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Sammanfattning 
 
Viktiga händelser 2017 
 
Kultur- och fritidsverksamheten och stöd- och lärandeverksamheten ordnade tillsammans 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen. Det blev mycket populärt och totalt 
deltog 2100 barn och unga i aktiviteterna som ordnades.  
 
Under 2017 har alla elever i årskurs 7-9 fått en egen bärbar dator. En förtätning av digitala 
verktyg har också skett i förskolan och åk 4-6.  
 
Arbetet med integration av nyanlända intensifierades under hösten då en ny 
integrationssamordnare kom på plats. En integrationsstrategi har också antagits. 
 
Den nationella brukarundersökningen visade att hemtjänsten i årets undersökning fick 100% 
nöjdhet med bemötandet från personalen. Det är ett otroligt bra resultat. Brukarna ger också 
högsta poäng på den trygghet de upplever på boendena. 
 
Den 1 december 2017 gjordes en omorganisation där individ- och familjeverksamheten (tidigare 
stöd- och lärandeverksamheten) och vård- och omsorgsverksamheten delades upp i två separata 
verksamheter med var sin verksamhetschef.  
 
Under året återinvigdes Rosendals reningsverk under pompa och ståt. Projektet har varit 
lyckosamt, tidsplan och budget har hållits och inga miljömässiga störningar har skett under 
ombyggnaden. Med investeringen på drygt 70 mnkr har ett modernt reningsverk som ska klara 
framtida miljökrav tagits i bruk. 
 
Måluppfyllnad 
 
Hållbar tillväxt 
Invånarantalet har under året ökat med + 77 st. Ökningen är lägre än föregående år, men ligger 
före den ökning som ligger till grund för antagandena i översiktsplanen med 14 000 invånare år 
2025.   
 
Fler ungdomar är i sysselsättning, arbetslösheten har sjunkit ytterligare 2,1 % och är nu 9,2 %. 
Vid ingången av 2015 låg arbetslösheten bland 18-24 åringar på över 24 %. De uppsatta målen 
överträffas och vi ser också att antalet öppet arbetslösa i åldersgruppen nu är nere i 28 personer. 
66 personer finns i program med aktivitetsstöd. 
 
Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunens miljöarbete är gott. Standarden på gång- och 
cykelleder har ökat och följer plan. Inköpen av närodlade och/eller ekologiska livsmedel ökar och 
ligger över målvärdena. Ombyggda Rosendals reningsverk är i drift och har sänkt utsläppen av 
såväl fosfor som kväve till under målvärdena.  
 
Under året har inte målet om fossilfria lätta lastbilar uppfyllts. Ett förslag om utfasning kommer 
läggas till investeringsberedningen inför kommande år.   
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Delaktighet och egenmakt 
Den mätning som Kommunens Kvalitet i Korthet(KKIK) gjort, visar att verksamheterna inte 
sköter servicenivån på ett tillräckligt bra sätt när det gäller att vara tillgängliga och svara på telefon 
och e-post. Målet uppnås inte. Service- och bemötandenivån är angelägna och viktiga områden 
för förbättring under kommande år.  
     
I Svenskt Näringslivs omdöme om företagsklimatet har nivån på det sammanfattande omdömet 
legat stilla, medan riket i övrigt haft en uppåtgående riktning. Rankingen har därför sjunkit till 
plats 150. Ett intensifierat arbete görs i förvaltningen med bl.a. företagsbesök och 
näringslivsfrukostar.  
 
Måluppfyllelsen inom bygglovsverksamheten har under året varit god. Handläggningstiderna för 
bygglov har under året sjunkit ytterligare från fem till tre veckor och öppettiderna för kundtjänst i 
bygglovsärenden har hållit målvärdena. 
 
Barn och ungas utveckling 
Under året har alla som ansökt om sommarjobb fått det, antingen som feriejobb eller genom 
sommarlovsentreprenörsprojektet. Det är ett bra sätt för Tomelilla kommun att medvetandegöra 
ungdomarna om yrkesval med många nyttiga kontakter och erfarenheter för dem.   
 
Resultaten inom grundskolan har under året fallit. Redan föregående år var målen högt ställda 
vilket då ledde till att måluppfyllelsen i området barn- och ungas utveckling sammantaget var låg. 
Resultaten i årskurs tre är positiva förbättringar, både vad avser matematik och svenska. I årskurs 
sex har resultaten sjunkit, vilket de även gjort i årskurs nio, främst inom matematik. Meritvärdet 
har sjunkit 4,7 poäng och andelen behöriga för gymnasiestudier har fallit till 71,1%, vilket är en 
försämring med 14,1% vilket då var bästa resultatet på tio år.   
 
Under 2017 ökade mängden inkomna anmälningar till socialtjänsten för barn och unga med ca 
10%. Sannolikt bedöms fler våga anmäla misstankar nu än tidigare. 
 
Trygghet och hälsa 
Österlenbadet redovisar ett besöksantal långt över målet. Även simundervisningen har haft en 
mycket god utveckling. Sammantaget pågår en fortsatt god folkhälsosatsning för 
kommuninvånare i alla åldersgrupper.  
 
Antalet biblioteksbesökare på landsbygdsfilialerna har ökat och målvärdet har uppnåtts.  
 
Nöjdheten med mat och matmiljön på särskilda boenden ökar med 4% och ligger över nivån i 
riket, däremot uppnås inte målet om en 6% ökning. Nöjdheten med utbudet av sociala aktiviteter 
på äldreboendena minskar, här ligger nivån 1% under snittet i riket.  
 
Kommuninvånarnas sammanfattande omdöme om problemvärderingen i polisens 
trygghetsmätning har under året sjunkit, men målet nås inte. Antalet unga vuxna i polisens 
brottsmisstankeregister har minskat jämfört med tidigare år. Det kan vara ett resultat från den 
lugna och regniga sommaren 2017, ett bra förebyggande arbete eller möjligen fortsatt avsaknad av 
inrapporterande områdespoliser. 
. 
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Årets resultat 
 
För Tomelilla kommun är årets nettoresultat +13,4 miljoner kronor, vilket innebär 1,86% av 
skatteintäkterna. Det innebär ett resultat som är 3,6 miljoner kronor bättre än budget. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet 
 
Tomelilla kommun - en god bit av Österlen! 
När jag summerar 2017 kan jag se tydliga framsteg inom många områden, samtidigt som vi har 
fler utmaningar att arbeta vidare med. Ekonomiskt kan vi se tillbaka på ett år som innehållit ett 
stort mått av ordning, reda och god budgetföljsamhet, inte minst i kärnverksamheterna, samtidigt 
som det inom Individ- och familjeverksamheten varit tungt. Glädjande nog har siffrorna för 
sjukskrivning bland kommunens anställda sjunkit, främst beroende på förebyggande och 
hälsofrämjande insatser som gjorts. 
 
Barn och unga i fokus 
Barn och unga är ett viktigt fokus för vår kommun. Under mandatperioden har lekplatser och 
skolgårdar prioriterats högt. Ombyggnader och nyanläggningar ska främja mer lek och rörelse, 
samtidigt som vi skapar mötesplatser och attraktivare boendemiljöer i hela kommunen.  
Biblioteken på landsbygden vidareutvecklar vi och under året har Onslunda med gott resultat fått 
meröppet bibliotek. Ambitionen är att få fler barn och unga att läsa mer och att återta 
bibliotekens roll som folkbildningscentrum. Meröppet rullar nu vidare till Brösarp! 
Skolresultaten är en av de större utmaningarna vi arbetar med. Det kommer krävas ett stort 
engagemang och ett hårt arbete på bred front, från både hem, skola och hela samhället. 
Handlingsplanen ”Lärandet i fokus”, samt de satsningar som gjorts inom språk- och 
kunskapsutveckling, är redskapen som nu visar vägen framåt. 
 
Ett bättre liv för invånarna 
Sedan 2015 har kommunförvaltningen arbetat med uppdrag att öka andelen ungdomar i egen 
försörjning. Detta uppdrag intensifieras nu. Uppdraget är tydligt och resultatinriktat: 
ungdomsarbetslösheten ska ner från 2014 års 24% till under 10%. En Tomelilla-modell är under 
utarbetande där vi kopplar samman försörjningsstöd med praktik och arbetsträning. I början på 
2018 kommer en genomgripande ändring av förvaltningens sätt att organisera individ- och 
familjeverksamheten göras. Tydligare samverkansstruktur och färre chefsnivåer är angelägna 
ändringar för att införa den nya modellen, som också inriktas på att öka självförsörjningen och 
egenmakten hos våra kommuninvånare. Tillsammans med den nu antagna integrationsstrategin 
finns nu bättre förutsättningar än på länge till ett strukturerat arbete där förvaltningen och det 
omgivande samhället drar åt samma håll.   
 
Äldreomsorgen har också landat i en bra arbetsstruktur under året, som skapat ökad tydlighet och 
en bättre logistik, med de äldres behov i centrum. Under 2017 ser vi dessutom att 
biståndsbesluten i särskilda boenden kunnat verkställas inom rimlig och lagstadgad tid vilket är 
positivt. Den utredning som påbörjats under året för att säkerställa ändamålsenliga vård- och 
omsorgslokaler, kommer att presenteras under våren. Vi ser redan nu ökande behov inom 
boende och sysselsättning, vilket vi som kommun behöver lösa på ett bra sätt. Arbetet med det 
nya hälso- och sjukvårdsavtalet, och den nya samverkanslagen vid hemgång från sluten hälso- och 
sjukvård, är två nya delar som kräver både förnyad och utökad samverkan. Region Skåne behöver 
här ta den lokala primärvårdens behov på större allvar. Tomelilla kommun är en av de kommuner 
i Skåne som är bäst på hemtagning och hemsjukvård. För alla de multisjuka äldre krävs nu mer 
gemensamma tag och fler digitala lösningar.  
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2017 har varit ett historiskt år med många stora och angelägna investeringar. Reningsverket 
Rosendal är den enskilt största, och enligt mig även den viktigaste, investeringen som slutförts 
under året. Färdigställandet är glädjande för det innebär avsevärt bättre reningseffekt för 
framförallt kväve och fosfor, men också att det nu finns kapacitet för en framtida utbyggnad av 
VA-nätet.  
 
Integration, kärlek och demokrati 
Samarbetet med de ideella organisationerna är viktigt för en kommun. Kultur- och 
fritidsverksamheten gör här ett stort arbete för att stötta och underlätta för föreningslivet. 
Föreningslivet och många engagerade kommuninvånare är också svaret på det behov av mer 
integration som finns efter den stora flyktvågen 2015. Röda Korset är här en mycket positiv 
sammanlänkare i det koncept för fadderboende som nu etablerats. Det civila samhällets kärna 
med medkännande invånare är viktig att uppmuntra och ta till vara. En riktig och varaktig 
integration bygger just på goda kontakter, vänskap och kärlek mellan kommuninvånare.  
 
Kärleken är ju viktig på flera plan. För utan den hade Tomelilla kommun sannolikt inte haft 
bygglovs- och tomtförsäljningsrekord under året. Inte sedan 1970-talet har så många ärenden 
hanterats och så många tomter sålts. Tomelilla kommun erbjuder många attraktiva och varierade 
bomiljöer när man väljer att slå ner sina bopålar. Denna önskan och kärleken till Österlen är en 
stor tillgång för oss inte minst i vårt översiktsplanearbete som nu gått in på slutvarvet. Den 
innebär i praktiken en ökad frihet för boende och byggande även på landsbygden. En möjlighet 
får vår bygd att fortsätta utvecklas jämställt, där vi ger likvärdiga företagsamma möjligheter och 
där vi inser att tillväxt och nya jobb skapas på bästa sätt om vi samtidigt tar ansvar för miljön. 
 
Vi blickar nu också framåt mot en av vår demokratis stora högtidsstunder, då det är allmänt val 
den 9 september. De politiska alternativen kommer under året och under valrörelsen att visa vilka 
vägval som finns. I detta sammanhang vill jag passa på att tacka både majoritetskollegor och den 
politiska oppositionen, för det ibland tunga arbete som nedlagts, under många timmar av 
sammanträden och förmöten. Jag vill också rikta ett uppriktigt tack för den mycket trivsamma, 
konstruktiva och ibland riktigt roliga mötesatmosfär som vi gemensamt har åstadkommit i vår 
kommun. Låt oss hjälpas åt att värna den! 
 

Leif Sandberg(C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 
Ekonomichef Anders Eriksson 
 

Omvärld, befolkning och viktiga händelser 
 
Stark ekonomi möter förhöjda risker 
Svensk ekonomi går fortsatt starkt. Både produktion och sysselsättning har ökat snabbt under 
hösten och det mesta pekar på en fortsatt konjunkturuppgång. Behov av investeringar i 
omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018. Den 
goda utvecklingen gör att allt fler får jobb. Arbetslösheten fortsätter ner under 2018 och bottnar 
på strax över 6 procent 2019. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor 
osäkerhetsfaktor. Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa 
konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin. 
 
I industrin tar produktionen ytterligare fart 2018 och efterfrågan för den svenska exportnäringen 
fortsätter att öka snabbt. En starkare global konjunktur och ett stigande kapacitetsutnyttjande 
ökar också behoven av ny- och ersättningsinvesteringar. Tillsammans med den relativt svaga 
kronan medför den starkare globala konjunkturen också att exporten blir en ännu viktigare 
drivkraft för tillväxten i den svenska ekonomin. En industri som får medvind från en global 
konjunkturuppgång och en expansiv finanspolitik bidrar till att svensk BNP växer snabbt 2018. 
Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska till strax över 6 procent 2019. Det är något högre 
än vid de närmast föregående två konjunkturtopparna på arbetsmarknaden. Ett skäl är att andelen 
personer i arbetskraften som saknar efterfrågad kompetens nu är betydligt större. 
 
Höstens sättning på bostadsmarknaden bedöms vara tillfällig och prognosen förutsätter att 
bostadspriserna stabiliseras under inledningen av 2018. Bostadsinvesteringarna planar ut, men på 
en hög nivå, vilket innebär att tillväxten i byggproduktionen i det närmaste stagnerar 2019. Skulle 
prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få mer märkbart negativa effekter på både 
konsumtion och bostadsinvesteringar, och därmed på ekonomin som helhet. 
 
Även globalt finns en rad fallgropar för den svenska högkonjunkturen. Låga styrräntor 
och extraordinära penningpolitiska åtgärder har bidragit till att driva upp priserna på aktier och 
andra tillgångar. Det finns en risk att uppgången varit omotiverat snabb. Om tillgångspriserna 
plötsligt faller skulle det dämpa efterfrågetillväxten, både via minskade förmögenheter och genom 
minskad tillförsikt. 
  

Källa: Konjunkturinstitutet 21/12-2017 
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Nyckeltal för den svenska ekonomin 
 
Procentuell förändring  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
BNP* 3,2 2,6 2,6 1,4 1,7 1,8 
Sysselsättning, timmar* 2,0 1,6 1,2 -0,4 -0,1 0,4 
Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,2 6,4 6,5 6,5 
Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 3,3 3,1 3,4 3,4 3,4 
Timlön, konjunkturlönestatistik 2,4 2,6 3,1 3,4 3,4 3,4 
Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,8 2,3 2,8 2,6 
Realt skatteunderlag 2,6 1,5 1,1 0,5 0,2 0,9 

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa; SKL cirkulär 17:68 
 
 
 

Befolkningsutveckling i Tomelilla 
 
Befolkningsutvecklingen i Tomelilla har efter ett par år med väldigt positiv utveckling börjat 
mattas av något under 2017, även om ökningen fortsätter. Vid utgången av 2017 hade Tomelilla 
kommun ett invånarantal på 13 418 invånare.  Det är en ökning med 77 personer jämfört med 
årsskiftet innan. Det innebär att målet att kommunen ska ha 14 000 invånare 2025 fortfarande är 
realistiskt. Precis som under 2016 är det inflyttning från annat land som bidrar mest till ökningen. 
Födelsenettot är -11 under 2017. 
 

12000

12200

12400

12600

12800

13000

13200

13400

13600

an
ta

l i
nv

ån
ar

e

Befolkningsutveckling Tomelilla kommun 
2000-2017



Tomelilla kommun årsredovisning 2017 

9 

 

 

 
 
 

Måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning 
 
2015 infördes en ny styrmodell för Tomelilla kommun som finns närmare beskriven på 
kommunens webb. De slutliga verksamhetsmålen för 2017 antogs av kommunfullmäktige i 
oktober 2016 och redovisas mer i detalj under respektive verksamhet. 
 
