgarna. Flera nyanställda chefer har introducerats under året.  För att både attrahera 
framtida medarbetare och behålla kompetenta medarbetare krävs bra chefer, en god arbetsmiljö och 
förutsättningar för att klara av att göra sitt arbete på ett bra sätt.  Det gäller oavsett om man är chef eller 
medarbetare. Bristen på kompetens inom välfärden (det utbildas för få och stora pensionsavgångar sker) 
skapar utmaningar i att tänka nytt kring ledning och fördelning av arbetet. Under 2017 kommer 
ytterligare satsningar på insatser för att förbättra samverkan och arbetsmiljöarbetet ,samt introduktion 
för både medarbetare och chefer. Planen för ledarutveckling måste fortsätta. 2016 startade mentorskap 
för att utveckla ledarskapet om man är ny eller har nya utmaningar i sitt ledarskap. Samverkan sker 
mellan YT3S (Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo) och mentorer och adepter kopplas ihop 
över kommungränserna.  
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Kommunledning verksamhetsanalys 
 

T.f. kommunchef  Helena Berlin 

Kommunövergripande, ledning, styrning och utveckling 

• Kommunikation, service och marknadsföring 
• Kris och säkerhet 
• Utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, folkhälsa, näringsliv och infrastruktur  
• Personalstrategi, förhandling och organisation 
• Ekonomi, finansförvaltning 
• IT-verksamhet 
• Juridik, upphandling 
• Nämndsorganisation och kanslifunktioner 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

• Förvaltningslagen 
• Kommunallagen 
• Offentlighet och sekretesslagen 
• Lagen om offentlig upphandling 
• Arbetsmiljölagen 
• Diskrimineringslagen med flera 
• Kommunens författningssamling med reglemente för kommunstyrelsen 

 

Viktiga händelser 2016 
 
Arbetsmarknadsenheten 
En helt ny arbetsmarknadsenhet har startat under året. Den arbetar primärt med invånare som behöver 
stöd när det gäller arbete, försörjning och studier.  Uppdraget genomförs i nära samverkan med andra 
verksamheter, som till exempel individ och familjeomsorgen (IFO) och skolan, men även med externa 
myndigheter, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Frivården.  Arbetsmarknadsenheten 
driver Ung SLUSS, som är en mötesplats för unga mellan 16-24 år som inte har någon sysselsättning. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar också med praktikplatser i kommunal verksamhet, PRAO och 
feriearbete. 
 
Matfestivalen 
2016 års upplaga av Skånes Matfestival i Brösarp lockade många besökare. Syftet med kommunens 
deltagande var att visa att mat är ett fokusområde för Tomelilla kommun. Kommunen medverkade 
bland annat med kostenheten som bjöd på provsmakning.  Flera lokala producenter från kommunen 
presenterade sig också i kommunens tält. Tomelilla kommun hade tillsammans med många av 
kommunens matföretag tagit fram en Tomelilla-kokbok som delades ut till besökarna på festivalen. Den 
blev mycket populär.  
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Säkerhetsarbete 
Den 1 april anställdes en säkerhetssamordnare på heltid. Tidigare har kommunen ingått i ett samarbete 
med grannkommunerna och delat på tjänsten. Lokala ordningsföreskrifter och andra planer för 
krishantering har uppdaterats under året. Egna riktlinjer för arbete mot våldsbejakande extremism har 
tagits fram. Att säkerhetssamordnaren är på plats på heltid har bland annat lett till ett ökat 
säkerhetsmedvetande i kommunhuset och andra verksamheter. 
 
Destinationsutvecklingsprocess Skåne Sydost  
Destinationsprocessen går in i sin slutfas. Under hösten 2016 har företag från området och 
representanter från kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla arbetat vidare med strategiska 
fokusområden för att få hit fler internationella besökare. I processen har nya arbetssätt skapats både för 
besöksnäringen och offentliga aktörer. Processen har gett verktyg för produktutveckling som testats av 
företagen och innebär ett startskott för ett mer coachande arbetssätt för kommunerna. Viktigt blir nu att 
hitta ett bra sätt för hur kommunerna ska fortsätta att samarbeta kring besöksnäringen. 
 
Integrationsarbete 
De senaste årens stora migrationsvåg mattades av under 2016. Den nationellt uppstramade gräns- och 
immigrationspolitiken har gjort att tillströmningstakten minskat avsevärt. För att ordna boende, skola 
och fritidssysselsättning för de som ändå kom har kommunen, men också föreningar, privatpersoner, 
kyrkor och folkhögskolan,  arbetat hårt för att ordna så bra förutsättningar som möjligt.  
På HVB-hemmet Välagården har antalet unga varierat under året. Under hösten 2016 har ett antal unga 
som bor på Välagården antingen fått avslag på sin asylansökan eller fyllt 18 år och därmed avskrivits från 
kommunens ansvarsområde.  
Biblioteket, kulturskolan och fritidsgården Soffta har ordnat aktiviteter för de nyanlända vilket 
underlättat språkinlärning, kontakter och därmed stärkt integrationen.  Ett särskilt föreningsbidrag 
utlystes till de organisationer som vill inkludera flyktingar i sin verksamhet.  
Det integrationsråd om fem politiskt tillsatta ledamöter som kommunen inrättade i april 2015, har bland 
annat i uppdrag att samla och sprida information på migrationsområdet. För att arbeta med integration 
finns i kommunen en integrationssamordnare och en folkhälsostrateg. Dock har dessa tjänster varit 
vakanta under en del av året.  
 

Närmsta framtiden 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att påbörja en utbyggnad av fiber i de områden på landsbygden där 
inget annat företag bygger. Vilka områden som ska byggas först beror på antalet intresseanmälningar 
som kommer in.  
Ett arbete kring bilden av Tomelilla och platsvarumärket inleds i början av 2017. Där kommer de 
företag, föreningar och invånare som vill kunna vara delaktiga på olika sätt. 
Alla kommunstyrelsens ledamöter har fått läsplattor. Digital nämndshantering införs under året, där alla 
nämnder successivt ska gå över till läsplattor. 
Destinationsprocessen går in i sin slutfas. Viktigt blir nu att hitta ett bra sätt för hur kommunerna ska 
samarbeta kring besöksnäringen. 
 
Under våren 2017 kommer sex laddstolpar för elbilar att vara i drift runt om i kommunen. 
Förhoppningen är att en ökad tillgänglighet till laddstolpar ska kunna främja en marknad för elfordon i 
Tomelilla.   
Under 2017 kommer den nya nationella transportinfrastrukturplanen och den regionala 
transportinfrastrukturplanen att remitteras. Även andra regionala planer kommer att revideras, t.ex. 
trafikförsörjningsprogrammet och cykelvägsplan för Skåne 2014-2025. Infrastrukturfrågorna kommer att 
få ökat fokus då Tomelilla kommun blir samordningsansvarig för infrastrukturområdet inom SÖSK-
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samarbetet (Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn).  
Integrationsstrategin beräknas bli klar. Förhoppningen är att den ska underlätta arbetet med integration 
både internt i kommunens verksamheter och för externa aktörer. Ett ettårigt samarbete med Sjöbo 
kommun om en gemensam befattning som folkhälsostrateg inleds också under året.  
 

Mål kommunledningskontoret 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 

Nummer Mål 2015 Mål 
2016 

Utfall 
2016 

Status Utfall 

KS 1:1:1 Arbetslösheten bland ungdomar 
18-24 år mins- kar 
(Arbetsförmedlingsstatistik, 
mäts i procent) 

22,2 19,5 17,8 Öppet arbetslösa i juli 
2016 var 13% 

 

 

KS 1:1:2 Det generella sjukpenningtalet 
bland kvinnor sjunker. 
(Försäkringskassans register, 
mäts i procent) 

13,7 13,4 14,8 Mätning i juli visar på 
14,8 % 

 

 

KS 1:2:1 Andelen invånare som ger 
helhetsbedömning av Tomelilla 
kommun som en bra plats att 
bo och leva på ökar 
(Medborgarundersökning, Mäts 
i procent) 

53,0 54,0 52,0 Lågt deltagande i enkäten 
(44%).  

 
 

 
 

KS 1:2:2 Kommunens befolkning 
ökar (SCB,mäts i antal) 

13128 13225 13341 Målet uppfyllt 
 

 

KS 1:3:1 Andelen av kommunförvaltning 
inköpta livsmedel som är 
ekologiska eller närodlade ökar. 
(Egen mätning, Mäts i procent) 

11,0 13,0 14,0 Målet uppfyllt  

 

KS 1:3:2 Andelen av 
kommunförvaltningens bilar 
som är miljöbilar ökar. (Egen 
mätning, Mäts i procent) 

66,0 71,0 62,5 Idag har vi 62,5% 
personbilar som är 
miljöbilar 

 

 

KS 1:3:3 Antalet nyregistrerade fordon i 
kommunen med biogas-, 
elhybrid och eldrift ökar. 
(Bilregistret, Mäts i antal) 

9,8 9,9 9,9 Senaste mätningen 
genomförd september 
2016 

 

 
 

KS 1:3:4 Kväveutsläppen från Rosendals 
reningsverk minskar (Egen 
mätning, Mäts i ton kväve) 
 

27,0 27,0 27,0 Ny process trimmas in 
under 2017 
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KS 1:3:5 Standarden på väghållningen för 
gator vidmakthålls. (Egen 
mätning, Mäts i procent av totala 
vägsträckan) 

3,0 3,0 3,0 Enligt plan 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

KS 1:3:6 Standarden på väghållning för 
gång- och cykelleder ökar. (Egen 
mätning, Mäts i procent av 
totala vägsträckan) 

3,0 3,3 3,3 Enligt plan  

 

KS 1:4:1 Extern resultatnivå, exklusive 
extraordinära intäkter och 
kostnader, ska uppgå till lägst 1,5 
% i genomsnitt under perioden 
2016-2018. (Delårsrapporter 
samt årsredovisningen, Mäts i 
procent av totala skatteintäkter) 

2,6 1,5 2,7 Prognosen för 2016-
2018 baserat på gällande 
planeringsförutsättningar 
är att genomsnittet blir 
1,64 % 

 
 

 
 
 

KS 1:4:2 Nettoinvesteringar får i 
genomsnitt under perioden 
2016-2018 uppgå till max 10 % 
av totala skatteintäkter. 
(Delårsrapporter samt 
årsredovisningen, Mäts i 
procent) 

17,2 14,1 
 
 
 
 
 
 
 

11,8 Prognosen för 2016-2018 
baserat på gällande 
planeringsförutsättningar 
är att genomsnittet blir 
11,4%  

 
 

 
 

KS 1:4:3 Självfinansieringsgraden i de 
skattefinansierade 
investeringarna ska uppgå till 
minst 100 % i genomsnitt 
under perioden 2016-2018. 
(Delårsrapporter samt 
årsredovisningen, mäts i 
procent) 

46 83 116 Utfallen för 2016 är över 
genomsnittet, men för 
perioden 2016-2018 är 
prognosen baserat på 
planeringsförutsättningarn 
att genomsnittet blir 70% 

 
 

 
 
 

KS 1:6:1 Antalet lägenheter som 
nyproduceras i egen regi 
vidmakthålls. (Egen mätning, 
Mäts i antal) 

- 28 28 Målet uppfyllt 
 

 

KS 1:6:2 Antalet av kommunen försålda 
tomter ska öka. (Egen mätning, 
Mäts i antal) 

- 10 12 Hittills är fyra tomter 
samt en tomt för 22 
lägenheter försålda 
2016 
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Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nummer Mål 2015 Mål 
2016 

Utfall 
2016 

Status Utfall 

KS 2:1:1 Andelen som upplever ett gott 
bemötande vid telefonkontakt 
ökar.(Servicemätning inom KKIK 
vartannat år, Mäts i procent) 

80,0 85,0 96,0 Målet uppfyllt. 
Nya siffror för 
2015 visar ett 
jättekliv till 96%. 

