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Tomelilla kommun - en god bit av Österlen 
 

Ytterligare en mandatperiod går till sin ända och vid en summering kan vi se många 

och tydliga framsteg inom flera områden, samtidigt som vi har tydliga utmaningar att 

arbeta vidare med. Ekonomiskt kan vi se tillbaka på fyra hyggliga år med en god 

befolkningsökning, vi är på god väg mot 15 000 kommuninvånare. Tomelilla är en 

kommun med många goda möjligheter - med storslagen natur, företagsamma invånare, 

god mat och korta avstånd till det mesta. Det ska vi vara stolta över. 

Barn och unga är ett viktigt fokus för vår kommun. Under mandatperioden har lekplatser 

och skolgårdar prioriterats högt. Ombyggnader och nyanläggningar främjar mer aktiv 

utelek och rörelse, samtidigt som vi skapar nya mötesplatser och attraktivare 

boendemiljöer i hela Tomelilla kommun. Våra bibliotek på landsbygden har 

vidareutvecklats, de har med gott resultat fått meröppet. Ambitionen är tydlig även här; att 

få fler barn och unga att läsa mer och att återta bibliotekens roll som folkbildningscentra. 

Det är en klok framtidsinriktad politik. 

Högst prioriterade är skolresultaten. 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. Därför är det mycket angeläget att fortsätta rusta 

upp förskolor och skolor. Under mandatperioden har flera av grundskolorna byggts om 

och till för att skapa bättre lärmiljöer för en bra start i livet. 

Under mandatperioden har kommunförvaltningen arbetat med uppdrag att öka 

andelen ung- domar med egen försörjning. Detta uppdrag har kombinerats med aktivt 

krav på motprestation för försörjningsstödssökande. Ungdomsarbetslösheten har 

minskat med 10%-enheter från 2014 års 24% till 14%. Under 2018 har en 

genomgripande ändring av förvaltningens sätt att organisera individ- och 

familjeverksamheten gjorts. En tydligare samverkansstruktur och färre chefsnivåer är 

angelägna ändringar i den nya modellen, som också inriktas på att öka självförsörjningen 

och egen- makten hos våra kommuninvånare. Tillsammans med den nu antagna 

integrationsstrategin finns det bättre förutsättningar än på länge till ett strukturerat arbete 

där förvaltningen och det omgivande samhället drar år samma håll - fler som bidrar genom 

egen försörjning. 

Äldreomsorgen har också genomgått en reformering av sin arbetsstruktur under 

mandatperioden vilket skapat ökad tydlighet och en bättre logistik, med de äldres behov i 

centrum. Under de senaste åren ser vi en tydlig minskning i antalet äldre med 

hemtjänstbehov, samtidigt som det blir allt fler invånare som har behov av boende på ett 

demensinriktat äldreboende. Det är pågående förändring- ar som vi behöver planera för. 

 

Inom LSS-verksamheterna pågår förberedelser för inflyttning till ett samlat 

boendeområde och arbete pågår för att säkerställa mer ändamålsenliga lokaler för daglig 
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verksamhet. Det behöver vi som kommun lösa på ett bra sätt, för att ge en god 

livskvalitet för alla våra invånare. 

 

Under mandatperioden har arbetet med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och den nya 

samverkanslagen vid hemgång från sluten hälso- och sjukvård rullat igång. I vanlig ordning 

tillhör Tomelilla kommun de kommuner i Skåne som är bäst på hemtagning och 

hemsjukvårdsstruktur. Det är mycket tillfredsställande att se att Region Skåne nu tar 

primärvårdens behov på större allvar, vilket också kommer möjliggöra en uppstart av en 

familjecentral inom de kommande åren. 

Vår kommun har under de gångna åren påbörjat resan mot ett mer serviceinriktat 

smartare arbets- sätt. Ett arbetssätt som tar tillvara de goda tekniska och digitala lösningarna 

och som också möjlig- gör hushållning med kvalificerad personal och ger större fokus på 

invånarnas individuella behov. En hållbar tillväxt och en stark skattebas är nyckeln till att 

klara en bra välfärd. Det är i näringslivet de nya jobben skapas och bl.a. därför är arbetet för 

ett bättre företagsklimat så viktigt för hela kommunen. Kvittot att vi är på rätt väg är 

förbättringen av Svenskt Näringslivs ranking med + 18 platser. 