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. Två tredjedelar av 
verksamhetsmålen ska vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas för att god ekonomisk 
hushållning ska anses som uppfyllt.  
. 

Intern kontroll 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar till att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.  
 
Kommunallagen ger nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det 
övergripande och samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunen.  
 
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.  
 
Samtliga nämnder har beslutat om internkontrollplaner för 2017. Planerna har utgått från 
upprättade riskanalyser. Uppföljning av kontrollerna till nämnderna har skett löpande och 
redovisats till kommunstyrelsen.  
 
Den sammantagna bedömningen är att internkontrollen har bedrivits på ett adekvat sätt och att 
riskanalysen har fått en större roll för framtagandet av en relevant kontrollplan.

-11

-38

32

94

13 418 invånare dec 2017
+ 77 invånare sedan dec 2016

Födelse netto Flytt- netto inom länet Flytt- netto annat län Flytt- netto annat land
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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 verksamhetsmålen finns tre mål som reglerar resultat, investeringsnivå och 
skuldsättning  
 

• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 
% i genomsnitt under perioden 2017-2019.  

o Målet bedöms att bli uppfyllt, utfallet i årsbokslutet är 1,86 % för 2017.  
 

• Skattefinansierade nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2017-2019 uppgå 
till max 10 % av totala skatteintäkter (prognos 221 mnkr). 

o Målet är svårbedömt då delar av utfallet ligger i framtiden, men med tanke på den 
investeringsplan som ligger för 2018-2019 så bör målet kunna uppfyllas. 

 
• Självfinansieringsgraden (nettoresultat + avskrivningar) i de skattefinansierade 

investeringarna ska uppgå till minst 80 % i genomsnitt under perioden 2017-2019. 
o Målet är svårbedömt då delar av utfallet ligger i framtiden. Med tanke på den 

investeringsplan som ligger för 2018-2019 så blir målet mycket svårt att uppfylla. 
 
 

Ekonomisk ställning och analys 
 
Årets budgeterade resultat är 10,2 mnkr. Sedan dess har kommunfullmäktige fattat beslut i 2016 
års bokslut att från det egna kapitalet överföra 0,4 mnkr som en satsning på vård- och 
omsorgscollege. Det innebär att nuvarande budgeterade resultat är 9,8 mnkr. Detta motsvarar 1,4 
% av skatteintäkterna. Investeringsutrymmet i budgeten för den skattefinansierade verksamheten 
var beslutat till 40 mnkr, men har efter beslut i fullmäktige under våren ökats på till 58,1 mnkr. I 
maj gjordes så ytterligare en justering ner till 56,1 mnkr. Dessutom har beslut om 
bruttoinvesteringar på 23,5 mnkr inom bredband och fiberutbyggnad också godkänts. Med årets 
investeringsbehov och de investeringsplaner som ligger för framtiden blir det svårt att uppnå 
målsättningen om 80 % självfinansiering på nettoinvesteringarna om inte resultatet förbättras 
radikalt. För VA-verksamheten fanns en godkänd investeringsram på 19,2 mnkr för 2017, denna 
har sedan justerats upp av kommunfullmäktige med 3 mnkr till 22.2 mnkr. 
 
Lånenivån har efter två års kraftigt ökande nu stabiliserats på samma nivå. 2015-2016 var 
investeringsnivån väldigt hög jämförelsevis med tidigare år. 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 vi förväntar oss höjda räntenivåer i kombination 
med högre avskrivningar måste vi förbereda oss för ett minskat utrymme för driftens övriga 
kostnader. Det är också centralt att ha en klar plan för hur ökade kapitalkostnader ska finansieras 
framöver. 
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Kostnaderna och intäkterna relaterade till flyktingsituationen har fortsatt varit höga under 2017. 
Vi börjar dock se effekterna av det minskade bidraget från Migrationsverket och vi kan se att 
stora strukturella förändringar kommer att vara nödvändiga framöver för att anpassa kostnaderna 
efter minskade intäkter.  
 
För en mer detaljerad analys av respektive verksamhet hänvisas till de ekonomiska analyserna 
med tillhörande kommentarer under respektive verksamhet. 
 
 
Årets resultat och balanskrav 

 
Årets resultat 
Årets resultat före eventuella korrigeringar och avsättningar är 13,4 mnkr vilket utgör 1,86 % av 
skatteintäkterna. Det är ett resultat som är 3,6 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet 
förklaras till stor del av ett bättre skatteunderlag och fortsatt gynnsamma finansiella 
förutsättningar kring räntor och aktieportfölj. Det är dock på sikt ingen hållbar lösning. Det är 
därför av största vikt att hålla kostnadsutvecklingen under lupp för att den inte ska skena iväg.  
 
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.  
 
Balanskrav 
Resultatet för 2017 uppgår till 11,4 mnkr. Efter korrigeringar av uttag från sociala 
investeringsfonden (SIF) bedöms resultatet bli 13,4 mnkr. Insättning och uttag till SIF görs 
genom öronmärkning av det egna kapitalet och justering av resultatet. Lagens balanskrav anses 
därmed vara uppfyllda. 
 
 

  
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Årets resultat enligt Resultaträkningen 17,2 18,0 11,4 
reducering av samtliga realisationsvinster -0,7 -0,5 0 
Årets resultat efter balanskravjusteringar 16,5 17,5 11,4 
avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv -3,5 0,0 0 
 användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0 
Årets balanskravsresultat 13,0 17,5 11,4 
övriga justeringar med hänsyn till  synnerliga skäl  

  VA-verksamhet -1,6 0,0 0 
Uttag från sociala investeringsfonden 1,3 1,3 2 
Insättning till sociala investeringsfonden  -3,5 -1,3 0 
Balanskravsresultat efter hänsyn till synnerliga skäl 9,2 17,5 13,4 

 
Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 
 
Skatteprognosen från SKL har, inklusive inkomstutjämning och slutavräkningar för 2016 och 
2017, sedan årets budget antogs förbättrats med totalt ca 6,0 mnkr för 2017. Det är en 
kombination av högre skatteintäkter, mer fördelaktiga bidrag i utjämningsmodellen, en positiv 
effekt av fastighetsskatten och förbättringar i slutavräkningarna för 2016 och 2017 som är 
anledningen till förbättringen. Ser vi lite mer långsiktigt så ser vi att skatteunderlaget på sikt inte 
kommer att öka lika snabbt som kostnadssidan. Här kommer krävas åtgärder för att minska detta 
gap.  
 
 

      Utfall 
tkr Budget 2017 Utfall 2017 vs Budget 

Skatteintäkter 502 329 503 540 1 211 
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 186 500 188 387 1 887 
Kostnadsutjämning 7 762 7 737 -25 
Regleringsbidrag/-avgift 118 -130 -248 

Strukturbidrag                    -                           -                          -       
LSS-utjämning  -6 768 -6 629 139 

Summa intäkter 689 941 692 905 2 964 

Slutavräkning 2016                          
-       696 696 

Slutavräkning 2017 -4 013 -2 707 1 306 
Summa intäkter (inkl. avräkning) 685 928 690 894 4 966 

Fastighetsavgift 26 773 27 791 1 018 

Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt 712 701 718 685 5 984 

Skatteintäkter 498 316 499 455 1 139 
Generella statsbidrag och utjämning 214 385 219 230 4 845 

 
 

Likviditet och lån 
 
Kommunen har en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på fem lån om totalt 190 mnkr enligt 
nedan specifikation. I februari omsattes ett lån på 50 mnkr med kapitalbindning till februari 2022. 
Fortsatt låga räntor ger ett gynnsamt läge för tillfället. Långsiktigt kommer dock ränteutgifter att 
bli en stor faktor att hantera i Tomelilla kommuns räkenskaper. 

 
 Ränta 31/12 Bindning 
50 mnkr, kapitalbindning till jan 2018 0,490% 2018-01-24 
30 mnkr, kapitalbindning till april 2019 -0,088% 3 mån Stibor +0,40% 
30 mnkr, kapitalbindning till jan 2020 0,128% 3 mån Stibor +0,59% 
50 mnkr, kapitalbindning till feb 2022 0,850% 2022-02-16 
30 mnkr, kapitalbindning till jan 2025 1,690% 2025-09-01 
 
Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. 
Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med kommunens båda dotterbolag. 
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Investeringar 
 

Investeringsutgifter per verksamhet 2017-12-31 tkr Utgift Inkomst Nettoinv. 
KLK 3 831   3 831 
Samhällsbyggnad 9 248   9 248 
Fastighetsenheten 39 936   39 936 
Kultur o fritid 420   420 

Barn o utbildning 2 831   2 831 
Stöd o Omsorg 1 124   1 124 
Delsumma 57 390 0 57 390 
VA-enheten 21 209 

 
21 209 

Summa 78 599 0 78 599 
 
Skattefinansierade nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2017-2019 uppgå till max 
10 % av totala skatteintäkter. Med det beredningsförslag som investeringsberedningen lagt fram 
till budget 2018 med plan 2019-2020 så kommer genomsnittet under perioden 2017-2019 att 
uppgå till omkring 10 % och målet bör kunna uppnås. Målet kring självfinansieringsgrad på 80 % 
lär dock bli svårt att uppnå. 
 
Under året har skolan fortsatt sin IKT-satsning som startades 2016. Ett flertal större projekt kring 
förbättringar inom bland annat skolor har också påbörjats enligt plan och kommer att slutföras 
inom kommande år. 
 
Mer detaljer finns att läsa under samhällsbyggnadsverksamheten och VA-enheten. 

 
 

Pensionsåtagande 
 
Enligt aktuell prognos från KPA uppgår kommunens kostnad för pensioner 2017, inklusive 
löneskatt, till totalt 34,8  mnkr att jämföra med 2016 då det var 32,3 mnkr. Kostnaden inkluderar 
både intjänad pension till anställda, idag 16,0 mnkr, och utbetalningar på gamla 
pensionsåtaganden intjänade före 1998, på 13,0 mnkr. 5,9 mnkr för premier och garantier ingår 
också. 
 
Prognosen från KPA för kommande års pensionskostnader ökar kraftigt och beräknas i dagsläget 
vara 40,7 mnkr 2020. 
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De kommunala bolagen och 
kommunalförbunden 
 
Nedan redovisas de kommunala bolagen och kommunalförbunden som ingår i den 
sammanställda redovisningen. Vidare redovisas även Biogas Ystad Österlen som ingår i 
kommunens samlade verksamhet, men inte i den sammanställda redovisningen. 
 
Österlenhem AB 
 
Österlenhem AB 2016 2017 
Antal anställda 9 10 
Nettoomsättning (tkr) 53029 54523 
Resultat efter finansiella poster (tkr) -13 3847 
Balansomslutning (tkr) 291422 300245 
Investeringar (tkr) 20602 17900 

 
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.  
 
2017 har präglats av planer för byggnation på både lång och kort sikt. Flera områden har 
identifierats som möjliga till förtätning och en del lokaler är möjliga att bygga om till bostäder, 
men det behövs planändringar. Flera områden har därför lämnats in för planändring och 
lokalhyresgäster har sagts upp i en av fastigheterna. Som medlem i SABO har bolaget möjlighet 
att avropa hus på ramavtal som SABO upphandlat. Två hus har avropats och i kvarteret Hallen 2 
kommer det att byggas två BO Mini-hus med 16 stycken lägenheter i varje. 
Bidrag från Boverket har beviljats med 4,3 mnkr för att få en stimulerande och attraktiv utemiljö i 
kvarteret Lejonet. Fiber i alla lägenheter har upphandlats och installationen är påbörjad och ska 
vara klar under 2018. 
 
Internkontrollen för 2017 ger inte någon anledning att tro att det finns risk för allvarliga fel med 
stora konsekvenser utifrån de rutiner och processer som bedömts.   
 
Bolagets vinst 2017 är 3,8 mnkr. En hög uthyrningsnivå, men få hyresförluster, fortsatt låga 
räntor och en tight och slimmad organisation har gett ett gott resultat.  
Genom det arbete som sker från planering, byggnation och underhåll till samarbete med 
kommunen, arbetar styrelsen och VD långsiktigt för att uppfylla de ändamål som 
bolagsordningen anger och för att verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. 
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Tomelilla Industri AB (TIAB) 
 
Tomelilla Industri AB 2016 2017 
Antal anställda 0 0 
Nettoomsättning (tkr) 7924 7337 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 4671 3839 
Årets resultat efter bokslutsdisp. och 
skatt 4760 2355 
Balansomslutning (tkr) 29412 32788 
Investeringar (tkr) 0 0 

 
 
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 två fastigheter. Slakteriet 11 har godkänts av fullmäktige och 
lantmäteriförrättning kvarstår innan försäljningen kan slutföras. I början på 2018 ska fullmäktige 
ta ställning till försäljning av Gjuteriet 5. Köparna till dessa fastigheter tillhör det lokala 
näringslivet och förvärven ger dem möjlighet att fortsätta växa och utvecklas.  
Lokalerna i fastigheten Balder 6 ritas om för att passa kommunens behov av daglig verksamhet 
LSS. En presentation av förslaget ges under 2018 och arbetet sker i dialog med 
kommunförvaltningen.  
 
Årets interna kontroll ger inte någon anledning att tro att det finns risk för allvarliga fel med stora 
konsekvenser utifrån de rutiner och processer som har bedömt. 
Årets resultat efter skatt uppgår till 2,4 mnkr, Ändamålet med bolaget bedöms uppfyllt och 
bolaget har uppnått god ekonomisk hushållning under 2017. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 2016 2017 
Antal anställda 0 0 
Nettoomsättning (tkr) 33862 35067 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 447 -750 
Årets resultat efter bokslutsdisp. och 
skatt 439 -53 
Balansomslutning (tkr) 11809 9456 
Investeringar (tkr) 0 520 

 
Bolaget ska inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med 
beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och 
effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper.  
Under de senaste åren har man kunnat se en trend av ökade avfallsmängder, men under 2017 
bröts denna trend. Bolaget verkar för att avfallsmängderna ska minskas ytterligare. Ökrab 
fortsätter även arbetet med att maximera återvinningen av matavfall samt återvinningen av 
förpackningsmaterial. 
 
För att förbättra skolungdomarnas kunskaper om avfallshantering har Ökrab erbjudit alla 
femteklassare i Tomelilla och Simrishamns kommuner en gratis transport till Malmö för att där 
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besöka Sysavs anläggning. Deltagarna har varit mycket nöjda med studiebesöken och Ökrabs 
styrelse har därför beslutat att fortsätta med aktiviteten under 2018. 
 
Verksamheten har under år 2017 bedrivits med bibehållen god ekonomisk balans, trots att 
resultatet efter finansiella poster är minus 750 tkr. Det negativa resultatet var budgeterat, men 
underskottet blev mindre än befarat. Bolagets styrelse anser att verksamheten har bedrivits och 
utvecklats med iakttagande av det kommunala syftet och de mål som antagits för verksamheten. 
 

Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) 
 
SÖRF 2016 2017 
Antal anställda 46 48 
Nettoomsättning (tkr) 66277 67142 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 1259 -916 
Balansomslutning (tkr) 42305 42848 
Investeringar (tkr) 1885 2527 

 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 
kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska förbundet hålla en för förbundsmedlemmarna 
gemensam räddningstjänst.  
 
En policy för lika rättigheter och möjligheter har antagits. I planen finns riktlinjer för hur en jämn 
könsfördelning inom förbundets olika arbetsplatser ska främjas. Det kan till exempel handla om 
att skapa dusch- och omklädningsmöjligheter till alla som jobbar och vill jobba inom 
räddningstjänsten. Tomelilla kommun fattade tidigt beslut om att bygga om och till lokalerna på 
brandstationerna i Brösarp respektive i Tomelilla. 
 