 

 
 

KS 2:1:2 Kommunens hemsida svarar upp mot 
SKL:s informationskrav på 
kommunhemsidor (SKL undersökning 
information till alla, Mäts i procent) 

83,0 _ _ P.g.a att 
mätmetoden har 
förändrats sedan 
2015 så faller 
detta mål bort.. 

 

 

KS 2:1:3 Andelen invånare som är som helhet 
nöjda med verksamheten/tjänster ökar. 
(Medborgarundersökning vartannat år, 
Mäts i procent) 

50,0 50,0 50,0 Siffrorna har legat 
still länge, men 
förändringar är 
gjorda. 

 
 
 

 

KS 2:1:4 Företagarnas sammanfattande omdöme 
om företagsklimatet ökar. (Svenskt 
Näringslivs enkätundersökning, Mäts i 
fallande indextal 290-1) 

167 150 118 Målet uppfyllt  

   

KS 2:3:1 Antal hushåll på landsbygden som har 
möjlighet att få anslutning till fibernät 
ökar. (Egen mätning varje år, Mäts i 
antal) 

207 400 25 25 hushåll har 
anslutits under 
2016. P.g.a. 
uteblivet statsstöd 
så uppnås inte 
målet på ca 200 
anslutningar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

KS 2:4:1 Antalet allmänna 
tillgänglighetsanpassade lekplatser ökar. 
(Egen mätning, Mäts i antal) 

- 1 1  
 

 

KS 2:5:1 Medarbetarengagemanget ökar hos de 
anställda. (Medarbetarundersökningen 
vartannat år, Mäts via HME på en skala 1-
5) 

4,13 4,20 4,06   

 

KS 2:5:2 De kvinnliga medarbetarnas totala 
sjukfrånvaro ska minska. (Egen 
mätning varje tertial, Mäts i procent) 

6,5 6,2 6,7  
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Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling 
Numme
r 

Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status  

KS 3:5:1 Andelen sexton- och sjuttonåringar som 
under året har feriearbete ökar.(Egen 
enkätundersökning, Mäts i procent) 

- 70,0 35,0 Antal unga som 
under sommaren 
har feriearbetat 
inom 
kommunförvaltning
en har ökat från 20 
personer år 2015 till 
50 personer 2016. 
Målvärdet för 2016 
är ej korrekt satt i 
förhållande till 
mätmetoden. 
Korrigerat till 2017 
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Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

KS 4:1:1 Antalet ungdomar och unga vuxna som 
misstänkts för att begå brott i vår 
kommun mins- kar. (Polisens 
brottsregister, Mäts i antal 10-25 åringar) 

135 130 154 Målet är 
komplicerat att 
mäta, vid mätning i 
januari 2016 av 
2015 års siffror 
blev resultatet 154 
personer jämfört 
med 135 då målet 
sattes. Oklart vari 
skillnaden ligger. 
För 2016, mätt på 
samma sätt, blir 
resultatet också 154 
personer, alltså kan 
målet med en 
minskning inte 
anses uppnått. 
Noterbart är att det 
för 2016 finns 
större andel 
personer under 16 
år än för 2015. 
Oroligheter och 
skadegörelse under 
sommaren 2016 
kan vara en del av 
anledningen. 

 

 
 
 
 

KS 4:1:2 Medborgarnas sammanfattande omdöme 
om problemvärdering i Polisens 
Trygghets- mätning minskar (Polisens 
Trygghetsmätning, Mäts i indextal) 

1,24 1,20 2,46 Polisens 
trygghetsmätning 
för 2016 visar på en 
kraftigt ökad 
upplevd känsla av 
otrygghet och att 
problem ökat 
samtidigt som 
polisens agerande 
mot problemen 
drastiskt försämrats. 
Dock ska det 
noteras att index för 
2015 var 1,34 enligt 
polisens 
trygghetsmätning. 
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Ekonomisk analys KLK 

 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 2 710 5 554 3 797 
Kostnader -38 547 -42 468 -42 302 
Nettokostnader -35 837 -36 914 -38 505 
Budgeterad nettokostnad -36 817 -38 505 -38 505 
Budgetavvikelse 980 1 591 0 

 
Kommunledningskontoret (KLK)s visar i år ett slutligt överskott på 1 591 tkr Det handlar primärt om 
ökade intäkter i form av bidrag, nätavgifter och bredbandsanslutningar. Motsvarande kostnader har inte 
utvecklats i samma takt. KLK mottog också under 2016 en försäkringsutbetalning gällande en tvist där 
kostnader tagits tidigare år. På kostnadssidan följer det i stort budget. En del minskade utgifter finns inom 
kommunikation och IT där vissa planerade aktiviteter inte blev genomförda under året. 
 
 
  

57%

4%

39%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader
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Politisk verksamhet 
Ekonomisk analys politisk verksamhet 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 

Intäkter 0 0 0 
Kostnader -5 204 -4 388 -4 468 
Nettokostnader -5 204 -4 388 -4 468 
Budgeterad nettokostnad -4 853 -4 468 -4 468 
Budgetavvikelse -351 80 0 

 
Den politiska verksamheten visar ett överskott på 80 tkr. Störst positiv avvikelse har familjenämnden. 

 
Ekonomisk analys revisionen 
 

  

Tkr Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Intäkter 4 64 0 
Kostnader -971 -884 -833 
Nettokostnader -967 -820 -833 
Budgeterad nettokostnad -958 -833 -833 
Budgetavvikelse -9 13 0 

 
Den politiska verksamheten visar ett överskott på 80 tkr. Störst positiv avvikelse har familjenämnden. 
 

Ekonomisk analys överförmyndarverksamheten 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 

Intäkter 454 2 744 500 
Kostnader -2 413 -4 673 -2 548 
Nettokostnader -1 959 -1 929 -2 048 
Budgeterad nettokostnad -1 740 -2 048 -2 048 
Budgetavvikelse -219 119 0 

 
  

Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 119 tkr, vilket beror på att återsökta medel från 
Migrationsverket är högre än budgeterat,s samt på lägre kostnader för den överförmyndarenhet som 
Tomelilla delar med Sjöbo och Ystad. 
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Samhällsbyggnad inklusive VA och 
fastigheter, verksamhetsanalys 
 

Verksamhetschef Jörgen Prahl 
Verksamhetsområde 

• Skötsel av kommunens gator och grönområden 
• Drift av kommunens vatten- och avloppssystem 
• Upprättande och myndighetshantering av planer 
• Handläggning av bygglov 
• Upprättande av kartor 
• Husutsättning 
• Naturvård 
• Miljömålsarbete 
• Exploatering och tomtförsäljning 
• Förvaltning av kommunala fastigheter 
• Tillgänglighetsrådgivning 
• Energirådgivning 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten  

• Plan och Bygglagen (PBL) 
• Vattentjänstlagen 
• Dricksvattenföreskrifterna 

 

Viktiga händelser 2016 
 
VA-verksamhet 
Renoveringen av Rosendals reningsverk har flutit på mycket bra. Projektet följer budget och inga större 
störningar har uppstått under byggtiden. Verket kommer stå helt klart 2017 och då har kommunen ett 
modernt reningsverk som uppfyller alla nya krav. Andra projekt som genomförts under året är utbyggnad 
av VA längs väg 11, omläggning av ledningar på norra industriområdet, uppförandet av en vattenkiosk 
samt att det fortfarande är stor efterfrågan gällande VA-anslutningar på landsbygden. 
 
Lokalförsörjning 
Under året har en utredning gällande kommunens framtida behov av lokaler genomförts. Den har visat att 
det finns ett stort behov av lokaler för skola och förskola, men att även den sociala sektorn kommer att 
behöva nya lokaler. Som en konsekvens av utredningen har en förprojektering av en ny F6-skola, 
projektering av nya avdelningar vid Ängens förskola samt projektering av en tillbyggnad vid 
Odenslundsskolan inletts under året. 
 
Översiktsplan 
Arbetet med översiktsplanen, ÖP, har under perioder varit mycket intensivt. Under sommaren var planen 
föremål för samråd. Dialog har skett med invånare, remissinstanser och andra berörda. Överraskande lite 
synpunkter har inkommit,  vilket borde tyda på att förvaltningen gjort ett bra grundunderlag. Planen är nu 
färdig och kommer att ställas ut för granskning våren 2017. Om inget oförutsett sker kommer antagandet 
ske under andra halvan av 2017. 
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Tomtförsäljning 
Efter att det under ett antal år endast sålts en handfull tomter har marknaden inne i centrala Tomelilla tagit 
fart. I stort sett alla tillgängliga tomter är sålda eller reserverade vilket innebär att kommunen under 2017 
kommer att exploatera nya bostadsområden söder om Karlborgsvägen. 
 
Gata/Park 
Brösarps torg har i samråd med byalaget byggs om och fått en mer tilltalade utformning. Andra projekt 
som genomförts är ombyggnad av utemiljön vid Österlenbadet, uppförandet av nya lekplatser i 
stadsparken i Tomelilla och i järnvägsparken i Onslunda. 
 
Fastighet 
På fastighetssidan har det under 2016 arbetats intensivt. Renoveringen av Byavångsskolan, som startade 
2015, har fortsatt under året för att stå helt klar under 2017. Nya klassrum, ombyggnad av kök och matsal 
samt en ny utemiljö är delar i detta projekt. Renovering av klassrum på Kastanjeskolan, åtgärder på 
Välagården, iordningställande av stationshuset samt nytt kök i Smedstorps skola är andra projekt som 
genomförts under 2016. 
 
Natur och rekreation i närområdet 
Grillplatser, vindskydd och andra faciliteter har byggts i Kronoskogen och Skogsbacken. I Onslunda har 
det bedrivits ett LONA-projekt tillsammans med byalaget och skolan. Utgångspunkten har varit att skapa 
en mötesplats med lekplats och andra anordningar där ortsbefolkningen ska kunna mötas över 
generationsgränserna. 