De fyra gångna åren har varit historiska år för Tomelilla kommun, med många stora och 

angelägna investeringar. Österlenbadet och Reningsverket Rosendal är de två största och 

viktigaste investeringarna som slutförts under perioden. Österlenbadet som invigdes 2016 

har blivit en positiv folkhälsomagnet som möjliggör samvaro, motion och simundervisning 

för invånare i alla åldrar. Vår andra stora bassänginvestering avloppsreningsverket Rosendal 

har varit diskuterad och planerad se- dan tidigt 1990 tal. Den har inneburit en positiv 

förbättring för miljön med avsevärt bättre reningseffekt för framförallt kväve och fosfor. 

Det är dessutom efterlängtat att det nu finns kapacitet för en framtida utbyggnad av VA 

nätet. 

Äntligen fick Tomelilla kommun också en ny Översiktsplan, som i praktiken möjliggör 

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. De gröna 

näringarna är viktiga för Tomelilla kommun. Det är naturligt att vi motsatt oss 

mineralletning och mineralutvinning i vår kommun och vi kommer fortsätta detta 

motstånd. 

Till sist vill jag tacka er alla som hjälpt till under det gångna året och mandatperioden. 

Alla politikerkollegor för gott samarbete och god valkampanj, alla våra anställda som gör 

det lilla extra för att vi ska vara kommunen i framkant. 

Tack också till invånarna i Tomelilla kommun – vi jobbar tillsammans! 

 

Leif Sandberg (C) 
Ordförande i Kommunstyrelsen, 2015-2018 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärld, befolkning och viktiga händelser 2018 

Samhällsekonomisk utveckling 
Den svenska konjunkturen har passerat toppen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver ner 
sin  prognos för global BNP-tillväxt, vilket innebär en svagare ökning av svensk export kommande år. I 
Sverige tycks byggboomen vara över och bostadsbyggandet bedöms minska under hela 2019. Detta är 
två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den starka utvecklingen på den 
svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskande sysselsättning och 
stigandearbetslöshet som följd. I SKL´s prognos visar sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer 
tydligt först år 2020. Utifrån den samhällsekonomiska bedömning och ett antagande om att kostnaderna 
i kommunsektorn ökar i takt med de demografiska kraven uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader 
motsvarande 43miljarder kronor fram till 2022. Den viktigaste faktorn för kommunernas och 
landstingens skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kommande år.  
Det innebär omfattande effektiviseringsbehov och ändrade sätt att bedriva verksamheten i sektorn, en 
utveckling som redan påbörjats. 
 

Kommunernas ekonomi – från stark till svag 
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av 

skatteintäkter och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt 

finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter 

minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras. De ekonomiska utmaningarna börjar 

successivt visa sig och verksamheterna måste bli effektivare för att klara behoven med tillgängliga 

resurser och inte minst tillgänglig personal. 

 
Källa SKL Ekonomirapporten dec 2018 

 

 

 

Befolkningsutveckling  
Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 

personer, en minskning med 12,1 % jämfört med folkökningen året innan. Befolkningen i Sverige ökade 

av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, och dels invandrade fler personer än det 

utvandrade. 

 

I Tomelilla ökade befolkningen med 141 personer 2018 och vid årets slut fanns det 13 557 invånare i 

kommunen. Det föddes 137 barn under året och 160 personer avled, det medförde ett födelseunderskott 

med - 23. Det innebär att folkökningen beror på inflyttning till kommunen. 