Det kommer att krävas ett strukturerat arbete inom personal- och kompetensförsörjning för 
att bibehålla funktionaliteten i framtiden. Få huvudarbetsgivare på mindre stationsorter och 
snäva produktionslinjer hos möjliga arbetsgivare tillsammans med avtalsfrågor och nytt 
utbildningssystem påverkar RiB - organisationen negativt (RiB= räddningsperson i beredskap). 
För de operativa händelserna som förbundet hanterat under året är det sjukvårdsinsatserna som 
ökat mest. Under året har SÖRF även informerat och utbildat cirka 8 000 personer i 
brandkunskap, hjärt- och lungräddning och i ”Heta Arbeten” (t.ex. svetsning och skärning). 
 
Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har god måluppfyllnad. Sex av sju mål är 
uppnådda. Det sjunde målet om antalet arbetsskador uppfylldes inte på grund av ett flertal 
anmälningar om prostatacancer från personal som har gått i pension. Förebyggande arbetet sker i 
verksamheten för att minska utsattheten för cancerogena ämnen. Ett av två finansiella mål är 
uppfyllda, men resultatmålet uppfylldes inte. Verksamheten uppvisar ett underskott -0,9 mnkr 
främst beroenden på ökade kostnader i sotningsverksamheten i samband med upphandling av ny 
entreprenör.   
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2016 2017 
Antal anställda 18 17 
Nettoomsättning (tkr) 13702 14333 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 70 70 
Balansomslutning (tkr) 7159 6340 
Investeringar (tkr) 169 1218 

 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för 
myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt och lagts ut på 
webben. Rapporterna avser bland annat tillsyn på marknader, gym- och idrottsanläggningar samt 
återvinningsstationer.  
 
Nytt diarieföringssystem, som bygger på LEAN, har köpts in och har installerats under hösten. 
Arbetssättet kommer hädanefter bli digitalt och kontoret ”papperslöst”. Under kommande år är 
det fortsatta investeringar inom IT som krävs. Effektivare tillsyn kommer att vidareutvecklas. 
Framöver kommer till exempel samma miljöinspektör att utföra tillsyn på vattenverk både ur ett 
livsmedelsperspektiv och ur ett miljöperspektiv. 
 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 70 tkr och en 
självfinansieringsgrad på 54 % efter justering av medlemsavgifterna. 2015 togs beslut att 
förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda medlemsavgifter, 
därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. Innan 
justering gjordes redovisades ett positivt utfall på 0,4 mnkr. Sammantaget utifrån årets resultat, 
samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga mål, är bedömningen att 
förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
 

Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening 
 
Biogas Ystad Österlen 2016 2017 
Antal anställda 0 0 
Nettoomsättning (tkr) 2896 4347 
Resultat efter finansiella poster (tkr) -53 138 
Balansomslutning (tkr) 7753 8184 
Investeringar (tkr) 0 0 

 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
tillhandahålla biogas från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen till 
medlemmarna. Vid fullföljandet av sitt ändamål skall föreningen vara en länk mellan kommun 
och näringsliv. Därigenom bidrar föreningen till ett ökat engagemang för biogas och verkar för 
konkreta lösningar inom biogasområdet. Föreningen ingår inte i den sammanställda 
redovisningen.  
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I slutet av augusti genomförde föreningen tillsammans med Biogas Syd ett seminarium på 
Kronovalls slott med titeln ”Biogas och biogödsel på Österlen”. Föreläsare från KTH, Sysav, 
Region Skåne och C4 energi talade om nyttan med biogas och biogödsel.  
Försäljningen av gas ökade markant under 2017, till viss del beroende på de sju soplastbilar som 
Ökrab började tanka i april månad. Ökningen av volymen har medfört en förbättrad ekonomi 
och en bruttovinst på 1,2 mnkr. Preliminärt resultat efter finansiella poster är 0,1 mnkr, en 
förbättring jämfört med föregående års förlust.  
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Personalredovisning 
Personalchef Johan Lexfors 
 

Tomelilla kommun ska vara en arbetsgivare som präglas av kvalitet och stolthet för arbetet och 
arbetsplatsen. Kommunen som arbetsgivare ställer höga krav och fokuserar på gott arbetsklimat. 
Ett arbete för att främja allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen bedrivs löpande.  

Anställda i förvaltningen arbetar med att ge välfärd och kvalitet till kommunens invånare och 
besökare. Förvaltningens viktigaste resurs, personalen, följs systematiskt upp. Resultatet av denna 
uppföljning rapporteras i personalredovisningen.  

Personalredovisningen omfattar främst de ca 750 anställda som är tillsvidareanställda i 
kommunförvaltningen, men i vissa nyckeltal omfattas även de som är tidsbegränsat anställda 
längre tid än tre månader. Dessa uppgår till ca 110 stycken. Redovisningen omfattar 
personalstruktur, personalrörlighet, hälsotal och arbetsmiljö i förvaltningen. 

 

Viktiga händelser 2017 
• Nytt centralt samverkansavtal 
• Handlingsplan för heltid som norm  
• Lönekartläggning 
• Medel tillgängliga för Tidig lokal omställning, TLO-KL 
• Sänkta sjuktal för kvinnor 
• Studentmedarbetaravtal 
• Anställning av ny kommunchef 

 
 

Personalfakta 
Statistik och nyckeltal kommer främst från vårt personal- och lönesystem Personec P.  

Definitioner  
Månadsavlönade = Tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med mer än tre  
månaders anställning. 
Timavlönade = främst vikarier på kortare vikariat. 
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Verksamhet  2016 2017 Förändring 

Barn och utbildning 265 269 4 

Kommunledningskontoret 48 49 1 

Kultur och fritid 66 67 1 

Samhällsbyggnad 47 47 0 
Stöd och lärande 79 78 -1 

Verksamhetschefer 4 5 1 

Vård och omsorg 235 236 1 
 

Tabellen över antal tillsvidareanställda är en ögonblicksbild och ger en indikation om marginella 
förändringar i verksamheterna.  

Ökningen inom barn- och utbildningsverksamheten beror på att verksamheten i vissa 
rekryteringar valt tillsvidareanställningar framför tidsbegränsade anställningar för att göra tjänster 
mer attraktiva samtidigt som analys och bedömning gjorts som visat att ordinarie personal inte 
kommer att återvända till tjänsten.  

Inom övriga verksamheter har endast marginella förändringar skett. Noteras kan att antalet 
verksamhetschefer har utökats med en. Anledning är en organisationsförändring för att följa den 
politiska organisationen där stöd- och omsorgsverksamheten delats i två verksamheter: individ- 
och familjeverksamheten och vård- och omsorgsverksamheten. Detta medför en ny 
verksamhetschef för individ- och familjeverksamheten.  
 
Kommunledningskontorets ökning beror på utvidgat behov av verksamhetsstöd vilket i sin tur 
lett till förändringar inom bland annat utvecklings-, personal- och arbetsmarknadsenheten vilket 
slutligt lett till ökad personalstyrka. 

Hel- och deltidsarbetande samt heltid som norm 
 
Ett lokalt partsgemensamt arbete har påbörjats mellan Tomelilla kommun och Kommunal 
gällande central överenskommelse undertecknad av SKL och Kommunal med genomförandeplan 
2017-2021. Lokalt har arbete pågått under hösten 2017 med analyser av aktuella underlag, 
dialoger med chefer och berörda arbetstagare. Även en enkätundersökning har genomförts inom 
Kommunals avtalsområde för att få en nulägesanalys av behov, önskemål och förutsättningar för 
genomförande av heltid som norm. Övergripande har frågan bäring i arbetsmiljöfrågor, attraktiv 
arbetsplats, att möta välfärdens rekryteringsbehov, öka jämställdheten och livsinkomsten för 
arbetstagarna.  

SKL och Kommunal är överens om tre mål: 

• Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 
• Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 
• Fler av dem som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid 

idag, ska eftersträva heltidsarbete. 

Arbetsgivaren har partsgemensamt med Kommunal tagit fram en handlingsplan för Tomelilla 
kommun. Planen utgår från verksamheternas behov och resurser och ska stämmas av årligen 
fram till den 31 maj 2021.  
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Hel- och deltidsarbetande 2017 
Av samtliga månadsavlönade i förvaltningen är det 52,6% som arbetar heltid, inom vård- och 
omsorgsverksamheten är andelen heltidsarbetande 16,5%. Se diagram nertill.  

 
 

Underlag och stödmaterial att utgå ifrån. 
För Tomelillas del finns stora utmaningar i att lösa heltid som norm. 
Underlag i arbetet tillhandahölls via kommunens personalsystem och via plattformen Heltid.nu 
som levererar siffror för alla kommuner att använda i sina arbeten med frågan. Följande siffror, 
en nulägesanalys i oktober månad 2017, ligger som grund vad gäller hel- och deltidsanställda och 
redovisas nertill.  
Källa: http://www.heltid.nu 

 
Hela kommunen  Antal Andel 
Heltidsanställda  409 52,60% 
Deltidsanställda 75–99 procent 252 32,40% 
Deltidsanställda 1–74 procent 117 15% 

 
Omsorg om äldre och personer med 
funktionsvariation Antal Andel 

Heltidsanställda  38 16,50% 
Deltidsanställda 75–99 procent 119 51,70% 
Deltidsanställda 1–74 procent 73 31,70% 

 
Av de ovan redovisade antalen månadsavlönade i Tomelilla kommun är 61,6 procent anställda på 
heltid. Det placerar Tomelilla på plats 238 i ranking över andelen heltidsanställda i landets 
kommuner. 
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Av de månadsavlönade inom vård- och omsorgsverksamheten i Tomelilla kommun är det i 
praktiken 16,5 procent som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Tomelilla kommun på plats 287 i 
rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner. 
I tabellen nedan finns andelen (procent) heltidsarbetande, av de månadsavlönade, inom olika 
verksamhetsområden i kommunen. Observera att Kommunal har medlemmar som arbetar deltid 
inom samtliga dessa verksamhetsområden.  
 

Verksamhetsområde Andel 
heltidsarbetande 

Omsorg om äldre och personer med 
funktionsvariation  16,50% 

Grundskola och förskoleklass  67,60% 
Förskola och barnomsorg  53,10% 
Individ- och familjeomsorg 78,80% 
Kultur och fritid 48,60% 

 
Kostnader 
Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas. Inför övergången till 
heltid är det bra att veta hur utgångsläget ser ut.   
Nuvarande kostnad och antalet timmar december 2016 till december 2017 för följande 
 
Fyllnadstid/lön Uppgifter från löneenheten 21/12 2017 Totalt Totalt 

 
Kostnader utan PO-tillägg på 39,17% Transbelopp Arbetade timmar 

 
Fyllnadslön 2 478 214,02 15 301,59 

 
Fyllnadstid kompenseras i ledighet 0 2083,87 

 
Kontant ers för ej uttagen kompledighet 33 761,88 158,97 

Övertid       

 
Övertid enkel kompenseras i ledighet 0 870,82 

 
Övertid kval kompenseras i ledighet 0 538,52 

 
Övertidsersättning enkel 382 228,00 1193,67 

 
Övertidsersättning kvalificerad 1 562 059,70 3717,53 

 
Övertidsersättning 73 420,80 386,73 

 
Totalt 4 529 684,40 24 251,70 

 
Personalomsättning  
Under året har kommunen haft en personalomsättning på ca 15 %, vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år. Dock har antalet tillsvidareanställda inte ökat nämnvärt. De verksamheter som 
haft högre personalomsättning är kommunledningskontoret,  barn- och utbildningsverksamheten 
samt stöd- och lärandeverksamheten. 
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Pensionsavgångar 
Åldersstrukturen för kommunen är hög och visar att 110 anställda är 60 år eller äldre. I arbetet 
med att möta pensionsavgångarna bör lösningar bland annat sökas genom möjlighet till ökad 
sysselsättningsgrad för de som så önskar.  

Fortlöpande analyser kring pensionsavgångar bör ske för att möjliggöra kompetensöverföring och 
eventuell bredvidgång för ersättande personal.  Pensionsåldern i Sverige är flytande och 
möjligheten finns att arbeta kvar fram till 67 års ålder.  

Tabell här under visar antal arbetstagare som fyller 67 år under 2018 och kommande år. 

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 
Barn och utbildning 0 0 3 9 4 
Kommunledningskontoret 1 0 2 3 0 
Kultur och fritid 0 2 1 1 2 
Samhällsbyggnad 1 0 0 1 1 
Stöd och lärande 0 1 1 3 0 
Vård och omsorg 0 2 2 5 7 

 
Verksamhet Kvinnor Män Alla 
TOTALT 46 48 47 
Barn och utbildning 47 49 47 
Kommunledningskontoret 50 47 49 
Kultur och fritid 44 48 45 
Samhällsbyggnad 45 50 48 
Stöd och lärande 43 44 43 
Verksamhetschefer 54 61 57 
Vård och omsorg 47 42 47 

 
Lönekartläggning 
 
Lönekartläggning ska från och med 2017 genomföras årligen vilket gjorts i Tomelilla kommun.   
Kartläggning och analyser har skett i samverkan med fackliga organisationer och rapporterats i 
central samverkan under hösten 2017.  
 
Antalet varierande titulaturer och AID-koder där arbetets innehåll är förhållandevis lika, samt 
gruppsammanslagningarnas komplexitet och brister i arbetsvärdering gör kartläggningen svår att 
analysera och jämföra. Ett gediget arbete har genomförts och lönekartläggningen 2017 gav 
signaler på enstaka mindre osakliga löneskillnader mellan kön inom likvärdiga arbeten. Dessa 
skillnader ska korrigeras.  
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Friskvård 
 
I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare erhåller anställda i Tomelilla kommun ett 
friskvårdsbidrag om 1500 kr per år. Hantering av friskvårdsbidraget sker genom Wellnet som 
tillhandahåller hälso- och friskvårdslösningar åt kommuner.  Anställda i Tomelilla kommun får ett 
personligt konto där summan avräknas löpande under året med fakturering till kommunen för 
nyttjat bidrag. 31 december 2017 var antalet aktiva medarbetare 402 stycken vilket motsvarar 
nyttjandegrad av 39,2%. Antal registrerade aktiviteter var 562 stycken.  

Använda medel av total friskvårdspeng 

Gruppering per Total friskvårds-
peng (SEK) 

Utnyttjad 
friskvårds-
peng (SEK) 

Utnyttjande 
% 

Tomelilla Kommun 663 850 285 030 42,90% 

 

Fördelning av medel per kön 

Kön Antal aktiviteter 
Utnyttjad 
friskvårds-peng 
(SEK) 

Tillagt privat (SEK) Totalt (SEK) 

Kvinna 498 247 230 45 427 292 657 
Man 64 37 800 7 305 45 105 
Totalt 562 285 030 52 732 337 762 

 

Fördelning av medel i åldersgrupper 

Åldersgrupp Antal aktiviteter Utnyttjad friskvårds-peng 
(SEK) Tillagt privat (SEK) Totalt (SEK) 

-24 13 7 250 870 8 120 
25-34 87 44 024 5 711 49 735 
35-44 146 73 753 16 145 89 898 
45-54 171 87 487 14 411 101 898 
55-64 133 67 086 13 925 81 011 

65+ 12 5 430 1 670 7 100 
Totalt 562 285 030 52 732 337 762 
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Historisk jämförelse över beställningar i Wellnetportalen 

 
Man kan konstatera att antalet beställningar i portalen minskat under 2017. Kommunens 
ambition är högre nyttjande. Beslut togs därför i december 2017 att säga upp avtalet med Wellnet 
för att se över alternativ för att få fler valmöjligheter och högre nyttjande av friskvårdsbidraget 
för en friskare personal. 
 
 

Hälsa och ohälsa under 2017 
 
Kommunen har satsat mycket resurser på att förebygga ohälsa och främja hälsa. Totala 
kostnaderna för insatser genom företagshälsovården uppgår till ca 606 000 kr. Dominerande är 
insatserna på individnivå där summan uppgår till ca 463 000 kr och gruppinsatserna till ca 
135 000 kr. Summan för rehabilitering är ca 221 000 kr. 
 
Förklaring till summorna på individ- och gruppnivå kopplas mycket till de situationer som 
uppstått i samband med omfattande och oväntade organisations- och chefsförändringar under 
året. Vid tillbakablick över 2017 så är uppfattningen att satsningen på att förebygga och främja 
ger bra stöd åt arbetstagare i verksamheterna.    
 