 

Närmsta framtiden 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten upplever en väldigt expansiv fas i kommunens utveckling. Antalet sålda 
tomter är det högsta på många år. Antalet beviljade bygglov slår även det rekord under 2016. För att möta 
denna utveckling är det nödvändigt att kommunen investerar. Investeringsnivåerna har de senaste åren 
varit historiskt höga. Det kommer de att vara även under de kommande åren. Det ställer naturligtvis helt 
andra krav på verksamheten. Organisationen har tidigare varit bemannad för underhåll och förvaltning, 
men nu ställs helt andra krav då en stor del av tiden går till projektledning. Eftersom det nu visat sig att det 
inte bara var en tillfällig topp då det gäller investeringar, måste organisationen ses över under 2017.  
Lokalutredningen gav ett underlag för behov och investeringar 5-10 år fram i tiden. Eftersom omvärlden 
förändrar sig i allt snabbare takt kommer det att vara ännu viktigare att inom verksamheten avsätta tid för 
att planera och dra upp riktlinjer som är framåtsyftande för att möta morgondagens krav. Lokaler, 
bostadsområden och infrastruktur är viktiga frågor för att Tomelilla kommun ska kunna bibehålla den 
positiva trend som nu finns. 
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Mål samhällsbyggnad 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

BN 1:2:1 Rättssäkerheten 
avseende nämndens 
handläggande av ärende1 
(Egen mätning varje år, 
Mäts i andelen 
överklagade beslut som 
nämnden vinner i högre 
instans) 

- 98 99 Andelen överklagade bygglov 
har minskat jämfört med 2015. 3 
bygglovsbeslut, 1 tillsynsbeslut 
samt 2 strandskyddsdispenser 
har överklagats under året. 1 av 
besluten har upphävts. 

 
 

 
 
 

1Undantaget är beslut där syftet är att få ett prejudikat. 
 

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål  

Utfall 
2016 

Status Utfall 

BN 2:1:1 Bygglovsansökan utan avvikelser ska 
med- delas beslut inom sex veckor från 
det att ärendet är komplett. (Egen 
mätning varje år, Mäts i procent av 
inkomna ärenden) 

- 95 95 Medeltiden för bygglov 
har minskat från 11 
veckor till ca 5 veckor för 
hela året. 

 

 
 

BN 2:1:2 Företagarnas nöjdhet med 
handläggning- en av bygglov ska öka 
(SKL insikt, Mäts via index 0-100) 

50 75 - Mätning 2016 
presenteras 2017 

 

 

BN 2:1:3 Öppettiderna i kundtjänsten ska inte 
understiga två timmar per dag.(Egen 
mätning varje år, Mäts i procent av 
arbetsdagarna måndag – torsdag) 

- 85 85 Målet uppfyllt  
 

 
 

BN 2:1:4 Andel brukare som är nöjda med 
nämndens verksamhet ska öka.(Egen 
mätning varje år, Mäts i procent) 

- 75  Mätning utförs 
i samråd med info 

 

 

 

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

BN 4:1:1 Besiktning av ovårdade tomter bör ske inom 15 
arbetsdagar. (Egen mätning varje år, Mäts genom 
andel besiktningar som genomförs inom 15 
dagar) 

- 90 100 Målet 
uppfyllt 
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Ekonomisk analys samhällsbyggnad 
 
 

 
 
 

Tkr Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Intäkter 47 661 53 755 51 236 
Kostnader -72 604 -79 637 -77 270 
Nettokostnader -24 943 -25 882 -26 034 
Budgeterad 
nettokostnad -26 170 -26 034 -26 034 
Budgetavvikelse 1 227 152 0 

 
Verksamheten visar ett mindre överskott på drygt 150 tkr. 2016 har varit ett gynnsamt år då det gäller 
väder och vind. Kostnaderna för uppvärmning och snöröjning har varit lägre än budgeterat och dessa 
medel har kunnat användas för förbättringar i fastigheter och grönområden.  
 
Både intäkter och kostnader avviker med ca 2,5 mnkr. Största delen, 2 mnkr,ss kan härledas till 
gatukontoret som utfört mer arbeten till andra enheter, främst VA. 
  

24%

9%

34%

33%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta
tjänster
Övriga kostnader

Kapitalkostnader
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Ekonomisk analys VA-verksamheten 
 

 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 29 078 32 565 31 450 
Kostnader -27 486 -29 646 -31 450 
Nettokostnader 1 592 2 919 0 
Budgeterad 
nettokostnad 0 0 0 
Budgetavvikelse 1 592 2 919 0 
Avgår till resultatfond   -2 919   

 
 
VA-enheten uppvisar ett överskott på 2,9 mnkr för verksamhetsåret 2016. Överskottet blev mindre än 
vad prognosen visade i september (3,8 mnkr) då underlag för VA-taxan 2017 studerades.  
 
Överskottet redovisas som en resultatfond i balansräkningen och kommer att återföras de närmaste tre 
åren för att möta VA-enhetens ökade kostnader. De högre kostnaderna från 2017 och framåt består 
främst i högre kapitalkostnader för de stora investeringar som nu genomförs och som planeras för under 
kommande år. De ökade kapitalkostnaderna kommer annars att behöva täckas med höjda VA-avgifter.  
 
Anledningen till överskottet i VA-verksamhetens driftbudget är att stor fokus har legat på de 
investeringsprojekt som pågått under 2016. Budgeten hade utrymme för en planerad rekrytering till VA-
enheten, vilken senarelagts. De personella resurserna har inte räckt till för att genomföra de driftåtgärder 
som verksamheten är i behov av. Överskottet i driftbudgeten speglar således inte behovet, utan snarare 
brist på personella resurser för att kunna genomföra de förbättrande åtgärder som behövs. 
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Årets investeringar 

Samhällsbyggnad tkr 
Projekt kalkyl 

t.o.m. 2016 
Tidigare års 

utgift 
Utgift  
2016 Återstår Status 

Beläggningsprogram  inkl tillgänglighet 4 100 3 895 2 008   Återkomm 
Maskiner 3 900 120 3 212   Återkomm 
Brösarps torg 1 429 160 1 814   Avslutat 
Utemiljö Österlenbadet 3 576 129 2 269 1 178 Pågår 
Lekplatser 2 000   1 891 109 Pågår 
Summa Samhällsbyggnad 15 005 4 304 11 194 1 288   

 

Fastigheter tkr 
Projekt kalkyl 

t.o.m. 2016 
Tidigare års 

utgift 
Utgift  
2016 Återstår Status 

Hiss Välagården 1 000   553 50 Pågår 
Ombyggnad simhallen 72 000 67 689 3 033   Avslutad 
Sporthallen Tomelilla brandskydd 1 500 1 782 36   Avslutad 
Norrevång yttertak och markarbete 3 000 3 345 228 50 Pågår 
Norrevång kök 300   254   Avslutad 
Byavångsskolan ombyggnad 16 000 3 794 9 325 2 881 Pågår 
- varav delprojekt larm 1 000   973 27 Pågår 
Välagården etapp 1 HVB 1 400 1 029 994   Avslutad 
Välagården etapp 2, projektering 1 000   83 917 Pågår 
Oförutsett, tillgänglighet mm 1 000   397   Avslutad 
Smedstorps skola kök 2 500   2 801   Avslutad 
Smedstorps skola lokalanpassning 500   183 317 Pågår 
Lindesborgskolan, tillbyggnad 2 300   677 1 623 Pågår 
Lindesborgskolan, fettavskiljare 100   65 35 Pågår 
Sporthall automatisering driften 500   415 85 Pågår 
Sporthall golv 900   406 900 Pågår 
AME Järnvägstationen 1 000   1 238   Avslutad 
Projektering ny skola F-6 500   352 148 Pågår 
Projekteringsreserv 500       Pågår 
-Tillbyggnad Smörblomman     192   Pågår 
-Onslunda skola     37   Pågår 
-Smedstorps skola, tillbyggnad     23   Pågår 
Summa Fastigheter 106 000 77 638 22 264 7 033   
Summa Samhällsbyggnad totalt 121 005 81 942 33 458 8 320   
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VA tkr Projekt kalkyl 
Tidigare 

års utgift 
Utgift  
2016 Återstår Status 

Reningsverk Rosendal 69 234 21 001 34 789 12 400 Pågår 
Eljaröd ny avloppsinfiltration 1 700 0 142 1 558 Pågår 
Relining ledningar Fågeltofta 2 000 0 1 715   Avslutat 
Ventiler 500 1 921 367   Återkomm 
Serviser/Nyanslutningar 1 500 1 100 1 790   Återkomm 
VA-utbyggnad Ullstorp rv 11 2 400 0 1 190 1 210 Pågår 
Sanering o utbyggnad VA-ledningar 700 5 581 342   Återkomm 
Säkerhet vattenanläggning 475 173 394   Återkomm 
Summa VA 78 275   40 729     
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Kultur och fritid verksamhetsanalys 
 

Kultur- och fritidschef Marina Hansson 

Verksamhetsområde 

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

• Fritid och turism består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, motionsspår, 
vandringsleder och turistbyråer. 

• Ansvarar för handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om 
tillstånd för automatspel. 

• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar. 
• Kostenheten består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter. 
• Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet till och med det år de 

fyller 20. 
• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

• Livsmedelslagstiftningen 
• Bibliotekslagen 
• Alkohollagen 
• Barnkonventionen 

 

Viktiga händelser 2016 
 
Österlenbadet 
Den 18 februari 2016 invigdes Österlenbadet med pompa och ståt. Ny- och ombyggnaden av 
badhuset är en av de största investeringar som gjorts i kommunen på länge. 
Den första veckan var inträdesfri och hade cirka 3000 besökare. Både intäkter och besökare har 
sedan under året överstigit budgeten. 
Kultur och fritid har fyllt Österlenbadet med aktiviteter såsom simskola för barn och vuxna, 
vattengympa för pensionärer, barnkalas, disko samt plask och lek i samarbete med barn- och 
ungdomshabilitering i Ystad. Österlenbadet är mycket uppskattat av besökarna. 
 
Kulturskolan 
Kulturskolans sommaravslutningar har lockat mycket besökare. Inledningsvis avslutade 
bildkonsteleverna sina kurser med en stor utställning i konsthallen. Under året som gått har man 
arbetat med utställningarna i konsthallen och med särskilt fokus på konstnären Owe Gustafson,. 
I utställningen har man också haft möjlighet att se det projektarbete som elever i film- och 
skådespelskursen har gjort under året. Utställningen var startskottet på en ny satsning som heter 
Kulturdraget där man under en veckas tid har möjlighet att möta eleverna i sina kurser och även 
prova på kulturskolan. Veckan avslutades med konserter i olika format.  
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Skånes Matfestival i Brösarp 
I januari var det ett uppstartsmöte med Skånes matfestival där kommunen blev presenterad som 
sponsor till matfestivalen.Turistbyrån har tillsammans med Simrishamns turistbyrå medverkat på 
matfestivalen i Brösarp. 
Kostenheten har deltagit i matfestivalen och serverat 2800 smakportioner. Det blev också tillfälle 
att diskutera offentlig mat med besökare för att lyfta den på ett bra sätt.  
En mycket uppskattad förfest till matfestivalen gick av stapel på Brinkehems servicehus där de 
boende fick provsmaka och betygsätta tre rätter under festliga former. 
 
Bibliotek 
Varje hösttermin har Tomelilla bibliotek ett större bokprat i läsfrämjande syfte för alla som går i 
åk 8 på Kastanjeskolan. Det är knutet till det årliga författarbesöket som sker under höstterminen 
I år var det Peter Ekberg som gästade åk 8. Han är förutom författare också fil. mag. och 
doktorand i teoretisk filosofi, gymnasielärare och pedagog. Han var en rolig, prestigelös och 
inspirerande föreläsare som gillades av de barn och unga som läser och lyssnar på honom. I år 
hölls det fem stycken bokprat i samarbete med personal från Tomelilla bibliotek och personal 
ifrån skolbiblioteket på Kastanjeskolan. Författarbesök och bokprat utgör båda aktiviteter inom 
bibliotekets s.k. barnspår.  
 