.  
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Under 2000-talet har invånarantalet ökat med 1 185 personer, ett snitt på 65 personer per år. Målet 2025 

är 14 000 invånare, om trenden från 2000-talet består kommer målet inte uppnås, se den prickade linjen i 

diagrammet nedan 

 

 

Hög medelålder 
Kommunen har den sjätte högsta medelåldern i Skåne 43,9 år, åldersfördelning i relevanta åldersgrupper 

framgår av cirkeldiagrammet. 
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Viktiga händelser i verksamheterna 2018 

Kommunledning 

Kommunledningskontorets arbete med digitalisering har bland annat lett till att en 

Digitalstrategi har antagits. Under året har processledaren arbetat fram den tillsammans 

med ett stort antal nyckelpersoner i verksamheterna.  

 
Samhällsbyggnad 

Ett helt nytt exploaterings område byggts på Oscarsgatan och fyra nya lekplatser har anlagts 
i några av byarna. En ombyggnad av stadsparken som beräknas ta tre år totalt har påbörjats. 
Ängens förskola är besiktigad och klar och verksamheten har börjat flytta in, nu återstår arbetet 
med utemiljön.  

Under året antogs Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 av kommunfullmäktige. Flera 

detaljplaner som möjliggör byggnation och nya användningssätt har antagits.  

 
Barn och utbildning 
Det viktigaste och största arbetet som skett under 2018 är ett samarbete med Skolverket 
kring nyanländas lärande. Det har omfattat bland annat kompetensutveckling för lärare och 
förskollärare inom bland annat språk- och ämnesutvecklande arbete och genrepedagogik.  

Förskolan i Smedstorp har fått en ny avdelning och skolan i Onslunda har byggts till 

med ett nytt klassrum. Förskolorna är tillbyggda för framtiden, nu finns tillräckliga lokaler 

och dessutom har det satsats lite extra på bra kök. 

 
Vård  och omsorg 
Den digitala utvecklingen har varit ett fokusområde efter tydligt direktiv från nämnden.. Chefer och 
handläggare har genomfört workshops där möjligheterna med digitaliseringen har undersökts och 
utvärderats. Införandet av läkemedelsroboten har fallit mycket väl ut.  

Individ och familjeverksamheten 
Välagården har gått från att vara ett stort HVB-hem till att bli ett stödboende. Antalet ungdomar som 
bor där har minskat och verksamheten har genomgått anpassningar. Samtliga ensamkommande 
ungdomar som avslutats under året har gått ut i egenförsörjning 

 
Kultur och fritid 

Konsthallen har varit delaktig i flera aktiviteter kopplade till integration. Inom 

integrationsprojektet SKAPA har konsthallen bidragit med personal. Ungefär 20 deltagare 

har träffats varje gång, ungefär hälften är nyanlända och hälften födda i Sverige 

På Österlenbadet har det gjorts en satsning på aktiviteter på badet. Det har varit bland 

annat disco- bad, mysfredag och barnkalas. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade och 

flera av dem har blivit fullbokade så fort de släppts. 
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Styrning, god ekonomisk hushållning och mål  

Ekonomistyrning 
Reglementet för ekonomistyrning beskriver budgetprocessen och hur uppföljningen av budgeten ska 

ske. Under året har en delårsrapport per 31 augusti upprättats. Under året har tilläggsanslag från 

kommunstyrelsens buffert motsvarande 1.8 mnkr fördelats med 198 tkr till KLK, 100 tkr till 

Måltidsverkstaden, 350 tkr till samhällsbyggnad, 450 tkr till individ och familjeverksamheten och 675 tkr 

till barn och utbildning 

Intern kontroll 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar 
till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger 
nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande och 
samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunen. Samtliga nämnder 
har beslutat om internkontrollplaner för 2018. Planerna har utgått från upprättade 
riskanalyser. Den sammantagna bedömningen är att internkontrollen har bedrivits på ett 
adekvat sätt men att processen behöver formaliseras ytterligare. 

 

Resultatöverföring 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska 
kommunstyrelsen i enlighet med ekonomistyrningsreglementet föreslå kommunfullmäktige vilka 
avvikelser/resultat i driften som är relevanta att överföra till nästa år. Vid beredningen av ärendet ska 
kommunfullmäktige beakta att huvudprincipen inom barn och utbildning, skolpengsfinansierad, att såväl 
över- som underskott i sin helhet ska överföras till följande år. 