Höga sjukskrivningstal inom omsorgsverksamheten ledde till ett projekt kallat Sjuk & Frisk. 
Projektet gick ut på att arbetstagare genomförde sjukanmälan och friskanmälan direkt till 
företagshälsovården som också gav rådgivning och stöd för snabbare tillfrisknande och återgång i 
arbete. Projektet föll inte väl ut och avslutades 31 december 2017.  

 

  



Tomelilla kommun årsredovisning 2017 

26 

 

 

Sjukskrivningstal 
 
Siffror för 2017 gällande totala antalet sjukskrivningstal i Tomelilla kommun har sjunkit. 
Kommunen har jobbat mycket med förebyggande och främjande insatser vilket också visat 
resultat gällande sänkta sjuktal för 2017.  

Ökningen inom kommunledningskontoret och högre sjuktal inom arbetsmarknadsenheten 
förklaras till stor del av arbetsmarknadspolitiska anställningar vilka bidrar till högre 
sjukskrivningstal.  

Samhällsbyggnadsverksamhetens sänkningar för såväl kvinnor som män. En markant sänkning 
har där skett för kvinnor från 7,9% 2016 till 3,1% 2017.  

Vård- och omsorgsverksamheten har också sänkt sjuktalen för både män och kvinnor från 
föregående år.  

Siffrorna indikerar att tidiga insatser, ökade förebyggande och främjande åtgärder kan sättas i 
korrelation med sänkta sjuktal.  

Verksamhet 2016 2017 Kvinnor 2017 Män 2017 

TOTALT 5,90% 5,40% 6,10% 2,60% 

Barn och utbildning 5,80% 5,40% 6,10% 1,80% 

Kommunledningskontoret 4,00% 6,20% 7,80% 3,60% 

Kultur och fritid 3,60% 5,50% 6,50% 2,80% 

Samhällsbyggnad 5,50% 2,90% 3,10% 2,80% 
Stöd och lärande 6,00% 6,30% 7,00% 3,10% 

Vård och omsorg 8,00% 5,60% 5,80% 3,20% 

     

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. 
  
Enkäten för SAM blev för 2016 försenad på grund av personalskiftena på personalavdelningen. 
Den är därför bara presenterad på CESAM. På grund av detta är ännu inga övergripande 
handlingsplaner upprättade.  
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Personal- och kompetensförsörjning 
 
2017 inleddes och genomsyrades av stora och omfattande förändringar i förvaltningen. Skiften på 
ledande positioner och organisationsförändringar påverkade arbetstagarnas sociala och 
organisatoriska arbetsmiljö negativt. Detta möttes snabbt upp genom erbjudande av omfattande 
insatser via kommunens företagshälsovård.  
En viktig förändring skedde i december då stöd- och omsorgsverksamheten delades i två 
verksamheter för att bättre följa den politiska organisationen samt skapa bättre förutsättningar 
och arbetsmiljö för verksamheterna.  
 
Omfattande rekryteringar på ledande befattningar 
Under senvåren och sommaren 2017 genomfördes rekrytering av ny personalchef vilket blev klar 
i augusti för tillträde den 1 oktober 2017. Därefter påbörjades och slutfördes rekrytering av ny 
kommunchef vilken kommer att påbörja sin tjänst den 1 mars 2018. Även rekrytering av 
verksamhetschef för individ- och familjeverksamheten påbörjades i december och väntas vara 
tillsatt under tidig vår 2018.  
 
Fortsatt satsning på ledarskapet 
Ledarskapet i kommunen är under fortsatt utveckling och arbetsuppgifterna utmanar och 
motiverar till fortsatta satsningar och utbildningar. Under året har mentor-adept-program 
genomförts med avslutning och uppföljning i december månad. Utfallet var mycket gott och det 
framkom att fortsättning ska ske för att kunna erbjuda möjlighet för nya chefer att erhålla mentor 
samt att erbjuda erfarna chefer möjlighet att vara mentorer för nya chefer. Bestämt är att starta en 
ny grupp av mentor/adept tillsammans med Skurups, Sjöbo, Simrishamns och Ystads kommuner 
under 2018.   
 
Samverkan 
Kommunens samverkanssystem är en viktig del i att skapa engagemang, delaktighet och insyn i 
kommunens olika verksamheter. Här är arbetsgivarens roll en viktig del i att upprätthålla och följa 
samverkansavtalet med de fackliga organisationerna. Glädjande är att ett nytt samverkansavtal 
blev verklighet under hösten 2017. Centrala parter träffade då överenskommelse om att det nya 
avtalet ”Om samverkan och arbetsmiljö” ersätter FAS 05. Det nya avtalet lyfter och sätter mer 
fokus på arbetsmiljöfrågorna. 
 
Ett antal nyanställda arbetstagare har introducerats under året. Kommunens introduktion av nya 
arbetstagare är viktig och kräver löpande översyn för att möta uppkomna verksamhetsbehov och 
för att säkerställa så att arbetstagaren snabbt och säkert kommer in kommunens olika system 
samt i de nya arbetsuppgifterna. Lika viktigt är att nya medarbetare känner sig varmt välkomna 
för fortsatt kvalitet i arbetets utförande och individens trivsel med kolleger och på arbetsplatsen. 
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Attraktiv arbetsgivare och att attrahera yngre till att jobba i välfärdssektorn 
Kommunens åldersstruktur visar på att 46 % av de anställda är födda 1969 eller tidigare.  
Endast 7 % är födda på 90-talet. Demografin visar på stora utmaningar i att jobba med att vara 
attraktiv som arbetsgivare och få yngre att söka sig till välfärdssektorn. Kommunen måste ut på 
de arenor där framtida arbetstagare befinner sig och där marknadsföra alla fördelar det innebär att 
jobba kommunalt. Man måste visa på möjligheter till karriärvägar, mångfalden i antal arbeten och 
yrkeskategorier, den trygghet och utveckling som en stor arbetsgivare kan erbjuda samt hur 
fantastiskt det är att få arbeta i demokratibranschen där service och kvalitet kommer invånarna 
till godo.  
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Kommunledningskontoret; 
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 2017 
 
På säkerhetssidan har de lokala ordningsföreskrifterna och andra planer för krishantering 
uppdaterats under året. Ett utvecklingsarbete har lett fram till en nystart av det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En långsiktighet kring trygghetshöjande åtgärder har tydliggjorts. 
Åtgärderna omfattar kameraövervakning, trafikregler och trygghetsvandringar. En 
krisledningsövning som syftar till att hantera påverkan på samhällsviktig verksamhet har 
genomförts. 
 
Kommunikationsavdelningen har arbetat vidare med projektet Bilden av Tomelilla och 
genomfört ett tiotal dialoger med invånare, företag, kommunanställda och politiker om vad man 
gillar med Tomelilla kommun. Arbetet med att vidareutveckla vårt område som en attraktiv 
besöksdestination har fortsatt tillsammans med våra grannkommuner i den s.k. kallade 
destinationsprocessen. Flera nya e-tjänster har tillkommit under året för att underlätta för våra 
invånare. 
 
Alla nämnder samt kommunfullmäktige har nu fått läsplattor, vilket gör att tryckta 
möteshandlingar inte längre skickas ut. Det spar arbetstid, papper och porto. Digital 
nämndshantering har också införts med gott resultat. 
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På överförmyndarenheten har ett arbete med att gå igenom och dokumentera 
handläggningsprocesser lett till ökad rättssäkerhet. En satsning för att rekrytera nya 
ställföreträdare har genomförts. Genom utbildningar säkerställs att det finns ställföreträdare med 
kompetens för uppdragen. 
 
En IT-säkerhetsutbildning för alla medarbetare i kommunen har testats med gott resultat under 
året. Utbildningen kommer att fortsätta med nya avsnitt. Ett nytt operativsystem har införts på 
samtliga kommunens datorer. Ett nytt nätverk har också installerats på Kastanjeskolan. 
 
En utökning med en tjänst inom personalavdelningen har bidragit till ett ökat stöd till 
verksamheterna. Ett nytt studentmedarbetaravtal har gett oss möjlighet till ett meningsfullt 
utbyte. Tomelilla kommun får tillgång till kvalificerad arbetskraft samtidigt som det underlättar 
kommande generationsskiften. 
Ekonomiavdelningen har arbetat med att se över arbetssätt, system och organisation. Ett flertal 
reglementen, riktlinjer och rutiner har uppdaterats under året.  
 
En tjänst som näringslivsstrateg tillkom under året och har ökat dialogen med kommunens 
företag. En ny näringslivsplan, som ska vara vägledande för arbetet, har antagits.  
 
Det arbete som kommunen drivit under ett par år med att öka fiberutbyggnaden kompletterades 
under slutet av året med ett digitaliseringsprojekt som bland annat syftar till att öka den digitala 
mognaden i kommunens verksamheter och i det lokala näringslivet.  
 
Infrastrukturfrågorna har fått ökat fokus i kommunen då Tomelilla kommun är 
samordningsansvarig för infrastrukturområdet inom SÖSK-samarbetet (Tomelilla, Sjöbo, Ystad 
och Simrishamn). Flera stora infrastrukturfrågor har också varit aktuella under året, exempelvis 
planer på indragna busshållplatser, ombyggnad av järnvägsspår samt förändrade hastigheter på 
viktiga vägar. 

Arbetet med integration av nyanlända intensifierades under hösten då en ny 
integrationssamordnare kom på plats. En integrationsstrategi har antagits. 

Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat med samordning av extratjänster via en externt 
finansierad arbetsmarknadskoordinator. Det s.k. utearbetslaget har också stöttat människor att gå 
från försörjningsstöd till egenförsörjning. Projektet Ung SLUSS, som riktats mot unga utan 
sysselsättning, och den lyckade satsningen på feriejobb för 16- och 17-åringar, är andra insatser 
som gjorts under året. 
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Fakta om arbetsmarknadsenhetens arbete  
Arbetsmarknadsenheten, som är en del av utvecklingsavdelningen, arbetar primärt med 
invånare som behöver stöd från samhället när det gäller arbete, försörjning och studier. 
Uppdraget genomförs i nära samverkan med andra verksamheter, som till exempel individ- 
och familjeverksamheten och skolan, men även med externa myndigheter, såsom 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Frivården.  
 
Ung SLUSS 
Ung SLUSS är ett projekt under 1,5 år finansierat av Europeiska socialfonden. 
Totalt antal inskrivna deltagare under aug 2016 tom dec2017: 106 st 
Deltagare som gått vidare till arbete: 35 st 
Deltagare som gått vidare till studier: 44 st 
Deltagare som återgått till annan myndighets ansvar: 17 st  
Övriga avslut: 10 st 
Extratjänster 
Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som är helt finansierad av 
Arbetsförmedlingen. 
Elva människor har hjälpts vidare ut i extratjänster. Nio av dessa kommer från 
långtidsarbetslöshet via jobb- och utvecklingsgarantin, de fyra återstående från 
Arbetsförmedlingens etablering.  
De arbetsplatser som tagit emot personer som extratjänster är Norrevångs servicehus, 
Välagårdens HVB, AME:s utegrupp, Brösarps skola, Byavångens kök, Österlenbadet, 
Lindesborgsskolans kök, Kulturhuset, kommunledningskontoret och Odenslundsskolan. 
 
Feriejobb 
Målgruppen för feriejobb är ungdomar mellan 16-17 år. 
111 ungdomar sökte feriearbete. 10 var ej behöriga på grund av ålder eller för att de var 
folkbokförda i annan kommun. 12 ungdomar meddelade innan start att de fått annat 
sommarjobb. 10 ungdomar som sökt feriearbete rekryterades istället till 
Sommarlovsentreprenör 2017. 
81 feriejobb fördelades enligt följande i förvaltningsorganisationen: 
kommunledningskontoret 24 platser, barn- och utbildningsverksamheten 20 platser, kultur- 
och fritidsverksamheten 15 platser, stöd- och omsorgsverksamheten 15 platser och 
samhällsbyggnadsverksamheten 7 platser. 
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)  
Målgruppen för arbetsplatsförlagt lärande är elever i åk 9. 
AME tog fram 142 platser fördelat på 56 arbetsgivare/verksamheter. 33 privata arbetsgivare 
erbjöd 77 platser. 18 kommunala arbetsplatser erbjöd 55 platser. 5 privata arbetsgivare erbjöd 
10 platser efter att elev själv kontaktat dem. 28 kommunala arbetsplatser erbjöd 28 platser då 
elev själv kontaktat dem. Totalt deltog 79 arbetsgivare/verksamheter. 
 
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)  
Kommunalt aktivitetsansvar gäller för unga upp till 20 år.  
Totalt antal inskrivna personer: 147  

 
Extramaterial 



Tomelilla kommun årsredovisning 2017 

32 

 

 

Introduktionsprogrammet: 91 
Arbete, hel- eller deltid: 4 
Har känd sysselsättning: 36 
Okända, som inte gått att nå: 16 
(Mätning från december 2017) 
 
Utearbetslaget 
Från start den 15 augusti 2016 har totalt 47 personer deltagit i olika arbetsuppgifter inom 
utearbetslaget. Av dessa har sju personer kommit från Arbetsförmedlingens etablering. 
 I december 2017 hade 25 personer arbete eller praktik. 22 personer stod av olika anledningar 
inte till arbetsmarknadens förfogande och har därför avslutat sitt arbete/praktik i 
utearbetslaget. 
Åtta anställningar finansierades med externt lönestöd. Exempel på arbetsgivare är 
Österlenhem och Skogsstyrelsen. Tre personer som hade fått egen osubventionerad 
anställning hade uppföljande kontakt med handledare för utearbetslaget. Fyra personer 
arbetade eller hade praktik i utearbetslaget. Tio personer hade fått remiss från individ- och 
familjeverksamheten till arbetsmarknadsenheten. Handledaren hade enskilda möten för att 
fastställa om dessa personer står till arbetsmarknadens förfogande. 
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Närmaste framtiden 
 
Fiberutbyggnaden i området Agusa/Eljaröd kommer att genomföras under året. Utbyggnaden 
innebär att 523 hushåll och företag har möjlighet att få tillgång till fiberanslutning. 
 
En fortsatt förstärkning av upphandlingskompetensen ska ske genom rekrytering av ytterligare en 
upphandlare som får inriktning mot samhällsbyggnadsprojekt. 
 
Samarbetet med Röda korset om fadderboenden för ensamkommande asylsökande över 18 år 
påbörjas och omfattar i första hand första halvåret 2018. 
 
En satsning för att utveckla förvaltningens administrativa stödfunktioner genom ett 
verksamhetsöverskridande samarbete inleds. 
 
Den nya kommunchefen, Britt-Marie Börjesson, börjar sin tjänst den 1 mars. 
 
Under första halvåret 2018 kommer en ny satsning på säker digital e-post att inledas. Det ska göra 
det enklare och säkrare för invånare och företag att kommunicera digitalt med kommunen. 
 
En ny modell för destinationssamverkan i sydöstra Skåne har arbetats fram av kommunernas 
turism- och näringslivsansvariga tillsammans med Tourism in Skåne. Arbetssättet sjösätts under 
2018.
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Mål kommunledningskontoret 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 
Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

KS 
1:1:1 

Arbetslösheten bland ungdomar 
18-24 år minskar. 
(Arbetsförmedlingsstatistik. Mäts 
i procent.) 
 
 

13,0* 12,0 Mätvärde 9,2% , en 
minskning med 2,1 % 
jämfört med 2016. 
28 individer är öppet 
arbetslösa och 66 finns 
som sökande i program 
med aktivitetsstöd 
Avser andel av 
befolkningen 18-24 år. 

 

KS 
1:1:2 

Det generella sjukpenningtalet 
bland kvinnor sjunker. 
(Försäkringskassans register. 
Mäts i procent.) 
 
 

14,6 14,0 Sjukpenningtalet 13,2 % i 
nov 2017, inget värde för 
dec tillgängligt 

 

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.) 
 
 

54,0 54,0 Senaste mätning gjord 
2016 och resultatet 52 
ligger kvar sedan dess. 

 

KS 
1:2:2 

Kommunens befolkning ökar. 
(SCB. Mäts i antal.) 
 
 

13 225 13 325 13 419 invånare 31/12 
2017. Ligger före den 
ökning som ligger till 
grund för översiktsplanen 
med mål att vara 14 000 
invånare 2025 

 

KS 
1:3:1 

Andelen av kommunförvaltning 
inköpta livsmedel som är 
ekologiska eller närodlade ökar. 
(Egen mätning. Mäts i procent.) 
 