Soffta  
I början av året tecknade fritidsgården Soffta ungdomskontrakt med besökarna. Detta för att 
tydligöra vad som gäller när man besöker Soffta. Kontrakten kommer personalen gå igenom 
tillsammans med besökaren. Om besökaren inte är myndig kommer kontraktet skickas hem till 
vårdnadshavare för underskrift.  
På Soffta har det under våren varit kick-off för språkvänsprojektet som är riktat mot ungdomar. 
Andra aktiviter på Soffta var polisfika, teknikkurs för unga och ”Unga leder yngre”, ett projekt 
skapat i Sofftas idéverkstad.  
Det har även bildats ett gårdsråd på Soffta.  
 
Kosten 
Det har varit ett framgångsrikt år för kosten i media. Kostenheten har på det sättet vid flera 
tillfällen visat en positiv bild av kommunen. 
Personalen i kostenheten har föreläst om kost och upphandling av lokala producenter i både 
branschorganisationer och andra kommuner. 
En grupp från Köbenhavns Madhus och Madkulturen har besökt Tomelillas kostenhet för att få 
tips och råd om hur man lyckas få närodlat till elever och äldre. Besökarna visade stort intresse av 
allt från beställningsrutiner till kontakter med producenter. 
 
Turism 
Tomelilla kommun har tillsammans med näringslivet och grannkommunerna Ystad, Sjöbo och 
Simrishamn, genom ett politiskt beslut, aktivt satsat för att utveckla besöksnäringen i sydöstra 
Skåne. Syftet och ambitionen med processen är att skapa en långsiktig och hållbar 
destinationsutveckling. Turistbyråns personal har medverkat i destinationsprocessen, där man 
påbörjat en ny fas med uppdelning i tre olika spår; mat & dryck, outdoor och kultur.  
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Närmaste framtiden 
 
Kultur och fritid arbetar aktivt tillsammans med föreningslivet med att möjliggöra varierande 
aktiviteter för alla, men främst barn och ungdomar på deras fritid. Målsättningen är att barn och 
ungdomar inom Tomelilla kommun ska erbjudas ett brett utbud av olika aktiviteter. 
På Österlenbadet ska vi arbeta fram varierade aktiviteter i badet för att väcka lust och kunskap 
hos våra besökare. 
Kosten kommer att ta i bruk ett nytt kök som är en positiv utveckling av verksamheten. 
Arbetet med att ligga i framkant med höjd kvalitet trots begränsade resurser fortsätter under  
kommande år. 
Kultur och bibliotek fortsätter att samarbeta med övriga verksamheter, föreningar och det 
professionella kulturlivet. Målet är att ungdomarna i Tomelilla ska få tillgång till kulturens alla 
uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. 

 

Mål kultur och fritid 
 

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

KFN 
1:2:1 

Jazzarkivets unika verksamhet och 
ställning ska stärkas. (Egen mätning. 
Mäts i antal besökare). 

532 557 603 Målet uppfyllt  

 
 

KFN 
1:2:2 

Tomelillas marknad som traditionellt 
besöksmål ska stärkas. (Egen mätning. 
Mäts i antal marknadsstånd). 

608 618 682 Målet uppfyllt.  

 
 

KFN 
1:2:3 

Turistinformationens mobilitet ska 
öka. (Egen mätning. Mäts i antal 
aktiviteter utanför kulturhus). 

4 15 17 Målet uppfyllt  

 

 
 
Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Numm
er 

Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

KFN 
2:3:1 

Antalet biblioteksbesökare på 
landsbygden ska öka. (Egen mätning. 
Mäts i antal besökare). 

14 023 15 200 14 814 Målet är inte 
uppfyllt. 
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Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

KFN 
4:4:1 

Antalet besökare i simhallen ska 
öka.(Egen mätning, Mäts i 
antalet besökare) 

12 000 18 000 30 947 Målet 
uppfyllt. 

 

 
 

 

Verksamhetsmått 
  2013 2014 2015 2016 
Antal besök Välabadet 15 090 13 663 11 827 7 987 
Antal besök Eljarödsbadet 8 336 6 199 5 570 5 129 
Antal konsthallsbesök 29 424 23 499 28 026 21 678 
Antal besök i Jazzarkivet 483 425 532 603 
Antal barn på Konstpedagogiska visningar 592 574 302 706 
Antal barn på Barnarrangemang 1 615 2 024 1 578 1 829 
Inskrivna  barn i Bildkonstskola  56 64 53 341 
* för 2016 ingår bildkonstskolan i 
kulturskolan         
Antal besök i biblioteken 83 581 84 636 88 217 88 114 
Antal utlån på biblioteken 100 363 101 384 95 287 90 361 
Antal utlån e-böcker 2 018 1 218 745 1 191 
Antal besök i Kulturhuset 102 378 97 688 102 220 91 014 
Antal besök på Soffta 7 000 11 740 18 922 20 125 
Österlenbadet       30 947 
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Ekonomisk analys kultur och fritid 
Kultur och fritid 

 
 
Tkr  Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter  2 634 5 919 4 375 
Kostnader  -20 671 -40 600 -38 985 
Nettokostnader  -18 037 -34 682 -34 610 
Budgeterad 
nettokostnad 

 
-19 917 -34 610 -34 610 

Budgetavvikelse  1 880 -71 0 
 

Kultur och fritid har ett underskott på ca 70 tkr. Kostnader för ökade öppettider och engångskostnader 
på Österlenbadet har påverkat resultatet negativt men kompenserats till viss del av högre intäkter än 
budgeterat. Nettot hamnar på strax under -1 mnkr.  
Det, och ett underskott på ca 400 tkr för enheten Kultur och bibliotek, kompenseras i stort sett av ett 
överskott på de andra verksamheterna inom enheten Fritid och turism. 
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Kostenheten 
 
 

  

 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 10 440 20 050 18 196 
Kostnader -10 965 -20 666 -18 372 
Nettokostnader -525 -616 -176 
Budgeterad 
nettokostnad 84 -176 -176 
Budgetavvikelse -609 -440 0 

 
Kostenheten har ett underskott på 440 tkr. De högre kostnaderna beror dels på att personalkostnaderna 
har ökat för timvikarier vid sjukdom och hög arbetsbelastning, och dels på förändringar av 
uppehållstjänster till semestertjänster. 
Livsmedelskostnaderna är högre på grund av ökning av andelen lokala råvaror och att de pedagogiska 
måltiderna har ökat i både antal och storlek. 
Intäkterna är också högre än budgeterat under året med anledning av det högre antalet portioner. 
. 
 

Antal matportioner 
 

Barn och utbildning Elevlunch 
Ped. 

måltid 
Summa 

lev.luncher 

Budgeterat 
antal 

luncher 

Avvikelse 
mellan 

budg.volym 
och utfall 

Summa förskola      63 066        15 738          78 804            80 500     -            1 696     
Summa grundskola    229 485        17 790        247 275          235 000                12 275     
Vård och omsorg           
Summa VoO          95 404            95 411     -                   7     
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Stöd och lärande verksamhetsanalys 
 

Socialchef Madeleine Moberg 

 
Verksamheter 

• Individ och familjeomsorg, myndighet: missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt 
bistånd, familjerätt, arbetsmarknadsenhet 

• Resursenheten: skolhälsovård, elevhälsovård, Råd och Stöd-verksamhet 
• Socialpsykiatri: boendestöd, centrumträffen, biståndsbedömning 
• Flyktingmottagning 
• Mottagning av ensamkommande ungdomar  
• MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten  

• Socialtjänstlagen 
• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Skollagen 
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Verksamhetsplan 2012-2014 Stöd och Lärande 
• Lednings- och kvalitetsplan 2012 inklusive klagomålshantering 
• Delegeringsregler för Familjenämnden 

 

Viktiga händelser 2016 
 
IFO – myndighet och Väla HVB-Stödboende 
En omorganisation genomfördes inom enheten under året. Genom omorganisationen tillsattes 
ytterligare en chef vilket innebär att enheten nu har en avdelningschef och en enhetschef.  Resursen i 
form av två 1:e socialsekreterare ändrades till en samordnartjänst.  
 
Personalomsättningen har varit hög under året och det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare, 
vilket är ett problem för många kommuner. Som en lösning på detta har två administrativa assistenter 
anställts för att frigöra tid för socialsekreterare i deras arbete med myndighetsutövning, vilket fallit väl ut. 
36 anvisningar av nyanlända har tagits emot.  
 
Kommunen har ansvar att ordna bostad till dem som anvisas, vilket har varit svårt. 
Integrationssamordnartjänsten har lyfts ut från IFO till kommunledning för att öka förutsättningarna att 
arbeta strategiskt och mer övergripande i integrationsarbetet. 
 
Antalet anmälningar gällande barn och unga har ökat marginellt. Ungefär hälften av anmälningarna leder 
till att utredning inleds vilket inte heller skiljer sig nämnvärt från 2015 års statistik. 
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På Väla HVB har antalet ungdomar minskat från som mest 39 till 29. Främsta anledningen till att 
ungdomar skrivits ut är att de fyllt 18 år under asylprocessen eller skrivits upp i ålder och de återgår då 
till Migrationsverkets ansvar. För de ungdomar som har uppehållstillstånd och fyllt 18 år har ett 
stödboende med utslussverksamhet öppnats i egenregi med inledningsvis fyra platser. 
 
Resursenheten Balder 
Antalet biståndsuppdrag minskade till viss del under året. Det har fört med sig att verksamheten i större 
omfattning har arbetat med förebyggande serviceinsatser av generell art. Insatserna är riktade till 
riskgrupper: a) separerade föräldrar som inte kan komma överens om frågor rörande barnen b) barn till 
missbrukande föräldrar. Andra serviceinsatser har handlat om föräldrautbildningar. Balders 
ungdomsgrupp har utökats under året genom olika projektsatsningar och består av två fältassistenter, en 
socialsekreterare i skolan och en behandlare med särskilt ansvar för den förebyggande delen av 
socialtjänstens uppdrag. 
 
REBUS 
All personal har gått en webb-utbildning i suicidologi med tillhörande handledning. Enhetschefen har 
utbildats till instruktör i ”Första hjälpen” med inriktning psykisk hälsa. Fokus på fysisk hälsa har varit 
temat kring våra aktiviteter. En brukarrevision har gjorts och presenterats. Både personal och brukare 
har fått svara på utvärderingsfrågor kring sommarens sammanslagning av ”Bya” och REBUS. Svaren har 
varierat och svaren får beaktas om det ska bli aktuellt med mer samverkan. Rebus har delgivits ny 
organisationsplan utifrån en föreslagen omorganisation inom Vård och Omsorg och kommer att gå över 
VoO i början av 2017. 
 

Närmaste framtiden 
 
Arbetet med att stabilisera personalsituationen inom IFO är prioriterat och redan påbörjade åtgärder 
med förbättringsarbete ska fortgå. För att öka servicen och tillgängligheten kommer arbete med ett 
utökat mottag att påbörjas. Servicen gällande e-tjänster för ansökan om försörjningsstöd kommer 
utvecklas. 
I samarbete med Arbetsmarknadsenheten utökar socialtjänsten sitt arbete för att fler ska komma ut i 
egenförsörjning.  
Inom HVB kommer stödboendets utslussverksamhet att utökas och utvecklas för att ge ungdomarna 
stöd i att fullfölja sina gymnasiestudier, skapa ett ordnat boende och egenförsörjning. 
Under 2017 kommer öppenvården att förstärka sitt arbete med att effektutvärdera sina insatser och ingår 
som en kontrollgrupp i en forskningsstudie gällande utvärdering. 