 

Resultatutjämningsreserven 
Sedan tidigare år har kommunen reserverat 16,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.  
Medlen är tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed 
undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna. Regelverk för när en reservering får göras återfinns i 

ekonomistyrningsreglementet. Årets låga resultat medger ingen ny reservering.  
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Vision och målmodell 

 

 
Målmodellen utgår från visionen, vars främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. 
Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, 
komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika 
verksamheter. Visionen bryts ner i fyra strategiområden: 
 

 Hållbar tillväxt 

 Delaktighet och egenmakt 

 Barn och ungas utveckling 

 Trygghet och hälsa 

  

Till varje strategiområde är kopplat ett antal målområde som i sin tur bryts ner till mätbara mål. 

Varje nämnd har sina mål och dessa redovisas i detalj under respektive verksamhetsanalys. 

 

Måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning (GEH) 

 
Generellt övergripande mål för styrningen säger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens 
omfattning. Nedbrutet finns finansiella mål som reglerar kommunens resultat och skuldsättning.  

 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 
av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning 
ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas. 
Bedömning är att verksamhetsmålen uppfyller kravet för GEH, det relativt svaga resultatet innebär att 
de finansiella målen inte helt är uppfyllda. Kommuner har haft en positiv resultatnivå sedan 2005 och 
har inga gamla resultat att återställa, ekonomi är i balans och budget för planperioden 2019-2021 innebär 
beslutade effektivisering och andra åtgärder i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen. Sammantaget görs 
bedömning att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under 2018.   
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Finansiella mål 2018 enligt GEH 

 Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,5 % i 
genomsnitt under perioden 2018-2020.  

 
Årets resultat utgör 0,6 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar, budgeterat 
resultat för 2019 och 2020 är 1,0 % respektive 1,3 %, genomsnittet för perioden 2018-2020 blir 
då 1,0%. För att uppnå god ekonomisk hushållning behövs en resultatnivå på minst 2 % de 
kommande två åren. I budgetbeslutet för 2019 har målet nedreviderats till 1,3 % i snitt för 
planperioden.  
 

 Långsiktig betalningsförmåga får inte understiga 30 % (mäts i soliditet). 
  

Soliditeten för kommunen uppgår till 47,4% 

 

Verksamhetsmål och måluppfyllnad 
Av kommuns 64 mål är 34 mål uppfyllda, 25 mål ej uppfyllda och 5 mål inte mätbara och därmed inte 
aktuella för bedömning. Kommentarer till mätvärden och måluppfyllnad finns under respektive 
verksamhetsanalys. 
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Ekonomisk ställning och analys 

Ekonomi och framtid 
Årets budgeterade resultat är 10, 8 mnkr, det verkliga resultatet blev lägre och uppgår till 4,7 mnkr, 
endast 0,6 % av totala skatteintäkter, snittet de senaste fem åren motsvarar 2,4 %. 
 Investeringsutrymmet 2018 uppgår till 40,6 mnkr, årets investeringar är 103 mnkr vilket innebär att 
endast 39 % av projekten är självfinansierade. Med de investeringsplaner som finns för framtiden är de 
budgeterade resultateten för låga. Nuvarande låga räntenivåer innebär dock att de finansiella kostnaderna 
är hanterbara även om lånenivån ökar, men då amorteringsförmågan i stort sett är obefintlig de närmaste 
åren är risken uppenbar att räntekostnaderna kommer att stiga när lånen ska omsättas. Detta och högre 
avskrivningar kommer att krympa utrymmet för driftens övriga kostnader. Kommunens soliditet är 
47,4%, exklusive pensionsåtagandet, den långsiktiga betalningsförmågan behöver stärkas. Även om det 
redan 2019 är beslutat om effektiviseringar behöver kommunen kommande år förstärka resultatnivån 
och minska verksamhetens nettokostnader för att uppnå en god ekonomisk hushållning och en ekonomi 
i balans.  