17,0 18,0  
 

KS 
1:3:2 

Andelen av 
kommunförvaltningens fordon 
som är fossilfria personbilar och 
lätta lastbilar ökar. 
(Egen mätning. Mäts i procent.) 
 
 

47,0 60,0 48% 2017 
Varav 71% PB, 29% LLB  

KS 
1:3:3 

Andelen nyregistrerade 
personbilar i kommunen som är 
fossilfria miljöbilar ökar. 
(Bilregistret. Mäts i procent.) 
 
 

9,9 10,0 Har inte fått in statistiken 
än, får återkomma med 
underlag… 

 

KS 
1:3:4 

Kväveutsläppen från Rosendals 
reningsverk minskar 
(Egen mätning. Mäts i ton 
kväve.) 
 
 

27,0 27,0 Målet uppfylls med god 
marginal  
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Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

KS 
1:3:5 

Standarden på väghållningen för 
gator vidmakthålls. 
(Egen mätning. Mäts i procent 
av totala vägsträckan som 
årligen rustas upp.) 
 

3,0 3,0 5,6% 
 

KS 
1:3:6 

Standarden på väghållning för 
gång- och cykelleder 
vidmakthålls. 
(Egen mätning. Mäts i procent 
av totala ledsträckan som 
årligen rustas upp.) 
 

3,3 3,3 4,8% 
 

KS 
1:4:1 

Extern resultatnivå, exklusive 
extraordinära intäkter och 
kostnader, ska uppgå till lägst 
1,3 % i genomsnitt under 
perioden 2017-2019.  
(Delårsrapporter samt 
årsredovisningen. Mäts i procent 
av totala skatteintäkter.) 
 

1,9 1,5 1,9% 
Resultatet för 2017 
 blev 13,4 mnkr 

 

KS 
1:4:2 
 

Skattefinansierade 
nettoinvesteringar får i 
genomsnitt under perioden 
2017-2019 uppgå till max 10 % 
av totala skatteintäkter. 
(Delårsrapporter samt 
årsredovisningen. Mäts i 
procent.) 
 

8,0 11,1 Målet är svårbedömt då 
delar av utfallet ligger i 
framtiden, men med tanke 
på den investeringsplan 
som ligger för 2018-2019 
så bör målet kunna 
uppfyllas 

 

KS 
1:4:3 
 

Självfinansieringsgraden 
(nettoresultat + avskrivningar) i 
de skattefinansierade 
investeringarna ska uppgå till 
minst 80 % i genomsnitt under 
perioden 2017-2019.  
(Delårsrapporter samt 
årsredovisningen. Mäts i 
procent.) 
 

80,0 62,5 Målet är svårbedömt då 
delar av utfallet ligger i 
framtiden, och med tanke 
på den investeringsplan 
som ligger för 2018-2019 
så blir målet mycket svårt 
att uppfylla 

 

KS 
1:6:1 
 

Antalet lägenheter som 
nyproduceras i egen regi 
vidmakthålls.   
(Egen mätning. Mäts i antal.) 
 

28 20 Mätvärde 2017 , inga 
lägenheter 
nyproducerades, planeras  
att bygga 16 lgh 2018 och 
16 st 2019 

 

KS 
1:6:2 

Antalet av kommunen försålda 
egnahemstomter ska öka. 
(Egen mätning. Mäts i antal.) 
 

10 
 

11 
 

13 fakturerade tomter år 
2017  



Tomelilla kommun årsredovisning 2017 

36 

 

 

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 
KS 
2:1:1 
 

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

85,0 85,0 Resultat 2017 är 69. 
Mycket sämre än tidigare år 
och sämre än 
riksgenomsnittet. Obs, 
gäller inte växeln, utan 
svaren som kommer (inte 
kommer) i nästa linje av 
tjänstemän. 
 

 

KS 
2:1:2 
 

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

84,0 85,0 Mätningen ej tillförlitlig för 
2017  

KS 
2:1:3 

Andelen invånare som är som 
helhet nöjda med 
verksamheten/tjänster ökar. 
(Medborgarundersökning 
vartannat år. Mäts i procent.) 
 

51,0 51,0 Senaste mätning gjord 
2016 och resultatet 50 
ligger kvar sedan dess. 

 

KS 
2:1:4 

Företagarnas sammanfattande 
omdöme om företagsklimatet 
ökar. 
(Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning. Mäts i 
fallande indextal 290-1.) 
 

118 115 Mätvärde 150 
Undersökningen omfattar 
inte insatser gjorda under 
2017, resultat av dessa 
publiceras under 2018 

 

KS 
2:1:5 

Företagarnas nöjdhet över 
kommunens sätt att sköta 
hantering av utskänkningstillstånd 
bibehålles. 
(SKL Insikt. Mäts i stigande 
indextal 0-100.) 
 

83* 83 Mätning för 2017 ej klar 
 

KS 
2:3:1 
 

Antal hushåll på landsbygden 
som har möjlighet att få 
anslutning till fibernät ökar. 
(Egen mätning varje år. Mäts i 
antal.) 
 

240 800 Tillsammans med andra 
aktörer som bygger fibernät 
i kommunen har vi nått 
målet för 2017. 

 

KS 
2:4:1 
 

Antalet allmänna 
tillgänglighetsanpassade 
lekplatser ökar. 
(Egen mätning. Mäts i antal.) 
 

1 1  
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Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 
KS 
2:5:1 

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

4,20 4,20 Ingen enkät genomförd 
under 2017.  

KS 
2:5:2 

De kvinnliga medarbetarnas totala 
sjukfrånvaro ska minska. (Egen 
mätning varje tertial. Mäts i 
procent.) 
 

6,2 6,0 Total sjukfrånvaro har 
minskat. 2017=5,51%. 
2016=6,17. 

 

 
 
 

Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 
KS 
3:5:1 

Alla sexton- och sjuttonåringar 
som söker ska erbjudas 
feriepraktik. (Egen 
undersökning. Mäts i procent.) 
 

50,0 75,0 100% 
Alla som sökte fick feriejobb  

KS 
3:5:2 

Andelen 16–20-åringar inom 
kommunens aktivitetsansvar 
som inte har blivit erbjudna en 
aktiv insats ska minska. (Egen 
undersökning. Mäts i antal 
individer.) 

60 30 Mätvärde 2017, 16 individer 
har kunnat erbjudas en aktiv 
insats 

 



Tomelilla kommun årsredovisning 2017 

38 

 

 

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 
FN 4:1:1 Antalet ungdomar och unga 

vuxna som misstänkts för att 
begå brott i vår kommun 
minskar. 
(Polisens brottsregister. Mäts i 
antal 10-25 åringar.) 
 

130 125 2016 uppnåddes inte målet men 
för 2017 har situationen förbättrats 
rejält och målet nåddes med 
marginal. Satsning på 
förebyggande arbete kan vara en 
av anledningarna. 

 

 
 

 

FN 4:1:2 Medborgarnas 
sammanfattande omdöme om 
problemvärdering i Polisens 
Trygghetsmätning minskar. 
(Polisens Trygghetsmätning. 
Mäts i indextal.) 
 

1,20 1,18 Målet nås inte men i alla fall 
förbättring jämfört med 2016. 
Noterbart att mätningen 2017 
delades upp på 3 geografiska 
områden i kommunen och att 
delområdet Kommunen utanför 
Tomelilla tätort fick index 1,56 medan 
Tomelilla tätort fick index 2,84 och 
3,06. 
Kommunens och polisens 
gemensamma satsningar på att 
öka trygghetskänslan  har ännu 
inte burit frukt. Det finns 
förutsättningar för bättre 
genomslag efterhand. 
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Ekonomisk analys kommunledningskontoret 
 

 

Kommunledningskontoret 
 

Tkr 
Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 5 554 9 023 7 371 
Kostnader -42 468 -48 937 -48 989 
Nettokostnader -36 914 -39 914 -41 618 
Budgeterad nettokostnad -38 505 -41 618 -41 618 
Budgetavvikelse 1 591 1 704 0 

 
Kommunledningskontoret visar i år ett slutligt överskott på 1 704 tkr. Det handlar primärt om 
ökade intäkter i form av bidrag, nätavgifter och bredbandsanslutningar. Kostnaderna har ökat 
gentemot 2016 mestadels beroende på utökad organisation och ett större avgångsvederlag. 
Kostnaderna ligger dock i linje med budget. Att kostnaderna inte ökat mer beror till största delen 
på att vissa planerade aktiviteter inte blivit av.   

66%7%

27%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader
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Politisk verksamhet 
 
Ekonomisk analys politisk verksamhet 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 0 0 0 
Kostnader -4 388 -4 803 -4 671 
Nettokostnader -4 388 -4 803 -4 671 
Budgeterad nettokostnad -4 468 -4 671 -4 671 
Budgetavvikelse 80 -132 0 

 
Den politiska verksamheten visar ett underskott på 132 tkr. Störst negativ avvikelse har 
kommunstyrelsen på grund av rekryteringskostnader för ny kommunchef. 
 
 
Ekonomisk analys revisionen 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 64 0 0 
Kostnader -884 -831 -841 
Nettokostnader -820 -831 -841 
Budgeterad nettokostnad -833 -841 -841 
Budgetavvikelse 13 10 0 

 
 
Revisionens verksamhet ryms inom tilldelad ram. 
 
Ekonomisk analys överförmyndarverksamheten 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 2 744 1 269 2 000 
Kostnader -4 673 -4 089 -4 369 
Nettokostnader -1 929 -2 820 -2 369 
Budgeterad nettokostnad -2 048 -2 369 -2 369 
Budgetavvikelse 119 -451 0 

 
Överförmyndarverksamheten visar ett underskott på -451 tkr, vilket främst beror på arvoden. 
Man valde att inte skjuta till medel på ansvar 2111 under år 2017. Vi har inte heller kunnat 
återsöka medel i samma utsträckning som tidigare från Migrationsverket.  
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Samhällsbyggnadsverksamheten; 
analys 
Verksamhetschef Jörgen Prahl 

 
Verksamhetsområde och lagstiftning 
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 2017 
 
Tomelilla växer, vilket är oerhört positivt, men det innebär också att det ställs nya krav på 
förvaltningen. Behov av nya tomter, detaljplaner och skollokaler har medfört att 
investeringsvolymen som ska hanteras har ökat med 500 % på fyra år vilket medför att trycket på 
verksamheten är mycket stort.  

VA 
Under året återinvigdes Rosendals reningsverk under pompa och ståt. Om- och 
tillbyggnadsprojektet har genomförts på ett bra sätt. Tidsplan och budget har hållits och inga 
miljömässiga störningar har skett under ombyggnaden. Med investeringen på drygt 70 mnkr har 
ett modernt reningsverk som ska klara framtida miljökrav tagits i bruk. 

Sanering och relining av befintliga ledningar, har tillsammans med utbyggnad av VA mot Ullstorp 
vid riksväg 11, varit de större projekten som enheten arbetat med under det gångna året. 
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Fastighet 
Under året har flera större projekt påbörjats och avslutats. Tillbyggnad av Lindesborgsskolan, två 
nya klassrum vid Odenslundsskolan, en ny förskoleavdelning i Smedstorp samt tre nya 
förskoleavdelningar inklusive tillagningskök vid Ängens förskola har varit de stora projekten.  

Gata, park och natur 
Nya lekplatser har under året invigts i Onslunda, Skåne Tranås och stadsparken i centrala 
Tomelilla. I Smedstorp och Lunnarp har arbetet kommit långt och de beräknas stå klara under 
våren 2018. På dessa platser finns nu lekutrustning samt möbler för både vuxna och barn, i vissa 
fall också grillplats och toalett. De kvarvarande lekplatserna i Brösarp och Spjutstorp håller på 
och planeras i samråd med byalag och andra intressenter. 

Ett pilotprojekt gällande torget i Tomelilla genomfördes under sommaren 2017. Målsättningen att 
få ett mer levande torg och att minska fordonens hastighet får anses uppfyllda. Ombyggnaden har 
fått ta emot både ris och ros. Att det var krångligt att ta sig fram och lite rörigt har varit de 
främsta argumenten från motståndarna. Mer folk på torget, fler uteserveringar, mindre trafik, 
lägre hastighet och mer grönska är saker som förespråkarna framfört 

Skogsgallring för att gynna natur- och friluftslivsvärden har genomförts i ett tätortsnära 
naturområde i Smedstorp.  Områdets friluftsvärden har utökats så nu finns där slingor för 
promenader, ridning och mountainbike.  

Plan 
Översiktsplanen har nått fram till granskningsskedet och om inget oförutsett händer kommer den 
att kunna antas under sommaren 2018. 

Bygg 
Trycket på byggenheten har varit mycket stort under året. Trots bristande personella resurser har 
man kunnat hålla mycket korta handläggningstider 

 
Närmaste framtiden 
 
Som det nämndes inledningsvis har byggnationen i Tomelilla kommun tagit fart. Detta ställer nya 
krav på organisationen och betydligt mer resurser måste läggas på framtida planering. Planer, 
exploateringsfärdig mark, markreserv samt behovet av verksamhetslokaler är frågor som alla är 
viktiga framgångsfaktorer för kommunen. 

I stort sett alla befattningar som finns inom samhällsbyggnadsverksamheten har motsvarigheter 
inom den privata sektorn. Verksamheten har märkt att det är allt svårare att rekrytera personal 
som både har rätt utbildning och erfarenhet, då konkurrensen med privata arbetsgivare är stor. I 
dagsläget finns det inga möjligheter att sakta växa in i sin yrkesroll då verksamheten består av 
olika specialister. Detta är ett problem som i stort sett alla mindre och medelstora kommuner 
brottas med. Ett sätt att möta detta skulle kunna vara ett utökat samarbete mellan kommuner.  
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Mål samhällsbyggnadsverksamheten 
 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

BN 
1:2:1 

Rättsäkerheten avseende nämndens 
handläggande av ärende1 

(Egen mätning varje år. Mäts i andelen 
överklagade beslut som nämnden vinner i 
högre instans.) 

98 98 1 Beslut där syftet är att 
få ett prejudikat 
undantages. 
 

 
 

 

 
Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

BN 
2:1:1 

Bygglovsansökan utan avvikelser ska 
meddelas beslut inom sex veckor från det att 
ärendet är komplett. 
(Egen mätning varje år. Mäts i procent av 
inkomna ärenden.) 
 

95 95   

 

BN 
2:1:2 

Företagarnas nöjdhet med handläggningen 
av bygglov ska öka 
(SKL insikt. Mäts via index 0-100.) 
 

75 76 Mätning Insikt  

 

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 90   
 

 

BN 
2:1:4 

Andel brukare som är nöjda med nämndens 
verksamhet ska öka. 
(Egen mätning varje år. Mäts i procent.) 
 

75 76 Mätning Insikt  

 

 
Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

BN 
4:1:1 

Besiktning av ovårdade tomter bör ske inom 
30 arbetsdagar.  
(Egen mätning varje år. Mäts genom andel 
besiktningar som genomförs inom 30  dagar) 

90 90   
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Ekonomisk analys samhällsbyggnadsverksamheten 
 

 
Samhällsbyggnadsverksamheten exkl VA 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 53 755 52 580 53 593 
Kostnader -79 637 -78 879 -80 103 
Nettokostnader -25 882 -26 300 -26 510 
Budgeterad nettokostnad -26 034 -26 510 

 Budgetavvikelse 152 210 -26 510 
 

 
Verksamheten visar ett mindre överskott på drygt 200 tkr för år 2017.  
Det mindre överskottet kan förklaras av ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för 
planer och utredningar. Det påverkar resultatet negativt, medan intäkterna gällande bygglov 
överstiger budget markant. 
Intäkterna och kostnaderna avviker med ca 1 mkr mot budget vilket till största delen kan 
förklaras med att färre stora VA-arbeten gjorts under 2017. 
Samhällsbyggnadsverksamhetens nettoram ökades inför 2017 med 476 tkr, vilket i stort sett 
motsvarar löneökningen för verksamheten.  