Det påbörjade arbetet med ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 ska 
vidareutvecklas. Fokus kommer ligga på kartläggning av centrala processer och att dokumentera 
ledningssystemet. 

 
  



Tomelilla kommun Årsredovisning 2016 
 

57  

Mål stöd och lärande 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

FN 1:4:1 Antal unga 18-25 år som uppbär för- 
sörjningsstöd ska minska. (Egen 
mät- ning varje år, Mäts i antal 
individer) 

32 31 37 Mäts per månad i 
Treserva, 
nedåtgående trend. 
Mäter egenhushåll. 
Utfall 37 individer 
(varav fyra 
ensamkommande 
samt tre med för hög 
boendekostnad för 
att klara 
egenförsörjning 

 

 
 
 

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

FN 4:5:1 Andelen pojkar som testat tobak 
ska minska. (Egen mätning. Mäts i 
pro- cent.) 

28,9 26,0 - Mäts enl 
Öckermetoden 
årskurs 7-9: 6,8% 
röker dagligen. 
(“Pojkar” mäts ej.) 

 

 
 

FN 4:5:2 Andelen flickor som testat tobak 
ska minska. (Egen mätning. Mäts i 
pro- cent.) 

12,3 10,0 - Mäts enl 
Öckerömetoden 
årskurs 7-9: 17,2% 
röker dagligen. 
(“Flickor” mäts ej) 

 

 

FN 4:5:3 Andelen pojkar som testat 
narkotiska ska minska (Egen 
mätning. Mäts i procent.) 

8,8 8,0 - Mäts enl 
Öckerömetoden 
årskurs 7-9, avser 
enbart cannabis: 
1,5% testat. 

 

 

FN 4:5:4 Andelen flickor som testat 
narkotika ska minska (Egen 
mätning. Mäts i procent. 

6,6 6,0 - Mäts enl 
Öckerömetoden 
årskurs 7-9, avser 
enbart cannabis: 
2,8% testat. 
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Strategiområde 2 - Barns och ungas utveckling 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

FN 3:4:1 Antal inkomna anmälningar till 
social- tjänsten gällande barn och 
unga 0-17 år ska minska. (Egen 
mätning varje år. Mäts i antal 
individer.) 

579 550 523 Mäts i Treserva, 
nedåtgående trend. 
Utfall 523 
anmälningar, varav 
305 unika individer. 

 

 
 

FN 3:4:2 Antal ungdomar som blir 
omhändertag- na enligt LVU ska 
minska. (Egen mätning varje år. 
Mäts i antal individer.) 

6 5 8 Följs upp i 
Treserva. Utfall 
8 individer. 

 

 

 
 

Ekonomisk analys för stöd och lärande 

 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 22 769 62 367 34 310 
Kostnader -58 351 -115 895 -90 841 
Nettokostnader -35 582 -53 528 -56 531 
Budgeterad 
nettokostnad -35 652 -56 531 -56 531 
Budgetavvikelse 70 3 003 0 
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HVB-peng 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 0 23 547 22 711 
Kostnader 0 -17 058 -18 043 
Nettokostnader 0 6 489 4 668 
Budgeterad 
nettokostnad 0 4 668 4 668 
Budgetavvikelse 0 1 821 0 
 
 
Stöd och lärande - Familjenämnden 
Verksamheten på Väla HVB visar ett underskott på 4,6 mnkr. Antalet unga har under året sjunkit från 39 
ensamkommande barn till 29. Dygnsersättningen per barn, 1177 kronor, var beräknad på ett större antal 
barn som skulle göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Det verkliga utfallet i kostnad per barn blev 
1496 kronor per dygn och barn. 
 
Övriga kostnader för flyktingverksamhet med externa utförare har gett ett överskott på 9,6 mnkr. Totalt 
har olika ersättningar från Migrationsverket uppgått till 42,6 mnkr, avräknat ersättningar som var 
uppbokade för år 2015 och bakåt. 
 
Placeringar av barn och vuxna i HVB samt familjehem har ett underskott mot budget med 3,5 mnkr. 
Största underskottet avser placeringar av barn med anledning av att öppenvårdsinsatser varit otillräckliga 
eller allvarliga. 
 
Försörjningsstöd för flyktingar har ökat med 1,2 mnkr jämfört med 2015. Det är mer än en fördubbling. 
Under året har detta stöd finansierats med schablonpengar från Migrationsverket som därefter fördelas 
internt i kommunen. Ökar denna kostnad kommande år kommer inte denna finansiering att räcka till. 
Försörjningsstödet för övriga hushåll har ökat med ca 100 tkr i kostnader jämfört med 2015. 
 
Antalet flyktinghushåll har ökat med 60 st medan övriga hushåll har minskat med 64 st. Antalet hushåll 
totalt i åldern 16-29 har ökat med 5 avseende yngre inom LSS samt ensamkommande. 
 
Socialpsykiatrin har ett överskott med 200 tkr med anledning av lägre lönekostnader. 
Resursenheten/skolhälsan visar överskott med anledning av att en vakans under året inte ersatts, samt 
att fältverksamheten kom i gång fullt ut senare än planerat. 
 
Kommunstyrelsens HVB-peng  
Mellanskillnaden mellan dygnsersättning per barn och det som betalas till drift av HVB Väla i ersättning 
per barn ska ge ett överskott. Olika beslut har därefter fattats om finansiering av andra kostnader i 
kommunen med detta överskott som ger ett slutligt resultat på ett överskott med 1,8 mnkr. 
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Verksamhetsmått 
 

Nyckeltal IFO 
Utfall   
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Försörjningsstöd exkl flykting 
kostnad/invånare kr 633 590 612 594 
Antal bidragsberättigade hushåll/månad 119 108 105 89 
Genomsnittskostnad/hushåll exkl flykting kr 6 303 6 536 6 820 7 397 
Genomsnittskostnad/hushåll flykting kr   8 513 8 034 10 007 
Kostnad/invånare familjehem kr 542 700 533 684 
Kostnad/invånare HVB barn kr 434 380 429 622 
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Barn och utbildning 
verksamhetsanalys 
 

T.f. skolchef under del av 2016 Ulrika Ahrlin 

Verksamhetsområde 

• I Tomelilla kommun finns det sex förskolor och sex grundskolor. På alla grundskolor finns 
fritidshem som erbjuder verksamhet under den tiden då barnen inte vistas i skolan. 

• Pedagogisk omsorg i kommunal regi finns i privat regi i Övraby. Därutöver finns det fem 
fristående förskolor och en fristående grundskola i kommunen. 

• Administrativt ansvar för gymnasieungdomar 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten: 

• Skollagen 
• Skolförordningen 
• Läroplaner, Lpfö 98/10 , Lgr 11, SKOLFSF 2010:37  
• De allmänna råden bygger på Skollagen och skolförordningen 
• Internationella överenskommelser, ex Barnkonventionen 

Skolan i Tomelilla står inför flera utmaningar, där den främsta är att öka elevernas måluppfyllelse. 
Måluppfyllelse i grundskolan är en skyddsfaktor inför det kommande vuxenlivet. En ny skolchef, Bengt 
Persson, anställdes under hösten för att leda detta arbete. 
 

Viktiga händelser 2016 
 
IKT-satsning 
Under 2016 har Tomelilla kommuns IKT-satsning dragit igång. BETT-mässan besöktes i januari för att 
få inspiration till mer varierade sätt att använda digitala verkstyg i undervisningen. 
Fler och fler elever i Tomelilla kommun har en egen Cromebook och i förskolan och lågstadiet har en 
förtätning av digitala verktyg skett.  Pedagogerna har fortbildats kontinuerligt av vår IKT-utvecklare.  
 
DigiLys 
Läsåret 2015/2016 infördes en arbetsmodell som kallas DigiLys.  Den infördes för att stärka det 
pedagogiska arbetet på skolorna. Det är en strukturerad arbetsmodell med tillhörande digitalt  
verktyg. Fyra pedagoger deltog i en första utbildning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ansvarade för. En implementeringsplan upprättades och antogs i ledningsgruppen. De fyra pedagogerna, 
under ledning av utvecklingsledare, genomförde under våren 2016 utbildning av  
analysledare och rektorer vid samtliga skolor.  Modellen bygger på ett diagnostiskt arbetssätt. En diagnos 
genomförs, resultat förs in i det digitala verktyget, analys görs av resultatet, insatser tas fram och 
dokumenteras på analysmöten. En efterdiagnos genomförs för att utvärdera insatsen.  Vid analysmötena 
deltar lärare och rektor.  Av det kommungemensamma årshjulet framgår vilka diagnoser som ska 
genomföras och när det ska ske.  Två diagnoser genomförs i förskoleklasserna.  Dessa används för 
återkoppling till de förskolor där eleverna gått. Arbetsmodellens styrka är att kopplingen mellan lärmiljö 
och kunskapsresultat synliggjorts. Kärnan i modellen var analysmötena som skapat utrymme för 
pedagogiska samtal på skolorna.  
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Likvärdiga fritidshem 
För att skapa ökad likvärdighet och högre kvalitet gav skolchefen  2015 en rektor i uppdrag att samla en 
grupp av fritidspedagoger för att ta fram ett förslag till en gemensam utvecklingsplan. I denna skulle 
fritidshemmens kunskapsuppdrag skrivas fram. I det systematiska kvalitetsarbetet hade följande två 
kärnområden definierats: 1. Värdegrund med kontinuerligt genomförande av värdegrundsövningar samt 
2. Kunskapsutveckling inom ämnet matematik med hjälp av så kallad praktisk matematik. Under läsåret 
2015/2016 genomfördes fyra arbetsträffar i syfte att ta fram  
underlag till ledningsgruppen.  Arbetet ska fortlöpa även under 2016/17, varefter utvärdering och 
revidering ska göras.  
 
Niornas dag 
Niornas dag är ett annat tillfälle där elevernas resultat använts för att analysera resultatet av arbetet på 
skolorna. Dels presenterades resultatet för årets nior och dels gjordes en tillbakablick på elevernas 
resultat i tidigare årskurser.  På så sätt skedde en återkoppling till enheterna som kan leda till 
förändringar i organisering och genomförande av utbildning.  För läsåret 2015/2016 genomfördes denna 
dag som en uppstart för all personal i augusti 2016. 

Arbetsmarknadskunskap  
Tomelilla använder den så kallade Västerås-modellen som är en satsning för elever mellan 10-19 år. 
Syftet är att eleverna ska höja sin kunskap om arbetsmarknaden. Det genomfördes bland annat 
föräldramöten med samtliga föräldrar i åk 8 under läsåret. På föräldramöten i förskolan och upp till åk 3, 
gjordes det tydligt för både barn, elever och deras föräldrar vad som krävs för olika yrken och 
karriärsvägar. På högstadiets föräldramöte på hösten informerades om betyg, hur synen på betyg 
påverkar och om vikten av att få behörighet till gymnasiet. 
 