 

Finansiell utveckling 
Den finansiella utvecklingen 2018 har försämrats jämfört med tidigare år, den långsiktiga 

betalningsförmågan, soliditeten, är fortsatt svag och nettokostnaderna uppgår till 100% av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämningar . Årets resultat har genererats från ett positivt finansnetto.  

 

 

Årets resultat 
Årets resultat är 4,7 mnkr, 6,1 mnkr lägre än budget och 3,6 mnkr lägre än den prognos 

som lades i augusti i samband med delårsbokslutet. Driftsresultat förbättrades under 

hösten men en kraftig och oväntad ökning av pensionspremier från KPA i december 

påverkade resultatet negativt. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 100 % av totala 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar vilket innebär att det överskott som 

utgör kommunens externa resultat helt och hållet har generats från ett positivt finansnetto. 

Från kommunens bolag TIAB har en utdelning motsvarande 2,5 mnkr erhållits det innebär 

att bolaget står för 53 % av årets resultat. 

Finansiella nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018

Tomelilla Skåne Tomelilla Skåne Tomelilla Skåne Tomelilla Skåne Tomelilla

 Finansnetto som andel av skatt och generella statsbidrag kommunen, (%) 0,2 0,5 0,7 0,8 0,2 0,4 0,7 0,7 0,6

 Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag 8,0 11,0 18,0 10,8 12,0 10,7 11,0 12,2 13,9

 Nettokostnad som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) 95,7 96,1 97,6 95,8 95,7 93,6 96,6 94,3 99,2

 Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%) 97,7 99,3 98,0 99,2 97,6 98,1 98,8 97,7 100,0

 Självfinansieringsgrad för kommunens verksamhet, (%) 18,8 20,5 19,4 21,8 24,5 25,3 21,9 24,8 18,6

 Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 12,6 27,5 12,6 28,8 15,7 30,2 17,9 31,5 19,5

 Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) 14,0 20,9 12,7 22,7 15,6 24,0 17,5 25,0 17,2

 Soliditet kommun, (%) 64,2 59,3 53,5 56,7 48,1 55,1 49,0 53,8 47,4

 Soliditet kommunkoncern, (%) 46,6 40,8 39,6 40,6 38,4 39,8 39,2 39,0 36,1

 Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) 2,5 1,3 2,7 1,6 2,6 2,3 1,9 3,4 0,6
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Balanskravsutredning 
Balanskravet innebär att enligt kommunallagen att kommunens resultat efter justeringar måste överstiga 

noll. Årets balanskravsresultat uppgår till 1,9 mnkr. Efter hänsyn till synnerliga skäl som återföring av 

nyttjade medel från sociala investeringsfonden är resultatet 4,6 mnkr. Årets resolut medger inte någon 

avsättning till resultatutjämningsreserven. 

 

Sociala investeringsfonden 
Årets uttag ur sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 2018-2020 gällande 

arbetsmarknadsinsatser för unga-nyanländs och l långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet som 

godkändes av styrgruppen 2018. Insatsen har finansierat en del av arbetsmarknadsenhetens aktiviteter 

under året. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 103 mnkr, total budget för investeringar 2018 var 134 

mnkr fördelade på 114 mnkr för skattefinansierade projekt och 20 mnkr på VA. De enskilt 

största projekten under året var ombyggnation av Ängens förskola, Brösarps skola samt 

Smedstorps skola. Fiberutbyggnad på landsbygden har fortsatt 2018, utgiften uppgick till 

15 mnkr, varav kommunen har möjlighet att återsökta 7 mnkr från Jordbruksverket VA 

verksamheten nyttjade 10 mnkr av sin ram på 20 mnkr.  

 

 

2016 2017 2018

Årets resultat enligt resultaträkning 18 13,4 4,7

reducering av samtliga realisationsvinster -0,5 0 -2,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17,5 13,4 1,9

reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

användninga av medel från resulötatutjämningsreserv 0 0 0

Balanskravsresultat 17,5 13,4 1,9

övriga justeringar med hänsyn till synnerliga skäl

Uttag från social investeringsfonden 1,3 2,0 2,7

Insättning till social investeringsfonden -1,3 0 0

Balanskravsresultat efter hänsyn till synnerliga skäl 17,5 15,4 4,6

Investeringsutgifter per verksamhet 2018 tkr Utgift Inkomst Nettoinv.