20%

6%

49%

25%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader

Kapitalkostnader
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Ekonomisk analys VA-enheten 

 
VA-enheten 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 32 565 28 100 -30 281 
Kostnader -29 646 -30 735 30 281 
Nettokostnader 2 919 -2 635 0 
Budgeterad nettokostnad 0 

 
0 

Budgetavvikelse 2 919 
 

0 
Avgår till resultatfond -2 919 

   
 
VA-enheten uppvisar ett negativt resultat på -2,6 mnkr för verksamhetsåret 2017. Underskottet är 
planerat för att balansera tidigare års överskott, se årsredovisning för år 2016. Totalt har VA-
enheten en positiv resultatfond på +5,2 mnkr exklusive 2017 års resultat. 
 
Intäkterna har under året blivit mindre är budgeterat på grund av att vattenförbrukningen kraftigt 
minskat hos vår största abonnent. 
 
Kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat eftersom ombyggnaden av Rosendals 
avloppsreningsverk kostat mindre än beräknat. Trots detta ökar avskrivningarna med 2,6 mkr 
under 2017 jämfört med år 2016, beroende på att investeringen aktiverats under 2017 och därmed 
genererat avskrivningar avseende ombyggnaden på Rosendal. 

23%

4%

42%

31%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader

Kapitalkostnader
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Årets investeringar 
 
 

Tkr Utgift 2017 Budget 2017 Avvikelse 
Fastigheter 

  
  

Kastanjeskolan  560 800 240 
Byavångsskolan utemiljö 2 802 2 000 -802 
Byavångsskolan  4 750 0 -4 750 
Välagården 1 152 500 -652 
Brösarp SÖRF 912 1 150 238 
Projektering ny skola 315 1 000 686 
Ängens Förskola  10 439 11 500 1 061 
Projektering Välagården 15 100 85 
Onslunda skola  8 136 11 000 2 864 
Smedstorps Skola 5 934 9 000 3 066 
Projektering Bollhall/Annex  0 500 500 
Lindesborgsskolan  2 508 0 -2 508 
Sporthallen 1 305 0 -1 305 
Simhallen 243 0 -243 
Onslunda bibliotek 328 0 -328 
Kommunhus 399 0 -399 
Mindre investeringar  140 1 000 860 
Totalt 39 936 38 550 -1 386 
  

  
  

Gata/Park 
  

  
Lekplatser  2 936 2 000 -936 
Väginvesteringar 2 685 2 000 -685 
Utemiljö simhallen 527 0 -527 
Torget Brösarp 103 0 -103 
Torget Tomelilla 928 2 000 1 072 
Oskarsgatan  499 

 
-499 

Övriga investeringar och 
oförutsett 1 571 

 
-1 571 

Totalt 9 248 6 000 -3 248 

Summa samhällsbyggnad 
totalt exkl VA 49 184 44 550 -4 634 
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VA  Utgift 2017 Budget 2017 Avvikelse 
Reningsverk Rosendal* 7 757 7 196 -561 
Eljaröd ny avloppsinfiltration 851 1 500 649 
Relining ledningsnät 2 938 4 000 1 062 
Ventiler, byte av ej fungerande 878 600 -278 
Serviser/Nyanslutningar 1 417 1 000 -417 
VA-utbyggnad Ullstorp rv 11 4 469 2 400 -2 069 
Sanering o utbyggnad VA-
ledningar 2 604 1 700 -904 
Säkerhet vattenanläggning 129 200 71 
Övriga investeringar och 
oförutsett,Brösarp ARV 
renovering 165 654 489 
Utökad investeringsram 0 3 000 3 000 
Totalt 21 209 22 250 1 041 

  
*) Totalbudgeten för projektet innehålls, bara annan fördelning mellan åren
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Kultur- och fritidsverksamheten; 
analys 
 
Verksamhetschef Marina Hansson 
 
Verksamhetsområde och lagstiftning 
Verksamhetsområde 

• Kultur 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 och tillsyn 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 18 år 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

• Livsmedelslagstiftningen 
• Bibliotekslagen 
• Alkohollagen 
• Barnkonventionen 
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Viktiga händelser 2017  
 
Kulturskola 
Med hjälp av externa medel från Kulturrådet har en satsning på kulturskola i byarna på 
landsbygden kunnat göras, samtidigt som utbudet inne i tätorten bibehållits. Dans, film och 
kulturlek har på så vis kunnat erbjudas över 100 barn ute i byarna. Under året har också 
målgruppen kunnat breddas och specifika satsningar på särskolan och HVB- hemmet har gjorts. 

 
Soffta  
På fritidsgården Soffta har det under året varit många aktiviteter och projekt tillsammans med 
ungdomar. En del förstörelse och fönsterkrossning har tyvärr inträffat under året. Den övre 
åldersgränsen är sänkt till 18 år efter önskemål från besökare och föräldrar.  

 
Bad 
Kultur- och fritidsverksamheten har fyllt Österlenbadet med ett 20-tal aktiviteter såsom simskola 
för barn och vuxna, vattengympa för pensionärer, barnkalas samt plask och lek i samarbete med 
barn- och ungdomshabilitering i Ystad. Österlenbadet är mycket uppskattat av kommunens 
föreningar och besökare. Både intäkter och antalet besökare har överstigit målet. Alla friluftsbad 
har under sommaren haft gratis simskola för barn 6-9 år som bor i kommunen. 
 
Skånes Matfestival i Brösarp 
Turistbyrån har tillsammans med Simrishamns turistbyrå medverkat på matfestivalen i Brösarp. 
Kostenheten har också deltagit i matfestivalen och serverat smakportioner. Tillfälle gavs också att 
diskutera offentlig mat med festivalens besökare för att lyfta den offentliga maten. Många 
besökare återkommer år efter år eftersom de tycker att Tomelilla kommuns mat är bland de bästa 
på matfestivalen. En del besökare vill ha tips och recept för att försöka påverka maten i sin 
hemkommun och det är ett gott betyg.  
 
Kulturhus 
Integrationssatsningen som kommunen avsatte budget för under 2017 visade sig vara helt rätt. 
Resultatet har synliggjorts genom deltagande i kulturhusets olika arrangemang. Integrationsarbetet 
har vidareutvecklats på biblioteket genom aktiviteter inom programverksamheten. En del av 
arbetet har varit att nå bredare målgrupper för det existerande programmet såväl som att stärka 
upp programutbudet utifrån efterfrågan. Medieutbudet har kunnat förstärkas och en specifik 
satsning har gjorts på barnlitteratur. Man kan nu t.ex. låna speciella språkväskor med böcker på 
svenska och ett utländskt språk. 
 
Kosten 
I slutet av år 2017 stod det klart att lag Gladans kockar med bas i skolköket i Smedstorp i 
Tomelilla kommun var ett av fem lag i finalen i SkolmatsGastro, även kallad SM i skolmat. 
Kommunens kostchef har varit inbjuden att föreläsa om samordnad varudistribution på en 
nationell konferens i Stockholm. Konferensen samlade 100 deltagare från 35 olika kommuner. 
Även professionella grupper inom kost från Bornholm har bjudit in kostchefen och kultur- och 
fritidschefen för att få ta del av Tomelilla kommuns arbete med lokala råvaror och matlagning 
från grunden. Två elever från College Leuven Limburg i Belgien har haft sin tre veckor långa 
praktik på kostenheten i Tomelilla kommun.  
 
Turism 
Turismenheten har gjort ett omfattande arbete med destinationsprocessen både internt och 
externt. Arbetet har bl.a. innefattat workshops med företagarna i sydöstra Skåne för att de ska bli 
ännu mer exportmogna. Företagen har också kunnat hitta ännu fler samarbetspartners kring sina 
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”produkter”.  Turismpersonalen har även utbildat företagen och kollegor i grannkommunerna i 
olika digitala lösningar för marknadsföring.  
Turismenheten har också arbetat med invigningen av sydostleden samt utbildning och införande 
av fem s.k. InfoPoints på besöksanläggningar i Tomelilla kommun.  
 
Sommarlovsaktiviteter 
Tomelilla kommun sökte pengar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) för att anordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen. 
Sommaren 2017 delades semestern för personalen inom Soffta, kulturskolan, konsthall och 
bibliotek upp, så att ungefär halva styrkan alltid var i tjänst och kunde arbeta med 
sommarlovsaktiviteter. Ett femtontal driftiga ferieungdomar har tillsammans med kultur- och 
fritidsverksamhetens personal varit med och ordnat många av sommarlovsaktiviteterna. 
 
 

Närmaste framtiden 
 
Kommunen håller tummarna för Gladans kockar med bas i skolköket i Smedstorp i Tomelilla 
kommun med förhoppningen att de vinner finalen i Skolmats Gastro, även kallad SM i skolmat. 
Kultur- och fritidsverksamheten arbetar aktivt tillsammans med föreningslivet för 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. 
Kultur- och fritidsverksamheten ser fram emot öppning av Tomelilla kommuns andra meröppna 
bibliotek i Brösarp under sommaren 2018.  
En Senior Sport School kommer att genomföras i början av året och eventuellt även senare på 
året om efterfrågan finns. 
 

 
Mål kultur- och fritidsverksamheten 
 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 

 
Nr 
 

Mål 2016 2017 
 

Kommentar Utfall 

KFN 
1:2:1 

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

618 628 Ej mätbart för 2017 pga 
ändrade förutsättningar  

KFN 
1:2:2 

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

15 20  
 

KFN 
1:2:3 

Motionsslingornas ställning som 
tätortsnära besöksmål ska utvecklas.  
(Egen mätning. Mäts i antal besökare 
per år.) 

- 10.000 Ej möjligt att mäta under 
2017  
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Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

KFN 
2:3:1 

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

15.200 15.400   

 

KFN 
2:3:2 

Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, 
exklusive musikundervisningen, på 
landsbygdens skolorter ska öka. (Egen 
mätning. Mäts i antal kulturgrupper.) 

* 1   

   

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 
Nr Mål 2016 2017  Kommentar Utfall 

 KFN 
4:4:1 

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

18.000 18.500   
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Ekonomisk analys kultur- och fritidsverksamheten 
 

 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 
Intäkter 5 919 6 687 4 287 
Kostnader -40 600 -43 193 -41 542 
Nettokostnader -34 682 -36 506 -37 255 
Budgeterad 
nettokostnad -34 610 -37 255 -37 255 
Budgetavvikelse -71 749 0 

 

Kultur- och fritidsverksamheten har ett överskott på ca 700 tkr. Överskottet kommer i stor  
sett från större intäkter än budgeterat på Österlenbadet. Mindre överskott finns också på 
föreningsbidrag för integration.  
Överskottet på Österlenbadet kompenserar av ett underskott på ca 300 tkr för enheten  
Kultur och bibliotek.  

 
Verksamhetsmått 
 
  2014 2015 2016 2017 

Antal besök Välabadet 13 663 11 827 7 987 5 243 
Antal besök Eljarödsbadet 6 199 5 570 5 129 3 569 
Antal konsthallsbesök 23 499 28 026 21 678 24 617 
Antal besök i Jazzarkivet 425 532 603 588 
Antal barn på Konstpedagogiska visningar 574 302 706 260 
Antal barn på Barnarrangemang 2 024 1 578 1 829 2 378 
Inskrivna  barn i kulturskola  64 53 341 320 
Antal besök i biblioteken 84 636 88 217 88 114 93 497 
Antal utlån på biblioteken 101 384 95 287 90 361 87 684 
Antal utlån e-böcker 1 218 745 1 191 1 467 
Antal besök i Kulturhuset 97 688 102 220 91 014 101 975 
Antal besök på Soffta 11 740 18 922 20 125 7 582 
Österlenbadet 

  
30947 37 971 

45%

8%

47%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader
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Kostenheten 

 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 
Intäkter 20 050 21 224 20 791 
Kostnader -20 666 -22 162 -21 071 
Nettokostnader -616 -938 -280 
Budgeterad 
nettokostnad -176 -280 -280 
Budgetavvikelse -440 -658 0 

 

 
Kostenhetens underskott beror i sin helhet på livsmedelskostnaderna. Verksamheten varnade för 
detta redan tidigt under året då man kunde se stora kostnadshöjningar på en del livsmedel. Nytt 
livsmedelsavtal från 1 oktober ledde också till höjningar. 
 
Intäkterna har ett överskott främst för extern försäljning.  
 
Trots höga sjuklönekostnader och underskott för timvikarier har personalkostnaderna ett 
överskott.  
 
  

54%
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45%

Kostnadsfördelning i %
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Verksamhetsmått 
 
Levererade volymer för barn- och utbildningsverksamheten är lägre än budgeterat, men 
tillkommande beställningar gör att intäkterna ändå är i balans. 
 
Portioner  kostenheten 2017 
 

Barn- och 
utbildningsverksamheten elevlunch 

ped. 
måltid 

summa 
lev.luncher 

budgeterat 
antal 

luncher avvikelse 
Summa förskola 58 997 13 450 72 447 79 000 - 6 553 
Summa grundskola 226 296 20 011 246 307 247 450 -1 143 

Vård - och 
omsorgsverksamheten     

summa lev 
luncher 

budgeterat 
antal 

luncher avvikelse 
Summa VoO     96 377 96 150 227 
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Stöd och lärandeverksamheten; 
analys 
 
Tidigare verksamhetschef Madeleine Moberg och t.f. verksamhetschef Elisabet Andersson 
 

Verksamhetsområde och lagstiftning 
 
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 

 
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 2017 
 
Verksamheten har tillsammans med kommunens kultur-och fritidsverksamhet samt andra 
aktörer, föreningar och ett statligt stöd från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällefrågor 
(MUCF) kunnat genomföra ett stort antal sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och unga. 
Totalt var deltagandet på rekordhöga 2100 barn och unga i olika aktiviteter som ordnades. 
Verksamheten har också satsat på familjer med ett långvarigt försörjningsstöd genom att olika 
företag genom sponsring erbjudit möjlighet till olika familjeaktiviteter för målgruppen. 
 
Under våren granskade revisonen nämndens styrning och ledning med fokus på barn och unga. 
Granskningen utvecklades till ett förändringsprojekt inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
och verksamhetens öppenvård Balder, där en kartläggning av placeringar har utgjort stommen för 
det fortsatta arbetet. Vidare har en analys av anmälningar och ansökningar gjorts som underlag 
för vilka insatser som kan beviljas. Även verksamhetens Råd och Stöd, har analyserats i syfte att 
få en tydligare bild av vilka frågor kommuninvånaren (familjen) behöver stöd i. 
 
Personalomsättningen har varit stabil under hela året och skapar därmed en bättre förutsättning 
för kontinuitet i handläggargruppen. Under året har också flera nya socialsekreterare inom barn 
och familj gått kommunförbundets uppskattade introduktionsutbildning.   
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24 anvisningar av nyanlända har tagits emot under året och bostadsbristen har varit genomgående 
i samtliga anvisningar. Här har ett stort arbete lagts ned av handläggarna för att lösa 
bostadssituationen. Trots det blev det i några ärendet till en början tillfälliga lösningar. Antalet 
ensamkommande unga i kommunen har successivt minskat under året på kommunens HVB-
hem, dels på grund av åldersuppskrivningar, avslag på asyl men också för att flera har blivit äldre 
och slussats vidare till kommunens stödboende för unga vuxna. 
 
Inom verksamheten har digitalisering inletts i och med att ekonomiskt bistånd nu går att söka via 
e- tjänst. En fortsatt utveckling pågår för att därigenom kunna effektivisera 
handläggningsprocessen fullt ut. Antalet kommuninvånare som uppbär försörjningsstöd har 
minskat något, medan kostnaderna har ökat. En första analys visar på att hushållen har fler 
försörjningsstödstagare med mindre egna medel och dyrare bostäder, vilket påverkar 
försörjningsstödet negativt. Ett fortsatt utvecklingsarbete med kommunens 
arbetsmarknadsenhet(AME) har resulterat i ett tydligt remissförfarande och insatser för dem som 
ansöker och uppbär försörjningsstöd. 
 
På resursenheten Balder minskade antalet biståndsuppdrag 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: separerade föräldrar som inte kan komma överens om frågor 
rörande barnen, samt barn till missbrukande föräldrar. Andra serviceinsatser har handlat om 
föräldrautbildningar.  
 