Närmsta framtiden 
 
Under 2017 har skolan en växande verksamhet där vi på flera olika enheter kommer att behöva göra 
tillbyggnader. En förstudie görs även inför en eventuell ny F-6-skola. 
IKT-satsningen kommer att fortsätta, i årskurs 7-9 kommer den vara fullt genomförd när det gäller 
tillgången till digitala verktyg redan under 2017. I de lägre åldrarna kommer det ta något år till. 
Skolchefen har påbörjat ett förändringsarbete av verksamheten som bland annat innebär att Smedstorp 
och Onslunda F-6-skolor kommer att ha samma rektor och förskolorna kommer att ha samma 
förskolechef. Flera nya ledare har rekryterats och det är viktigt att dessa får en god introduktion under 
året. 
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Mål barn och utbildning 
Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

FN 3:1:1 Andelen elever i 
årskurs 3 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
svenska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

60,8 88,0 48,2 Osäkerhet kring tidigare 
siffror, dock ej en höjning. 
Mätning för 2016 är 48,2%.  
Dock är mätvärdet taget 
från Infomentor då 
Skolverket inte 
sammanväger resultaten 
utan redovisar varje delprov 
för sig. En elev måste ha 
godkänt resultat på samtliga 
delprov för att redovisas 
som godkända provresultat i 
Tomelillas mätning.  
73,2 % är den lägsta 
procenten av elever som 
nått målen för ett delprov 
(Skriva berättande text) 
och den högsta procenten 
är 96,9 % (Enskilt 
textsamtal). (Skolverkets 
statistik) 

 

 
 

FN 3:2:1 Andelen elever i 
årskurs 3 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

85,5 88,0 41,1 Osäkerhet kring tidigare 
siffror, dock ej en höjning. 
Mätning för 2016 är 41,1%.  
Dock är mätvärdet taget 
från Infomentor då 
Skolverket inte 
sammanväger resultaten 
utan redovisar varje delprov 
för sig. En elev måste ha 
godkänt resultat på samtliga 
delprov för att redovisas 
som godkända provresultat i 
Tomelillas mätning.  
68,5 % är den lägsta 
procenten av elever som 
nått målen för ett delprov 
(Skriftliga räknemetoder) 
och den högsta procenten 
är 93,6 % (Förståelse för 
räknesätt). (Skolverkets 
statistik) 
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FN 3:2:2 Andelen elever i 
årskurs 6 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
svenska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

91,0 92,0 86,6 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 86,6%. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
FN 3:2:3 

Andelen elever i 
årskurs 6 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

82,9 88,0 85,1 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 85,1%. 
Höjning men ej till 
målvärdet. 

 
 

 
 

FN 3:2:4 Andelen elever i 
årskurs 6 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
engelska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

83,3 87,0 83,5 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 83,5%. Liten 
höjning men ej till 
målvärdet. 

 
 

 
 

FN 3:2:5 Andelen elever i 
årskurs 9 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
svenska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
poäng) 

92,0 93,0 93,9 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 93,9%. 

 
 

 
 

FN 3:2:6 Andelen elever i 
årskurs 9 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

90,0 91,0 86,1 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 86,1%. 

 
 

 
 

FN 3:2:7 Andelen elever i 
årskurs 9 med god- 
känt resultat på de 
nationella proven i 
engelska ska 
vidmakthållas. 
(Skolver- ket. Mäts i 
procent) 

100,0 100,0 100,0 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 100%. 
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FN 3:2:8 Andelen elever som är 
behöriga för 
gymnasiestudier ska 
öka. (Skolverket. Mäts i 
procent) 

76,0 88,0 85,2 Mätning från Skolverkets 
statistik 2016 85,2%. Stor 
ökning men ej till 
målvärdet. 

 

 

FN 3:2:9 Elevernas 
genomsnittliga 
meritvärde i årskurs 9 
ska öka. (Skolverket. 
Mäts i poäng) 

188,2 195 210 Mätning från Skolverket 
statistik 2016, 210 
betygspoäng 
(exklusive nyinvandrade 
och elever med okänd 
bakgrund). 

 

 

FN 3:2:10 Andelen elever som 
fullföljer 
gymnasieutbildningen 
ska öka. (Skolverket. 
Mäts i procent) 

77,0* 84,0 86,0 Ingen mätning genomförd 
2016. Mätning 2015 var 
86,0% 
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Ekonomisk analys för barn och utbildning  

 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 132 215 140 187 137 043 
Kostnader -181 006 -200 330 -196 338 
Nettokostnader -48 791 -60 143 -59 295 
Budgeterad 
nettokostnad -48 881 -59 295 -59 295 
Budgetavvikelse 90 -848 0 

 

Skolpeng 
 

Tkr Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Intäkter 0 5 926 5 424 
Kostnader -158 322 -169 239 -169 606 
Nettokostnader -158 322 -163 313 -164 182 
Budgeterad 
nettokostnad -158 005 -164 182 -164 182 
Budgetavvikelse -317 869 0 

 
Barn och utbildning - Familjenämnden 
För 2016 visar verksamheterna inom barn och utbildning ett underskott på 848 tkr. Ersättning för 
asylsökande barn och elever i förskola och skola som kan sökas från Migrationsverket blev 200 tkr lägre. 
Intäkterna har varit svåra att prognostisera då medel från Migrationsverket bara kan återsökas för de 
barn som är asylsökande. Det skapar en osäkerhet då det finns en risk att barnen kan ha fått permanent 
uppehållstillstånd under ansökningsprocessen och att det därmed inte går att söka ersättning för dem. 
Som tidigare befarats täcks kostnaderna för personal i förberedelseklass inte helt av intäkterna från 
Migrationsverket. 
 
På kostnadssidan blev skolskjutskostnaderna 600 tkr dyrare än budget och kostnaderna för elever i 
behov av särskilt stöd översteg budget med 1 900 tkr, vilket fördelas jämnt mellan interna och externa 
utövare.  
Vuxenutbildningen, främst SFI, beräknades kosta 4,5 mnkr 2016. På grund av att elevantalet blev färre 
än beräknat visar verksamheten ett överskott på 500 tkr.  
Den särskilda satsningen på IKT har inte hunnits med i den omfattning som ursprungligen var planerad. 

66%8%
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Kostnaderna för IKT-satsningen blev 650 tkr lägre, vilket beror dels på att extern fortbildning inte har 
upphandlats, dels på lägre kapitalkostnader då investeringen inte togs i drift förrän vid halvårsskiftet.  
 
En ny skolpeng infördes i januari, vilket har inneburit förändrade förutsättningar för verksamheterna då 
det har skett en omfördelning från förskolor till skolor. Utöver skolpengen har en socioekonomisk 
ersättning på 2 mnkr samt ett bidrag för mindre skolor på 900 tkr fördelats mellan skolorna. Detta har 
bidragit till att skolan med få undantag visar ett positivt resultat trots att den pedagogiska personalen i 
årskurs 1 – 6 haft en löneglidning som på helår motsvarar 4,6 %. Därutöver har vakanta tjänster inte 
kunnat tillsättas förrän 2017 på grund av att det inte funnits sökande.  
 
Förskolan fick 700 tkr genom tilldelning av statsbidraget Mindre barngrupper i förskolan. Trots det visar 
flera enheter negativa resultat. Personalen har inte haft en markant löneglidning lik den i grundskolan, 
men skolpengens upplägg har inneburit ett lägre belopp för förskolan som inte hunnit anpassa sin 
verksamhet till den nya skolpengen. Det har lett till underskott.  
 
Kommunfullmäktige kommer att besluta om resultatöverföring. Resultat möjligt att överföra till nästa år 
för rektorsområdena går att utläsa av tabell och uppgår till  1271 tkr.  
 
Skolpeng - Kommunstyrelsen 
Skolpengen visar för 2016 ett överskott på 869 tkr. På intäktssidan finns ett överskott på 500 tkr från 
högre interkommunal ersättning från annan kommun. Lägre volymer inom egen verksamhet gav lägre 
kostnader för skolpeng, 360 tkr.  
 
 

Tkr Överfört från 
2015 Resultat 2016 UB för 2016 

Kastanjeskolan -1 015 291 -724 
Brösarp -112 56 -56 
Onslunda 613 1 196 1 809 
Smedstorp -876 -560 -1 436 
Lindesborgsskolan 288 499 787 
Byavångsskolan 435 332 767 
Ängen -230 209 -21 
Lärkan 714 -76 638 
Västervången 543 -677 -134 
Summa 360 1 271 1 631 
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Ekonomisk analys för gymnasieskolan  
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 2 667 6 568 2 774 
Kostnader -63 423 -72 414 -68 646 
Nettokostnader -60 756 -65 846 -65 872 
Budgeterad 
nettokostnad -61 557 -65 872 -65 872 
Budgetavvikelse 801 26 0 

 
 
Periodens resultat  
Gymnasiet visar för 2016 ett överskott på 26 tkr. Både de upplupna intäkterna från Migrationsverkets 
ersättning och kostnaderna för asylsökande elever som läser programmet Imspråk i Ystad överskrider 
budget. En nedskrivning med 20 procent av intäkterna har gjorts, eftersom det föreligger en viss risk att 
eleverna kan ha fått permanent uppehållstillstånd under ansökningsprocessen. Det innebär att 
kommunen går miste om ansökt ersättning.  
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Sociala investeringsfonden 
 
Tomelilla kommuns sociala investeringsfond har prioriterat områdena måluppfyllelse i skolan, att 
förebygga placeringar samt ungas etablering i arbetslivet. Insatser som finansieras med medel ur den 
sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren, ge god livskvalitet och möjligheter att 
lyckas i livet.  
 

Aktuella projekt 
 
Socialsekreterare i skolan 
Projektet har bedrivits under två år och har syftat till att utveckla arbetsmodeller som eliminerar 
problemet med hemmasittande elever genom att få tillbaka dem till skolan och utveckla ett effektivt 
förebyggande arbete.  
 
EU-samordning 
Sjöbo och Tomelilla kommuner delar på en befattning som EU-samordnare med huvudsaklig 
arbetsuppgift att ge stöd och vägledning till kommunernas verksamheter i frågor om EU-projekt och 
medfinansiering från EU:s fonder och program.  
 
Arbetsmarknadsenheten 
Enheten inriktar sitt arbete på att möta medborgare som behöver stöd från samhället när det gäller 
arbete, försörjning och studier. Uppdraget genomförs i nära samverkan mellan andra verksamheter, som 
IFO (Individ och familjeomsorg) och skolan, men även med externa myndigheter som till exempel 
arbetsförmedlingen. 
 
Ung Sluss 
Projektet, som pågår under 18 månader, riktar sig till ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetar 
eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ungdomarna får möjlighet att komma till en 
mötesplats där det finns arbetsmarknadshandläggare, coacher, arbetsförmedlare, studie- och 
yrkesvägledare och s.k. ungdomsspanare. Ungdomarna ges möjlighet att delta i aktiviteter och få hjälp att 
bygga nätverk som är anpassade efter deltagarens förutsättningar och behov.  
 