KLK 15 657 15 657

Kultur o Fritid 430 430

Samhällsbyggnad 21 256 21 256

Fastighetsenheten 52 187 -1 388 50 799

Barn o utbildning 3 645 3 645

Vård o Omsorg 1 085 1 085

Delsumma 94 260 -1 388 92 872

VA-enheten 10 111 10 111

Summa 104 371 -1 388 102 983
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TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

 

Skatteintäkter och statsbidrag 

 
 

De budgeterade skatteintäkterna var totalt -1,3 mnkr lägre än det faktiska utfallet. Jämfört 

med 2017 ökade skatteintäkterna med 3,1 % att ställas mot verksamhetens nettokostnader 

som ökade 4,4 %. SKLs skatteprognos för 2019 visar en försvagad tillväxt av intäkterna på 

endast 2,2% 

 

Likviditet och lån 
Likviditeten i kommunen har försämrats och gått från svaga 109 % 2017 till ännu lägre nivå, 72% 2018. 

Checkräkningskrediten på 50 mnkr hos Sparbanken Skåne har utnyttjats nästan maximalt främst i slutet 

av 2018 och i januari 2019 gjordes en nyupplåning på 60 mnkr från Kommuninvest i syfte att förstärka 

likviditet. Under 2019 kommer ytterligare lån behöva upphandlas för att trygga betalningsberedskapen. 

 

Kommunen har en låneskuld hos Kommuninvest på 190 mnkr fördelat på fem lån. I februari 2018 

omsattes ett lån på 50 mnkr. 

 

. . 

 

  

mnkr 2017 2018 prognos 2019

Skatteintäkter 501,5 513,3 525,0

Generella statsbidrag och utjämningar 217,2 228 232,5

Summa 718,7 741,3 757,5

% förändring 3,1 2,2

kapitalbindning ränta 31/12 räntebindning

50 mnkr jan-23 0,92 2023-01-20

30 mnkr apr-19 -0,079 3 mån Stibor + 0,4%

30 mnkr jan-20 0,097 3 mån Stibor + 0,4%

50 mnkr feb-22 0,85 2022-02-16

30 mnkr sep-25 1,69 2025-09-01
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Pensionsåtagande  

Årets pensionskostnad uppgår till 39 mnkr. Under året har KPA bytt system och gjort uppdateringar 

som medförde en hög premiefaktura i december månad som omfattade retroaktiva kostnader. 

Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 minskar år för år medan aktuella 

pensionskostnader ökar i takt med att allt fler har kommer över brytpunkten och är berättigade till 

förmånsbestämd pension. 

 

Kommunen har tidigare gjort avsättningar av likvida medel för att möta kommande års 
pensionsutbetalningar. Inget av dessa medel är nyttjat i nuläget. Medlen förvaltas i Svenska 
Handelsbanken. Depån är värderad enligt lägsta värdet princip i årsbokslutet som den 31 december 
motsvarade anskaffningsvärdet. 

 

Pensioner resultatposter mnkr 2017 2018 förändr.

Avgiftbestämd ålderspension KAP-KL 17,1 15,2 -1,9

Avgiftbestämd ålderspension AKAP-KL 2,8 2,8

Premier 5,6 9,0 3,4

Skuldförändring -0,2 -0,4 -0,2

Finansiell kostnad 0,1 0 -0,1

Utbetalningar 12,7 12,4 -0,3

Total pensionskostnad inklusive löneskatt 35,3 39,0 3,7

Pensioner, balansposter mnkr 2017 2018 förändr.

Pensionsavsättning 3,1 2,7 -0,4

Ansvarsförbindelse utanför balansräkningen 239,3 225,9 -13,4

Pensionsåtagande inkl. löneskatt 242,4 228,6 -13,8

Senaste avlästa auktualiseringsgrad 2018 98%

Finansiella  placeringar SHB mnkr 2017 2018 förändr.