Den 1 december 2017 bytte verksamheten namn till individ- och familjeverksamheten. En 
omorganisation gjordes också där individ- och familjeverksamheten (tidigare stöd- och 
lärandeverksamheten) och vård- och omsorgsverksamheten delades upp i två separata 
verksamheter med var sin verksamhetschef. Under rekryteringsprocessen tillsattes Elisabet 
Andersson som t.f. verksamhetschef för individ- och familjeverksamheten. 
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Närmaste framtiden 
 
Omorganisationen under slutet av 2017 behöver sätta sig och nya enhetschefer och en 
verksamhetschef skall rekryteras under första halvåret. Arbetet med att utveckla samarbetet 
mellan enheterna kommer att prioriteras under 2018. 
 
”Möjligheternas hus”, ett Finsam-projekt, planeras starta under året med placering i 
arbetsförmedlingens lokaler i Tomelilla. I projektet som är treårigt kommer särskilt personer med 
rehabiliteringsbehov att få stöd. Syftet är, förutom att ge stöd ut mot arbetsmarknaden, också att 
lotsa in personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande i rätt ersättning. Det kan påverka 
kostnaderna för försörjningsstöd positivt. Planerad samlokalisering med kommunens 
arbetsmarknadsenhet stärker ytterligare Tomelilla-bornas möjlighet till bra stöd och hjälp och 
tillsammans blir de en viktig samarbetspartner till kommunens försörjningsstödsenhet. 
 
HVB-verksamheten på Välagården förändras i snabb takt och antalet ensamkommande 
ungdomar kommer att minska då kommunen inte fått nya anvisningar under en tid. Inget talar 
heller för att det kommer att öka. Flera på HVB-boendet kommer gå över till stödboende före 
sommaren. En omställningsprocess pågår under våren med anpassning av personalstyrkan till 
volymerna i verksamheten. 
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Mål stöd- och lärandeverksamheten 
 

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt  
 
Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

FN 
1:4:1 

Antal unga 18-25 år som uppbär 
försörjningsstöd ska minska. 
(Egen mätning varje år. Mäts i antal 
individer i Treserva.) 

31 20 34  

 

 
Strategiområde 3 - Barns och ungas utveckling 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

FN 
3:4:1 

Antal inkomna anmälningar till 
socialtjänsten gällande barn och unga 0-
17 år ska minska. 
(Egen mätning varje år. Mäts i antal 
individer i Treserva.) 
 

550 400 Inkomna anmälningar 2017 är 
595, vilket kan tolkas som att 
fler vågar anmäla. Målet 
kanske är att färre barn far illa 
men det mäts snarare med hur 
många utredningar som 
påbörjats och lett till insatser. 

 

 

FN 
3:4:2 

Antal ungdomar som blir omhändertagna 
enligt LVU ska minska. 
(Egen mätning varje år. Mäts i antal 
individer i Treserva.) 

5 4 Antal omhändertagna barn 
2017 är 3 

 

 

 
Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

FN 
4:5:1 

Andelen pojkar som testat tobak 
ska minska. 
(Öckerömetoden. Mäts i 
procent.) 

26,0 26,0 Ej mätbara 2017, målet 
ändrat till 2018 

 
 
 

 

FN 
4:5:2 

Andelen flickor som testat tobak 
ska minska. 
(Öckerömetoden. Mäts i procent.) 
 

10,0 8,0 Ej mätbara 2017, målet 
ändrat till 2018 

 
 

FN 
4:5:3 

Andelen pojkar som testat 
narkotiska ska minska. 
(Öckerömetoden. Mäts i procent.) 
 

8,0 7,0 Ej mätbara 2017, målet 
ändrat till 2018 

 

FN 
4:5:4 
 

Andelen flickor som testat 
narkotika ska minska. 
(Öckerömetoden. Mäts i procent.) 
 

6,0 5,0 Ej mätbara 2017, målet 
ändrat till 2018 
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Ekonomisk analys för stöd- och lärandeverksamheten 
Verksamheten har nytt namn, individ- och familjeverksamheten, från och med 1 december 2017. 

 

Stöd och lärande 
 

Tkr 
Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 62 367 48 837 44 958 
Kostnader -115 895 -106 825 -96 058 
Nettokostnader -53 528 -57 988 -51 100 
Budgeterad 
nettokostnad -56 531 -51 100 -51 100 
Budgetavvikelse 3 003 -6 888 0 

 
HVB-peng 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 
Intäkter 23 547 13 481 14 835 
Kostnader -17 058 -11 604 -11 335 
Nettokostnader 6 489 1 877 3 500 
Budgeterad 
nettokostnad 4 668 3 500 3 500 
Budgetavvikelse 1 821 -1 623 0 

 
 
 
Stöd- och lärandeverksamheten under familjenämnden 
Verksamheten på Väla HVB visar ett underskott på 2,8 mnkr. Antalet unga har under året sjunkit 
från 28 ensamkommande flyktingbarn till 14. Dygnskostnad per barn var i genomsnitt 1763 kr för 
2017. De senaste månaderna på året har kostnaderna varit väldigt höga i jämförelse med de 
intäkter man får. Personalkostnaderna kan tyvärr inte avvecklas i samma takt som barnen 
minskar. 
 
Under hösten startades egen verksamhet för stödboende på Väla som inte bokförts på HVB och 
den tillsammans med kostnader för flyktingverksamhet med externa utförare har gett ett 
överskott på 4,4 mnkr. 
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Försörjningsstöd för flyktingar har sjunkit med 100 tkr jämfört med föregående år vilket är 
glädjande då här förutspåddes en ökning. Under året har detta stöd finansierats med 
schablonpengar från Migrationsverket som därefter fördelas internt i kommunen.  
 
Försörjningsstödet för övriga hushåll har ett underskott med 1,6 mnkr och har ökat med 1,2 
mnkr från föregående år.  
 
Placeringar av barn och vuxna i HVB har ett underskott mot budget med 8,9 mnkr där det största 
underskottet avser placeringar av barn. Familjehem har ett överskott med 1,7 mnkr. 
 
Resursenheten/skolhälsan visar ett överskott på 900 tkr med anledning av vakans under året och 
obudgeterade intäkter för såld verksamhet. 
 
HVB-peng  
Alla avtal har sagts upp av Migrationsverket och ersättningsnivån har sänkts redan för kvartal 2, 
jämfört med budgeterat från kvartal 3, vilket innebär att man bara får söka för faktiska kostnader 
kvartal 2. Detta gör att budgetberäkningarna inte stämmer och även det snabbt sjunkande antalet 
barn ger ett minskat intäktsöverskott 
 

Verksamhetsmått 
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Barn- och 
utbildningsverksamheten; analys  
 
Verksamhetschef Bengt Persson  
 

Verksamhetsområde och lagstiftning 
 
Verksamhetsområde  
 
• I Tomelilla kommun finns det sex kommunala förskolor och fem F-6 grundskolor med 

fritidshem samt en 7-9 grundskola. Det finns särskola på en F-6 skola samt på 7-9 skolan.  
• Pedagogisk omsorg finns i privat regi i Övraby. Därutöver finns det sex fristående förskolor 

och en fristående grundskola i kommunen.  
• Barn och utbildning har administrativt ansvar även för gymnasieungdomar. 
 
Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 
• Skollagen  
• Skolförordningen  
• Läroplaner, Lpfö 98/10 och Lgr 11  
• De allmänna råden som bygger på skollagen och skolförordningen  
• Internationella överenskommelser, t.ex. Barnkonventionen  
 
 
Viktiga händelser 2017 
 
IKT-satsning  
Under 2017 har alla elever i åk 7-9 fått en egen Cromebook. En förtätning av digitala verktyg har 
skett i förskolan och åk 4-6. IKT-handledarna och ledningsgruppen har utbildats av Lin-
education för att säkerställa att en förändring av arbetssätt sker ute på skolorna. 
 
Språk- och ämnesutvecklande arbete 
Grundskolorna har under hösten startat ett arbete med språk-och ämnesutvecklande arbete som 
kommer att fortgå under flera läsår. Detta arbete riktar sig till alla ämnen och har särskilt  goda 
resultat för elever med utländsk bakgrund. Barn- och utbildningsverksamheten har i flera 
utvärderingar sett att ett sådant arbete skulle vara till nytta för samtliga Tomelillas elever. 
 
Tillgänglig digital lärmiljö 
Samtliga grundskolor har under 2017 tillsammans med en specialpedagog från Elevhälsan arbetat 
med att ge elever en tillgängligare lärmiljö genom att utbilda personal kring digitala verktyg och 
hur dessa kan användas förebyggande i undervisningen för att inkludera alla elever. Detta projekt 
finansierades delvis av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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Förskolan  
Förskolan har under 2017 arbetat utifrån David Edfeldts böcker ”Beteendeproblem i förskolan” 
om lågaffektivt bemötande och ”Utmaningar i förskolan” om att förebygga problemskapande 
beteenden. David Edfeldt har vid två tillfällen varit och föreläst för all personal. Att vuxna 
människor kan förstå barnens agerade och förändra sitt förhållningssätt så att barnet får nya 
strategier för att lösa en svår situation är centralt.  
 
Fritidshem  
För att skapa högre kvalitet på fritidshemmen har en utbildning av personalen gällande 
fritidshemmens uppdrag startat. Målet är att samtliga fritidshem i kommunen ska bedriva en 
välfungerande pedagogisk fritidsundervisning som stimulerar elevers utvecklig och lärande, att det 
systematiska kvalitetsarbetet ska bli etablerat i verksamheterna samt att en större likvärdighet ska 
finnas mellan skolorna.  
 
Ledningsgruppen 
Under 2017 har ledningsgruppen arbetat med sin värdegrund för att bli samstämmiga och bli 
effektiva i sitt arbete. Flera nya ledare anställdes under året och att återigen fokusera på dessa 
frågor har varit viktigt. Ledningsgruppen har arbetat i helgrupp, smågrupper samt individuellt.  

 
Närmaste framtiden 
 
Arbetet med det språk- och ämnesutvecklande arbetet kommer att fortgå.  Barn- och 
utbildningsverksamheten kommer att ingå i ett projekt med stöd från Skolverket gällande 
nyanländas lärande. Skolverket har i uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända barn och elever, och vid behov för barn och elever med annat modersmål 
än svenska. Insatserna har i syfte att stärka kommunens förmåga att på lång och kort sikt erbjuda 
nyanlända barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är högre 
måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och att förbättra förutsättningarna 
för goda kunskapsresultat för eleverna i grund- och gymnasieskola. Specialpedagogen från 
Elevhälsan kommer att fortsätta sitt arbete med en tillgänglig digital lärmiljö i samtliga förskolor 
under året. Fritidshemmens utvecklingsarbete kommer att fortsätta under vårterminen. 
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Mål barn- och utbildningsverksamheten 
Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

FN 
3:2:1 

Andelen elever i årskurs 3 med godkänt 
resultat på samtliga delprov på nationella 
proven i svenska ska öka. 
(Infomentor. Mäts i procent.) 
 

48,2 65,0 Utfall 2017: 64,0 
Från Infomentor 
69,4 hade godkända 
resultat på Hur låter orden 
f-klass 

 

 

FN 
3:2:2 

Andelen elever i årskurs 3 med godkänt 
resultat på samtliga delprov på nationella 
proven i matematik ska öka.  
(Infomentor. Mäts i procent.) 
 

41,1 70,0 Utfall 2017: 54,3 
Från Infomentor 
 

 
 

 

 
FN 
3:2:3 

Andelen elever i årskurs 6 med godkänt 
resultat på de nationella proven i svenska 
ska öka.  
(Infomentor. Mäts i procent.) 
 

86,7 89,0 Utfall 2017: 77,8  
Från Siris, Skolverket 
58,3 hade godkända 
resultat NP  
åk 3 

 
 

 

FN 
3:2:4 

Andelen elever i årskurs 6 med godkänt 
resultat på de nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Infomentor. Mäts i procent.) 
 

85,3 88,0 Utfall 2017: 81,3 
Från Siris, Skolverket 
50,8 hade godkända 
resultat NP åk 3 

 
 

 

FN 
3:2:5 

Andelen elever i årskurs 6 med godkänt 
resultat på de nationella proven i engelska 
ska öka. 
(Infomentor. Mäts i procent.) 

83,7 87,0 Utfall 2017: 79,1 
Från Siris, Skolverket 

 
 

 

FN 
3:2:6 

Andelen elever i årskurs 9 med godkänt 
resultat på de nationella proven i svenska 
ska öka.  
(Infomentor. Mäts i poäng.) 
 

92,1 93,0 Utfall 2017: 91,4 
Från Siris, Skolverket 
91 hade godkända 
resultat från NP åk 6 

 
 

 

FN 
3:2:7 

Andelen elever i årskurs 9 med godkänt 
resultat på de nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Infomentor. Mäts i procent.) 
 

84,5 88,0 Utfall 2017: 68,3 
Från Siris, Skolverket 
82,9 hade godkända 
resultat NP åk 6 

 

 

FN 
3:2:8 

Andelen elever i årskurs 9 med godkänt 
resultat på de nationella proven i engelska 
ska vidmakthållas.  
(Infomentor. Mäts i procent.) 
 

97,0 97,0 Utfall 2017: 100 
Från Siris, Skolverket 
83,3 hade godkända 
resultat NP åk 6 

 

 

FN 
3:2:9 

Andelen elever som är behöriga för 
gymnasiestudier ska öka. 
(Infomentor. Mäts i procent.) 

85,2 88,0 Utfall 2017: 71,1 
Från Siris, Skolverket 
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Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

FN 
3:2:10 

Elevernas genomsnittliga meritvärde i 
årskurs 9 ska öka.  
(Infomentor. Mäts i poäng.) 

206,1 210 Utfall 2017: 201,4 
Från Siris, Skolverket 

 

 

FN 
3:2:11 

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen ska öka. 
(Skolverket. Mäts i procent.) 

86,0* 87,0 Fullföljer inom 3 år ska öka 
Utfall 2017: 80% 
Från Siris, Skolverket 
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Ekonomisk analys för barn- och 
utbildningsverksamheten 

 
 
 

Tkr 
Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 140 187 149 571 142 653 
Kostnader -200 330 -217 847 -210 802 
Nettokostnader -60 143 -68 276 -68 149 
Budgeterad 
nettokostnad -59 295 -68 149 -68 149 
Budgetavvikelse -848 -127 0 
 
 
Personal    

 
 
Frisknärvaron har i genomsnitt varit något högre 2017 jämfört med 2016. Tillsvidareanställda 
omräknat till heltid har ökat 2017. 
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Barn och elever 
 

Verksamhet Utfall 2017 Budget 2017  Avvikelse 

Förskola 676 692 -16 
Förskoleklass 159 160 -1 
Grundskola 1 328 1 280 48 
Fritidshem 562 574 -12 
Särskola 12 12 0 

 
 