Sommarjobb 
Med denna satsning är målet att öka andelen unga som får ett sommarjobb. Målgruppen ska vara 
folkbokförd i Tomelilla kommun och ha fyllt 16 år men inte fyllt 18 år när sommarjobbet påbörjas. 
Meningsfull fritid 9-12 år  
Det finns behov av sysselsättning för barn i glappet mellan skolans fritidsverksamhet och fritidsgården 
(Soffta). En meningsfull fritid med goda relationer och aktiviteter hjälper barnen att utvecklas i positiv 
riktning. Projektet kommer att påbörjas när personal är rekryterad. 
 

Avslutade projekt 
 
1+1=3  
Handlade om att utveckla strategier och samverkansformer för att kunna vaccinera barn och unga mot 
bekymmer som psykisk ohälsa, utanförskap och oförmåga att försörja sig. Projektet är nu avslutat. 
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Ekonomisk analys för sociala investeringsfonden 
 
 

Mnkr Boklsut 
2014 

Boklsut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Intäkter 0,2 0,0 0,0 0,0 
Kostnader -2,5 -1,3 -1,3 -2,0 
Nettokostnader -2,3 -1,3 -1,3 -2,0 
Budgeterad 
nettokostnad -3,0 -2,0 -2,0   
Budgetavvikelse 0,7 0,7 0,7   

 
 
 
 

Fondmedel tkr Belopp 
Avsatta medel i fonden 20 500 
Avslutade projekt -5 957 
Pågående projekt -2 855 
Ej startade beviljade projekt -1 945 
Kvarstående medel 9 743 
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tkr 
Beviljade 

medel 
Föregående 
års kostnad 

Kostnad   
jan-dec 

2016 Status 

Sommarkollo 2012 och 2013 
             

333                       243                89     Avslutat 

Att stimulera till högre närvaro i skolan 
             

157                       157       Avslutat 
Pedagogiska tränare för elever och dess lärare          1 375                    1 375       Avslutat 

Sommarskola 2013 
               

80                         80       Avslutat 
PUFF - kompetens till användning          1 100                    1 119       Avslutat 
LITA - Lösningsinriktat teamarbete          1 339                    1 394       Avslutat 
Tjänst som projektledare          1 500                    1 500       Avslutat 
Tjänst som projektledare/folkhälsostrateg, ej 
beviljat                 -                         298              472     Pågår 
Socialsekreterare i skolan          1 235                       171              467     Pågår 

EU koordinator 
             

250                          -                217     Pågår 

Meningsfull fritid 
             

600                  33     Pågår/Pausat 
Familjecentralen          1 945                          -         Ej påbörjat 
Summa          9 914                    6 337          1 278       
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Vård och omsorg verksamhetsanalys 
 

Socialchef Madeleine Moberg 

Verksamheter för äldre och funktionshindrade  

• Hemsjukvård 
• Utredning och beslut om insatser och avgifter 
• Förebyggande och uppsökande verksamhet 

Äldreomsorg 

• Särskilt boende 
• Hemtjänst 
• Hemsjukvård 
• Rehabilitering 
• Bostadsanpassning 
• Korttidsvård 
• Anhörigstöd 
• Dagverksamhet 

LSS 

• Gruppboende 
• Daglig verksamhet 
• Korttidsvistelse 
• Korttidstillsyn 
• Personliga assistenter  
• Fritidsverksamhet 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten  

• Socialtjänstlagen (SOL) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Lex Maria 
• Lex Sara 

Viktiga händelser 2016 
 
Nöjda brukare 
Socialstyrelsens undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen visar på många positiva omdömen. 
Brukarna med hemtjänst i Brösarp och på Brinkehems särskilda boende utmärkte sig med hundraprocentig 
nöjdhet. Västers hemtjänst fick också höga betyg med 96 procent i sammantagen nöjdhet och hundra procent 
i gott bemötande. Även hemtjänsten i Väster Tranås fick mycket goda omdömen och kommunens särskilda 
boende där, Norrevång, följde inte långt därefter. Undersökningen ger också bra indikationer på 
utvecklingsområden, där exempelvis boendemiljön på Norrevång är ett sådant. 

Kommunens boende och hemtjänst som är utlagd på entreprenad och drivs av Förenade Care visade på mer 
skiftande resultat. Byavångens särskilda boende och Valkyrian hade 96 respektive 74 procent i sammantagen 
nöjdhet, medan hemtjänstområdena centrum och söder visade på 91 respektive 77 procent i nöjdhet. 
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Individens behov i centrum, IBIC – i stället för ÄBIC 
Alla ansökningar ska enligt både SoL och LSS utredas enligt den nya nationella modellen för 
behovsbedömning som har bytt namn till Individens Behov i Centrum, IBIC, från ÄBIC. IBIC innebär ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt och en strukturerad dokumentation. 

Anhörigstimulans 
Vård- och omsorgsnämnden avsatte 2016 150 000 kr som ett riktat tack till anhöriga som sköter en stor del 
av omsorgen för sina närstående. Detta har möjliggjort att anhöriga har kunnat ta del av exempelvis 
subventionerad fotvård, massage, spa, lunchkuponger, middagar och utflykter. 

Stimulansbidraget för anhörigvårdarna har mottagits positivt och fler målgrupper har nåtts. 
Antalet besökare på Café Kryddan har fortsatt att öka. Det finns ett stort intresse för tryggt boende på 37:an 
och många vill komma och titta på lägenheterna. 
 
Entreprenad och upphandling 
Förenade Care tog 1 februari över entreprenad för äldreboendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder från 
Vardaga. Övertagandet har medfört brister i kvaliteten som främst pekat på missnöje med den nya ledningen. 
Förvaltningen har med anledning av detta utfört extra tillsyn och tagit emot och utrett avvikelser och 
klagomål. 
En ny upphandling av personlig assistans har genomförts där uppdraget gick till JuniCare AB. Det blev en 
liten upphandling då de flesta brukare valt att avsluta sitt avtal med kommunen som anordnare. 

Upphandlingsprocessen för digitala trygghetslarm har också pågått under året. 

Nytt LSS-boende 
I augusti öppnades ett gruppboende inom LSS till unga vuxna med funktionsnedsättningar med fyra 
lägenheter i den nya fastigheten Svärdet. Svärdet är en trapphusmodell där brukarnas lägenheter ligger i ett 
vanligt hyreshus. En lägenhet är personallägenhet med gemensamhetsutrymme för de boende. 
 
Distriktsmästerskap i vård och omsorg 
I oktober genomfördes en tävling inom yrkesområdet i samarbete med Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Skurup. 
Deltävlingen i Tomelilla med tre tävlande lag, vanns av undersköterskor från det särskilda boendet 
Norrevång. Det laget representerade sedan kommunen i tävlingen mellan kommunerna.  
 
Promenadgruppen- ett preventions- och rehabiliteringsprojekt 
En fysioterapeut och en rehabassistent har arbetat fallpreventivt med en promenadsatsning. En grupp äldre i 
Brösarp har varje vecka under våren regelbundet tränat en gång i veckan med promenad och balansträning. 
Medelåldern i gruppen är 80 år och samtliga gick med rollator. Utvärderingen visar att samtliga har ökat sin 
gångsträcka genom att delta i promenadgruppen. 
 
Validering  
Kommunfullmäktige avsatte medel för vidareutbildning till baspersonal, vilket har möjliggjort att fem 
personer kunnat påbörja en vuxenutbildning inom vård och omsorg. Utbildningen leds av Forum i Ystad och 
genomförs via en läroplattform och i individuell studietakt. Deltagarna beräknas vara klara med utbildningen 
under 2018. 
 
MAS 
Tomelilla kommun har deltagit i ett utvecklingsprojekt inom Hjälpmedelscentrum Östra Skåne. Fokus har 
legat på att införa mobila teknikhjälpmedel, vilket också har påbörjats med gott resultat. Dels har GPS-
armband införts för en boende som därmed kan röra sig självständigt och tryggt utomhus, dels har 
verksamheten också beslutat att upphandla en digital läkemedelsautomat.  
Under hösten har verksamheten genomfört en mätning av basal vårdhygien vilken också omfattade 
kartläggning av vårdrelaterade infektioner, VRI, samt mätning av vårdtyngd. Vårdcentralerna har också 
medverkat i arbetet med att minska antalet VRI-infektioner genom fortbildning. 
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Närmaste framtiden 
 
Med det nya hälso-och sjukvårdsavtalet kommer kommunen troligtvis att utveckla en ny verksamhetsform 
som i nuläget har arbetsnamnet Trygg hemgång. Detta är en verksamhet som ligger i spannet mellan 
korttidsboende och hemtjänst. Syftet är att brukaren i större utsträckning ska rehabiliteras i hemmet istället 
för på korttidsboende. Vårdformen ska vara under ca 14 dagar då man övergår i hemtjänst. Verksamheten 
planeras starta hösten 2017. 
 
Det påbörjade arbetet med ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 ska 
vidareutvecklas, med fokus på beskrivning av centrala processer och att dokumentera ledningssystemet. 
 
Den nya organisationen inom egenregin införs under våren. Vård- och omsorgsnämnden har övertagit 
ansvaret för att utreda och fatta beslut för personer med psykisk ohälsa, det som också kallas socialpsykiatri, 
från familjenämnden. Även REBUS går därmed över till Vård och Omsorg från Stöd och Lärande. 
Verksamheterna REBUS, Café Kryddan och Anhörigstödet har sedan 2016 haft gemensam enhetschef och 
samlas alltså verksamheterna inom Vård och Omsorg. Den nya organisationen förväntas verksamheterna 
kunna utveckla samverkan kring kompetens och också täcka upp mer för varandra vid frånvaro och tillfälliga 
extrabehov. Den nya organisationen omfattar två nya tjänster som enhetschefer, vilket minskar antalet 
underställda per enhetschef. 
 
REBUS fortsätter sitt samarbete över kommungränserna gällande utveckling/utbildning som drivs av statliga 
medel. Ett projekt pågår tillsammans med SÖSK-kommunerna och Region Skåne för att förbättra samarbetet 
kring anhörigstödet. Under 2017 kommer Anhörigcaféet att startas måndagar och fredagar på Café Kryddan. 
Anhörigstödet kommer att finnas på kooperativet ”Bredvid” en gång per månad. På Café Kryddan ska 
aktiviteter planeras och erbjudas så att målgruppen breddas och fler än äldre lockas till besök. Nytt 
stimulansbidrag för anhörigvårdarna kommer att utbetalas även under 2017. 

En utmaning inom kommunen är att tillgodose behovet av kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 
Samtliga yrkeskategorier är en bristvara, vilket innebär en sårbarhet som måste hanteras på olika sätt. 
Personalvård, marknadsföring, rekrytering och att se över vilka kringuppgifter respektive yrke har som skulle 
kunna utföras av annan yrkeskategori är områden som ska diskuteras under året. 
Brist på läkare och mottagningstider inom regionens psykiatri kan komma att påverka behovet av 
kommunens boendestöd. 
 
Den nya Betalningsansvarslagen som reglerar antalet dagar kommunen har för att planera insatser inför 
hemgång från sjukhuset innebär ett ökat krav på hela kommunens vård– och omsorg. Det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne innebär att inskrivning på sjukhus för 
svårt sjuka ska undvikas, vilket ställer krav på att kommunen har en handläggning med mycket kort 
framförhållning. 