Barn- och utbildningsverksamheten under familjenämnden  
Barn- och utbildningsverksamhetens nettokostnader uppgick till 68,3 mkr. Årets resultat innebar ett 
underskott med 0,1 mkr. Det är en negativ avvikelse från budgetramen motsvarande 0,15 %.  
Avvikelsen mot budget totalt inkl. skolpeng och gymnasieverksamhet är i paritet med det prognostiserade 
resultatet. Under året har barn- och utbildningsverksamheten signalerat om att verksamheten kommer att 
gå med ett underskott motsvarande 1,0 mkr. Underskottet beror framförallt på att de kommunala grund- 
och förskolorna överskridit sin budget. Grund- och förskolorna överskred sin budget med 2,0 mkr, men 
samtidigt hade särskolan som ligger inom dessa ansvarsområden ett överskott motsvarande 0,4 mkr.  
Vuxenutbildningen, främst SFI, beräknades kosta 4,4 mkr 2017. På grund av att elevantalet blev färre än 
beräknat visar verksamheten ett överskott på 0,2 mkr.  
Det stora överskottet som täcker en relativt stor del av underskottet på rektorernas och förskolechefernas 
ansvar, samt gymnasiet, finns på skolchefens ansvar. Den största anledningen till överskottet på 
skolchefens ansvar är att statsbidragen från Migrationsverket ökat i förhållande till budgeten.   
Antal elever var 48 fler än budgeterat, medan antal barn i förskola var 16 färre och i fritidshem 12 färre. 
När antal barn och elever är fler än budgeterat betalas mer bidrag ut till skolor och förskolor och omvänt 
när antalen är färre än budgeterat. Det har tillkommit relativt många elever från andra länder framförallt på 
grund av kriget i Syrien. I december månad uppgick t.ex. antalet elever, inklusive nyanlända, till 1 342 
elever jämfört med 1 280 budgeterade elever. Tomelilla kommun tillämpar resursfördelningsmodell vid 
fördelning av resurser till skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklass och har under året betalat ut 
betydligt mer i bidrag till skolor än vad som fanns budgeterat centralt.  
Det ekonomiska resultatet inom barn- och utbildningsverksamheten fluktuerar. Skolorna inkl. 
förskoleklass och fritidshem redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mkr och förskolorna ett underskott 
på 0,7 mkr.  Det är framförallt två skolor som sticker ut och har gemensamt ett underskott på 2,3 mkr. En 
av skolorna bedriver små undervisningsgrupper utan att ha någon budgettäckning, medan den andra 
skolan brottas med en högre personaltäthet i förhållande till skolpengen.  
Antalet elever i Tomelilla kommuns skolor som är folkbokförda i annan kommun uppgick under 2017 till 
40 elever. En stor andel elever väljer att gå i skola i annan kommun och fristående skola. Av totalt 1 328 
elever folkbokförda i Tomelilla kommun var det 79 % som gick i kommunens skolor. 2017 var det 6,1 % 
elever som gick i kommunal skola i annan kommun, 8,7 % gick på Tryde som är en friskola i Tomelilla 
kommun och 6,1 % gick i en friskola i annan kommun (framförallt Kunskapsskolan i Ystad följt av 
Sophiaskolan i Simrishamn) 
Ersättningen till kommunala skolor i annan kommun uppgick 2017 till 6,9 mkr och till friskolor uppgick 
ersättningen till 17,1 mkr för elever i grundskola.  
Antal barn i förskolan, inklusive friförskolor, uppgick 2017 till 676 barn i genomsnitt per månad. Tomelilla 
kommun har för närvarande 6 fristående förskolor och en fristående pedagogisk omsorg. Under 2017 har 
fristående förskolor i genomsnitt per månad haft sammanlagt 300 barn som är folkbokförda i Tomelilla 
kommun. Ersättningen uppgick till 32,7 mkr. 
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Skolpeng under kommunstyrelsen  
Skolpengen visar för 2017 ett överskott på 0,1 mkr. Inom detta ansvarsområde var det ett underskott 
framförallt på grund av fler elever än budgeterat vilket resulterade i att barn- och utbildningsverksamheten 
betalade ut skolpeng för fler elever än budgeterat. Eftersom antal elever från andra kommuner i Tomelilla 
kommuns skolor var fler än budgeterat fick kommunen fler intäkter än budgeterat vilket ledde till att 
intäkterna totalt var större än kostnaderna. 
 
Skolpeng 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 5 926 7 863 5 424 
Kostnader -169 239 -176 547 -174 196 

Nettokostnader -163 313 -168 684 -168 772 
Budgeterad 
nettokostnad -164 182 -168 772 -168 772 
Budgetavvikelse 869 88 0 

 
Resultat per skola och förskola 
 

Tkr           Överfört från 2016      Resultat 2017         UB för 2017 

Kastanjeskolan  -724 323 -401 
Brösarp  -56 78 22 
Onslunda  1 809 722 2 531 
Smedstorp  -1 436 -401 -1 837 

Lindesborgsskolan  787 -592 195 

Byavångsskolan  767 288 1 055 
Ängen  -21 -330 -351 
Lärkan  638 130 768 
Västervången  -134 -254 -388 
Summa  1 630 -36 1 595 

 
 

Ekonomisk analys för gymnasieskolan 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 6 568 5 019 5 000 
Kostnader -72 414 -72 545 -71 533 
Nettokostnader -65 846 -67 526 -66 533 
Budgeterad 
nettokostnad -65 872 -66 533 -66 533 
Budgetavvikelse 26 -993 0 

 
Periodens resultat 
Gymnasiet visar för 2017 ett underskott på 1,0 mkr. Bidraget som kommunen betalade ut till 
gymnasieskolor överskrider de budgeterade medlen, dels på grund av fler elever än budgeterat, 
dels att eleverna valde dyrare program än prognostiserat.  Även gymnasiesärskoleskjutsarna har 
kostat mer än budgeterat. 
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Vård- och omsorgsverksamheten; 
analys 
 
Verksamhetschef Madeleine Moberg 

 

Verksamhetsområde och lagstiftning 
Verksamheter för äldre och funktionshindrade 
 
• Hemsjukvård 
• Utredning och beslut om insatser och avgifter 
• Förebyggande och uppsökande verksamhet 
• MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
 
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 
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Viktiga händelser 2017 
 
Under våren 2017 omorganiserades verksamheten. Socialpsykiatrin flyttades över från stöd- och 
lärandeverksamheten till vård- och omsorgsverksamheten. Samordnarfunktioner togs bort och 
ersattes med ytterligare två chefer för att minska antalet medarbetare per chef. I november 
gjordes en uppföljning med ledningsgruppen och de fackliga organisationerna som mynnade ut i 
en handlingsplan att arbeta vidare med för fortsatt utveckling av den nya organisationen.  
 
Ett nytt planeringsverktyg, Intraphone, har prövats i ett hemtjänstområde i projektform. Det har 
fallit väl ut och under 2018 införs det i samtliga hemtjänstområden och på ett av kommunens 
särskilda boende. Verktyget har visat sig vara bra för både planering i det dagliga arbetet och 
kvalitetssäkring av utförda insatser, men är även ett tillförlitligt statistikverktyg för verksamhetens 
uppföljning.   
 
Verksamheten har också utlagd entreprenad: Förenade Care inom särskilt boende och hemtjänst 
och Juni Care inom personlig assistans. Under året har uppföljande möten och avtalsuppföljning 
skett inom Förenade Care på område Söder för att säkra god och säker vård för kommunens 
brukare. 
 
Under 2017 rekvirerade verksamheten stimulansmedel från Socialstyrelsen för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen. Verksamheten har därför kunnat utöka bemanningen med undersköterskor 
i sjuksköterskegruppen, demensteamet och på de särskilda boendena. Verksamheten har också 
bekostat projektet ”Trygg hemgång” med dessa medel. Trygg hemgång som startade i oktober 
består av ett tvärprofessionellt team. Teamet arbetar tillsammans för att brukaren och anhöriga 
ska känna trygghet när brukaren kommer hem från en sjukhusvistelse. Projektet kommer att 
utvecklas under 2018 utifrån uppföljningsanalys.  
 
Ett arbete har också påbörjats inom rehab med att införa beslutsstöd för arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter. Syftet är att främja ett enhetligt och strukturerat arbetssätt, med patientens behov 
i centrum, med likvärdiga bedömningar och åtgärder där patienten blir delaktig på ett tydligt sätt. 
En systematisk uppföljning av nyttan med insatsen blir också möjlig att göra. 
 
I samverkan med Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS), har flea GPS-larm kunnat installeras. 
Det är en viktig del för patienter med kognitiv svikt och möjliggör fortsatt självständig 
förflyttning utomhus. 
 
Inom LSS har verksamheten under året bildat ett team kring alternativ kompletterande 
kommunikation (AKK). Det är stödpedagog, arbetskonsulent och arbetsterapeut som håller i 
detta. AKK-ombud finns i samtliga verksamheter för att sprida kunskapen vidare i verksamheten. 
En teckenutbildning har prövats med några i verksamheten och faller denna väl ut så kommer det 
att erbjudas till flera framöver. En satsning på daglig verksamhet med träning och pedagogiska 
hjälpmedel har också blivit möjlig utifrån ett tilläggsäskande av kommunstyrelsen.  
 
Den nationella brukarundersökningen visade att hemtjänsten i egen regi och verksamhetens två 
särskilda boenden, Norrevång och Brinkehem, i årets undersökning fick 100% nöjdhet med 
bemötandet från personalen. Det är en otroligt hög prestation av medarbetarna. Brukarna ger 
också högsta poäng på den trygghet de upplever på boendena.  
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Närmaste framtiden 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet kommer sannolikt att få en stor påverkan på verksamheten i och med 
att allt fler multisjuka och äldre kommer att ges behandling i hemmet. Den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från slutenvård som ersatte den tidigare betalningsansvarslagen, och 
trädde i kraft vid årsskiftet, är ytterligare en utmaning för verksamheten. Konkret innebär 
lagändringen att handläggning och hemtagning måste hanteras mer skyndsamt med kortare 
framförhållning. Under hösten har därför flera samverkansmöten ägt rum lokalt, delregionalt och 
centralt  för att skapa trygga, säkra och gemensamma rutiner för 2018. 
En stor utmaning inom verksamheten är att tillgodose behovet av personal och 
kompetensförsörjning framöver. Inom samtliga yrkeskategorier är det brist på personal med 
kompetens och erfarenhet, vilket innebär en ökad sårbarhet . Verksamheten arbetar intensivt med 
att se över vilka kringuppgifter inom respektive profession  som skulle kunna utföras av annan 
yrkeskategori eller utföras på annat sätt för att hantera situationen. Här kommer välfärdsteknik in 
som en av flera möjligheter. Verksamheten kommer att fortsätta öka användningen av ny teknik. 



Tomelilla kommun årsredovisning 2017 

76 

 

 

Mål vård- och omsorgsverksamheten 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar 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. 
(Medborgarindex nöjdhet med 
äldreomsorg. Mäts via index 0-100.) 
 

49 50 52 (OBS- mätningen är från 
2016 då Tomelilla kommun 
är med vartannat år i 
Medborgarindex, deltog ej 
2017) 

 

 

VON 
1:4:1 

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

775* 
(urspr. 

658) 

775 
(urspr. 
658) 

Prel uppgift i Kolada v 
15  

VON 
1:4:2 

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

290* 285 Prel uppgift i Kolada v 15 
 

VON 
1:4:3 

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

1.188* 
 

1.150 *2015 års värde 
Prel uppgift i Kolada v 
15 
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Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

VON 
2:1:1 

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

85 86 92 
Riket: 82 
 

 

 

VON 
2:1:2 

Brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst 
som helhet ökar.  
(Nationella brukarundersökningen) 
 

93 94 89  
Riket: 89 
 

 

 

VON 
2:1:3 

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

94 96 95 
Riket: 94 
Siffran har ökat jämfört 
med 2016, men inte lika 
mycket som beslutat 
mål. 
 

 

 

VON 
2:1:4 

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

97 97 99 
Riket: 97 
 

 

 

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. 
(Nationella brukarundersökningen) 
 

79 80 88 
Riket: 80 
 

 
 

 

VON 
2:2:2 

Brukare i hemtjänsten upplever att 
personalen ofta tar hänsyn till deras 
önskemål om hur hjälpen ska utföras 
ska öka. 
(Nationella brukarundersökningen) 
 

86 88 89 
Riket: 87 
 

 
 

 

VON 
2:2:3 

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

1 3 
(urspr. 

2) 

Uppfyllt 
Intraphone 
Webbkamera 
Evondos 

 
 

 

VON 
2:3:1 

Väntetiden i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende 
ökar inte.  
(Egen mätning/Publiceras i Kolada ) 
 

65 65 Uppfyllt 
(17 dagar) 
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Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 
 

Nr Mål 2016 2017 Kommentar Utfall 

VON 
4:1:1 

Andelen inskrivna brukare inom Vård 
och omsorg som någon gång under 
året råkar ut för en fallolycka ska inte 
öka.  
(Egen mätning. Underlag hämtas från 
QlikView samt Magna Cura. Mäts i 
procent.) 
 

43,15 43 Det finns 756 brukare 
registrerade. Antalet som föll 
var 254, mot 278 år 2016. 
Beräknat i procent blir det 34 
%. 
 

 

 

VON 
4:2:1 

Antalet olika personal i hemtjänsten 
som en brukare möter under 14 dagar 
ökar inte.  
(Egen mätning. Mäts i medelantal 
personal.) 
 

12 12 14 
Riket: 15 
 

 

 

VON 
4:2:2 

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

60 63 57 
Riket: 61 
 

 

 

VON 
4:2:3 

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

72 78 76 
Riket: 75 
Siffran har ökat jämfört 
med 2016, men inte lika 
mycket som beslutat 
mål. 

 

 

VON 
4:2:4 

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

72 78 82 
Riket: 69 
 

 
 

 

VON 
4:2:5 

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

76 78 73 
Riket: 58 
 

 
 

 

VON 
4:2:6 

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

70 72 63 
Riket: 64 
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Ekonomisk analys för vård- och omsorgsverksamheten 
 

 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 

Intäkter 75 707 74 138 74 039 
Kostnader -159 776 -168 809 -167 300 
Nettokostnader -84 069 -94 671 -93 261 
Budgeterad 
nettokostnad -81 311 -93 261 -93 261 
Budgetavvikelse -2 758 -1 410 0 

 
Omsorgspeng 
 
Tkr 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bugdet 2017 

Intäkter 13 721 6 711 4 296 
Kostnader -133 946 -129 600 -128 404 
Nettokostnader -120 225 -122 889 -124 108 
Budgeterad 
nettokostnad -122 312 -124 108 -124 108 
Budgetavvikelse 2 087 1 219 0 

 
Vård- och omsorgsnämnden 
Personalkostnaderna har ett underskott med nästan 1,7 mnkr främst för sjuklöner och 
visstidsanställda trots en under året utökad budget för denna kategori. Övriga kostnader och 
intäkter ligger bra i balans med budget. 
 
De resultatfinansierade verksamheterna har underskott p.g.a. de lägre volymerna och svårigheten 
att snabbt ställa om för dessa samt att man måste ha en viss grundbemanning. Det ses mest på 
korttidsverksamheten inom hemtjänsten. Vårdtyngden per brukare i hemtjänsten har också ökat 
och medför ibland dubbelbemanning som inte ersätts fullt ut i resursmodellen. Särskilt boende 
och ett hemtjänstområde där man samarbetar med boendet har överskott. Bilkostnaderna har 
också överstigit budget med 300 tkr. 
 
  

71%
3%

26%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader
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De anslagsfinansierade verksamheterna har inbördes stora skillnader. Extra bemanning under 
hela året på Skogsdungen med anledning av en extra vårdkrävande brukare har medfört 
underskott med 950 tkr samtidigt som rehabverksamheten har överskott med 825 tkr på 
personalkostnader med anledning av svårigheten att rekrytera personal.  
LSS-verksamheterna har ett gemensamt överskott på 800 tkr för lönekostnader. De lägre 
volymerna i äldreomsorgen ses också genom lägre kostnader för kost som verksamheten betalar.  
 
Omsorgspeng 
Volymerna inom äldreomsorgens verksamheter är alla lägre än budgeterat vilket bidragit till 
överskottet. Korttidsverksamheten har 24% lägre volymer medan hemtjänst och särskilt boende 
har 1,6 och 1,7% lägre volymer. Detta ger ett överskott med 2,2 mnkr efter att en återbetalning av 
del av stimulansmedel från socialstyrelsen för 2016 belastar resultatet med 289 tkr. 
För LSS–verksamheterna finns ett underskott på personlig assistans delvis för sjuklönekostnader 
som ersätts. Internatboende har ett underskott för ett tillkommande boende. Korttidsvistelse har 
ett överskott. Tillsammans har LSS-verksamheterna underskott med 950 tkr och sammantaget 
med överskottet inom äldreomsorgen är det gemensamma resultatet +1,2 mnkr. 
 
 

Verksamhetsmått 
 

 
Antalet beslutade timmar har konstant sjunkit de senaste 5 åren med sammanlagt 16% 
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En ökning av genomsnittliga beslutade timmar per brukare har skett från förra året med 12% 

 
 
Befolkningsstatistik 
 

Åldersintervall 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 
65-79 år 2282 2337 2410 2457 
80-84 år 452 431 415 420 
85-89 år 263 266 281 276 
90-105 år 131 139 135 136 
  3128 3173 3241 3289 

 
Verksamheten räknar ålder 80 år och äldre som sin målgrupp.  
Här har inte antalet ökat jämfört med förra året, utan ökningen ses i gruppen 65-79 år. 
 

 
Antalet belagda dygn på korttidsboende har minskat markant från en topp år 2016.  
Denna minskning med 21% var inte beräknad i volymbudgeten. 
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