Uppföljning av entreprenader 
Då mer än hälften av särskilt boendeplatserna och hemtjänsten är utlagda på entreprenad, behövs en fortsatt 
tät uppföljning för att säkerställa att avtalen följs och att utförarna håller god kvalitet på verksamheterna. 

Ökat behov av stöd enligt LSS 
Gruppen unga personer med diagnos inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. Då flera nu 
nått vuxen ålder, kommer behovet av stöd i vardagen också att öka för målgruppen. 

Välfärdsteknik 
Under det närmaste året är målet att öka användningen av välfärdsteknik och eTjänster inom flera områden. 
Planeringsverktyg inom hemtjänst, tillsyn via webbkamera, läkemedelsautomat samt säker behörighetsstyrning 
för medicindelning på särskilt boende är några områden som ska prövas under 2017. 
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Mål vård och omsorg 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 

 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utall 

Status Utfall 

VON 
1:1:1 

Vård och omsorg erbjuder en 
trygg och god omsorg för alla 
äldre och människor i behov av 
stöd och omsorg. (Medborga- 
rindex nöjdhet med äldreomsorg. 
Mäts via index 0-100.) *2014 års 
värde 

48* 49 52 SCB:s undersökningar hös- 
ten 2016 

 
 

 
 
 

VON 
1:4:1 

Kostnaden per brukare i särskilt 
boende ökar inte. (Mäts i 
Kolada. Mäts i tusentals 
kronor.) 

658,2 658,0 - Siffrorna för 2016 
samman- ställs 2017 i 
Kolada, status går därför 
ej att lämna.  
 

 
 
 

 
 
 
 

VON 
1:4:2 

Kostnaden per brukare i 
hemtjänsten minskar. (Mäts i 
Kolada. Mäts i tusentals kronor.) 

295,5 290,0 - Siffrorna för 2016 
samman- ställs 2017 i 
Kolada, status går därför ej 
att lämna.  

 
 

 
 

VON 
1:4:3 

Kostnad per brukare i boende 
enligt LSS minskar. Mäts i 
Kolada. Mäts i tusentals 
kronor.) 

1286 1200 - Siffrorna för 2016 
samman- ställs 2017 i 
Kolada, status går därför 
ej att lämna 
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Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

VON 
2:1:1 

Brukarnas nöjdhet med sitt 
särskilda boende som helhet 
ökar. (Nationella 
brukarundersökningen) 

83 85 87 Målet uppfyllt; 87 
% positiva svar 

 

 
 

VON 
2:1:2 

Brukarnas nöjdhet med sin 
hemtjänst som helhet ökar. 
(Nationella brukar-
undersökningen) 

92 93 89 Målet ej uppfyllt; 89 
% positiva svar 

 

 
 

VON 
2:1:3 

Brukare i de särskilda boendena får 
ett gott bemötande som ökar 
(Nationella brukarundersökningen) 

92 94 95 Målet uppfyllt; 95 
% positiva svar 

 

 

VON 
2:1:4 

Brukare inom hemtjänsten får ett 
fortsatt gott bemötande. (Nationella 
brukarundersökningen) 

97 97 96 Målet ej uppfyllt; 96 
% positiva svar 

 

 

VON 
2:2:1 

Brukare i särskilt boende som 
upplever att personalen ofta tar 
hänsyn till deras önskemål om hur 
hjälpen ska utföras ska öka. (Egen 
mätning. Öppna jämförelser) 

78 79 85 Målet uppfyllt 85 % 
positiva svar 
(Ingen egen mätning 
gjord). 

 
 

 
 
 

VON 
2:2:2 

Brukare i hemtjänsten upplever att 
per- sonalen ofta tar hänsyn till deras 
önske- mål om hur hjälpen ska 
utföras ska öka. (Egen mätning. 
Öppna jämförelser) 

84 86 88 Målet uppfyllt. 
Resultat egna 
intervjuer:88 personer 
av 100 svarar ”alltid 
eller oftast”)= 88 % 
Resultat Öppna 
jämförelser  
87 % positiva svar 

 
 
 

 
 
 

VON 
2:2:3 

Antalet digitala lösningar som införs 
för att underlätta vardagen för äldre 
och funktionsnedsatta ökar. (Egen 
mätning, Mäts i antal.) 

- 1 1 Målet uppfyllt. 
GPS-armband för 
en boende som 
med gott resultat 
kan röra sig 
självständigt 
utomhus. 

 
 

 
 

VON 
2:3:1 

Väntetiden i antal dagar från 
ansök- ningsdatum till erbjudet 
inflyttningsda- tum till särskilt 
boende ökar inte (Egen mätning. 
Publiceras i Kolada ) 

65 65 82 Målet ej uppfyllt; 
egen mätning visar 
på 82 dagar  
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Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nummer Mål 2015 2016 
Mål 

2016 
Utfall 

Status Utfall 

VON 
4:1:1 

Antalet fallolyckor i det egna 
hem- met minskar. (Egen 
mätning. Mäts i antal) 

1 142 1 
125 

1 120 Antalet fall i stort sätt 
oförändrat. Mäts i 
QlikView.  
(Enligt QlikView var det  
1 074 fallolyckor totalt 
2015, oklart vilket 
underlag siffran 1 142 
kommer från.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VON 
4:2:1 

Antalet olika personal i 
hemtjäns- ten som en brukare 
möter under 14 dagar ökar inte 
(Egen mätning. Mäts i medel 
antal personal) 

12 12 14 Målet ej uppfyllt. Årets 
två mätningar på 
samtliga 
hemtjänstområde visar 
ett medel på i 
genomsnitt 14 personer. 

 

 
 
 

VON 
4:2:2 

Möjligheten att påverka tiden 
för hemtjänstbesök ökar. 
(Nationella 
brukarundersökningen) 

57 60 61 Målet uppfyllt; 61% 
positiva svar 

 

 
 
 

VON 
4:2:3 

Nöjdheten med maten på särskilt 
boende ökar. (Nationella 
brukarundersökningen) 

66 72 74 Målet uppfyllt; 74 % 
positiva svar 

 

 
 

VON 
4:2:4 

Nöjdheten med matmiljön på 
särskilt boende ökar. (Nationella 
brukarundersökningen) 

67 72 74 Målet uppfyllt; 74 % 
positiva svar 

 
 

 
 

VON 
4:2:5 

Erbjudanden för vårdtagarna att 
komma utomhus under dagen på 
särskilt boende ska öka. 
(Nationella brukarundesökningen) 

74 76 73 Målet ej uppfyllt; 73 % 
positiva svar 

 
 

 
 

VON 
4:2:6 

Fler är nöjda med utbudet av 
sociala aktiviteter på särskilt 
boende. (Nationella 
brukarundersökningen) 

68 70 63 Målet ej uppfyllt 63 % 
positiva svar 
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Ekonomisk analys för vård och omsorg  

 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Intäkter 48 335 75 707 74 838 

Kostnader 
-101 
545 

-159 
776 

-156 
149 

Nettokostnader -53 210 -84 069 -81 311 
Budgeterad 
nettokostnad -48 921 -81 311 -81 311 
Budgetavvikelse -4 289 -2 758 0 
 

Omsorgspeng 
 
Tkr Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Bugdet 

2016 
Intäkter 2 406 13 721 7 118 
Kostnader -79 794 -133 946 -129 430 
Nettokostnader -77 388 -120 225 -122 312 
Budgeterad 
nettokostnad -75 224 -122 312 -122 312 
Budgetavvikelse -2 164 2 087 0 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Flera av verksamheterna har ett underskott för lönekostnader, tillsammans 4 mnkr. En del av dessa är 
medvetet ökade kostnader som har finansierats med stimulansmedel för ökad bemanning i 
verksamheten. Resterande är effekterna av att budgeten för visstidspersonal, som alltid behövs i i 
verksamheten vid semester och annan frånvaro, är underfinansierad. Sjuktalen för året har också varit 
höga, vilket medfört ökade kostnader under sjuklöneperioden. Nämnden har under året beslutat om en 
del åtgärder inom hemtjänstverksamheten som skulle ge effekt på underskottet i verksamheten. Det har 
dock inte gett det resultat man beräknat. Trenden har fortsatt med mindre insatstimmar även detta år.  
 
Årets sista månad medförde högre övriga kostnader än beräknat i prognosarbetet, vilket man måste ta 
med i planeringen till kommande år. 

69%5%

26%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta
tjänster

Övriga kostnader
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Trots ett underskott med 1 mnkr på gruppbostäder har LSS-verksamheterna tillsammans ett överskott 
med 350 tkr. Många andra LSS-verksamheter visar överskott för att man aktivt jobbat med 
effektiviseringar för att motverka de ökade insatserna som varit nödvändiga inom gruppbostäderna. 
Centrala kostnader, administration och ledning har överskott med 1 mnkr. Anslaget för vård- och 
omsorgscollege har till stor del inte utnyttjats eftersom utbildningsplanen sträcker sig över åren 2016-
2018. Tekniska hjälpmedel har ett underskott med 900 tkr med anledning av dyrare hyrhjälpmedel samt 
ökad förskrivning. 
Äldreomsorgsverksamheterna har ett underskott med 3,7 mnkr, främst på hemtjänsten, där 1,5 mnkr 
beror på kostnader för dubbelbemanning som inte ingår i resursfördelningsmodellen. Resultatenheterna 
för särskilt boende har klarat att hålla sin budget. Fastighetsrelaterade kostnader för särskilda boenden 
har ett underskott med 350 tkr, trots att budgeten höjdes för 2016. Vissa extra kostnader har uppstått i 
samband med byte av entreprenör på Valkyrian.  
 
Kommunstyrelsens omsorgspeng 
För både intäkter och budget avviker utfallet stort jämfört med budget med anledning av att 
Försäkringskassan från maj månad ändrade reglerna så att kommunens entreprenör för personlig 
assistans inte längre kunde rekvirera ersättning för de 20 första assistanstimmarna. Detta fick istället 
göras av kommunen. Det innebär att kommunen får ersättningen som sedan ska betalas ut till 
entreprenören. I budgeten för personlig assistans förutspåddes ett ökat antal assistansärenden under året, 
vilket inte skett. Det innebär ett överskott med 850 tkr. Totalt har LSS-verksamheterna ett överskott 
med 1,3 mnkr. Äldreomsorgsverksamheterna har ett överskott med 800 tkr främst med anledning av 
ytterligare sänkta volymer för beviljade hemtjänsttimmar. 
 
 

Verksamhetsmått 
 

Äldreomsorg 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Antal personer med hemtjänstinsats i ordinärt 
boende* 262 253 235 248 
Antal personer med trygghetslarm 347 361 366 350 
Antal personer med matdistribution 150 135 119 135 
Antal personer i särskilt boende 141 143 147 145 
  varav med demensplats   49 49 59 
* Avser kommunens statistik från resursfördelning inkl delegerad 
hemsjukvård         

LSS 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Antal personer med insats enligt LSS 111 117 126 139 
Antal personer med daglig verksamhet 35 38 43 42 
Antal boende i bostad med särskild service 19 15 17 23 
Antal personer med kontaktperson 22 21 23 18 
Antal personer med ledsagar/avlösarservice 27 32 29 23 
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Befolkningsstatistik 
 
Åldersintervall 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 
65-79 år 2282 2337 2410 
80-84 år 452 431 415 
85-89 år 263 266 281 
90-105 år 131 139 135 
  3128 3173 3241 
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