Anskaffningsvärde/ bokfört värde 41,3 42,3 1,0

Marknadsvärde inkl. realisationsvinster 56,2 49,0 -7,2

mnkr 2017 2018 förändr.

Pensionsåtagande inkl. löneskatt 242,4 228,6 -13,8

Förvaltade pensionsmedel -46,4 -49,0 -2,6

Återlånade medel 196,0 179,6 -16,4

tkr

anskaffningsvärde/

bokfört värde

marknadsvärde 

2018-12-31

andel av 

portfölj %

svenska aktier 17 044                17 571               39

utländska aktier 7 676                  9 366                 21

svenska räntebärande 10 635                10 644               23

utländska räntebärande 1 422                  1 419                 3

alternativa investeringar 5 553                  5 744                 13

summa värdepapper 42 330                 44 744               99

bankmedel 551                    

realiserade vinster under året 1 315                 

orealiserade vinster 2 415                 

summa portfölj marknadsvärde 49 025               

performance i % portfölj jämför. Index

sedan start juni 2009 96,19% 112,63%

2018 -2,88% -2,47%
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Driftsresultat, verksamheter och nämnder 

 

Negativ budgetavvikelse i driften uppgår till -14,2 mnkr, exklusive ej förbrukade medel i 

kommunstyrelsens buffert. I delårsrapporten per augusti varnades för en större avvikelse motsvarande 

-16.8 mnkr. Verksamheterna har under året tagit fram handlingsplaner för att få budgeten i balans och 

arbetet fortsätter 2019. Nytt för 2018 var att ramarna för resursfinansierad verksamhet, dvs. skolpeng, 

gymnasieverksamhet och omsorgspeng flyttades från kommunstyrelsens ansvar till familjenämnden 

respektive vård och omsorgsnämnden. Det innebär att nämnderna inte bara har det ekonomiska 

ansvaret för själva verksamheten utan även för volymavvikelser. 

 

Kommunstyrelsen, underskott -5,1 mnkr 

Underskottet beror på ökade livsmedelspriser och minskade volymer inom 

kostverksamheten som har ett underskott på -1.9 mnkr. Samhällsbyggnadsverksamheten 

har ett underskott på -2,5 mnkr dels beroende på en överskattning av intäkter på 

gata/park och dels på kraftig ökade kapitalkostnader som inte har kompenserats 

. 

Familjenämnden, underskott -9,3 mnkr 
Individ och familjeverksamhets står för den största delen av underskottet -6,3 mnkr 

mycket beroende på ett krav från Migrationsverket att återbetala medel från 2017 

motsvarande 5,8 mnkr. Barn och utbildning har ett underskott på -1,4 mnkr till större 

delen beroende på höga personkostnader. Gymnasieverksamheten visar ett underskott på  

-2,4 mnkr beroende på ökade volymer. 

 

Vård och omsorgsnämnden, underskott -2,0 
Vård och omsorg har ett mindre överskott medan omsorgspengen visar ett underskott på -

2,2 mnkr främst beroende på LSS kostnader,. Prognosen som lades i augusti var närmare  

2 mnkr bättre, verksamheten hade underskattat kostnader som uppstod i slutet av året. 

 

Kultur och fritidsnämnden, överskott 2,3 mnkr 
Kultur och fritids överskott på 2,3 mnkr beror både på ökade intäkter, bl. a från 

Österlenbadet med + 0,6 mnkr och på lägre kostnader än budgeterat, Den prognos som 

lades i augusti på 0,3 mnkr plus var för försiktig. 

Budgetavviklese 2018   mnkr Bokslut 2018

Prognos  i 

aug.

Kommunfullmäktige -0,2 0

Byggnadsnämnden 0,1 0

Valnämnden 0 0

Kommunstyrelsen -5,1 -5,1

Familjenämnden -9,3 -11,9

Vård och omsorgsnämnden -2,0 -0,1

Kultur och fritidsnämnden 2,3 0,3

Revisionen 0 0

Summa -14,2 -16,8

Ej förbrukat KS buffert 6,7 6,5

Total budgetavvikelse driften -7,5 -10,3
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De kommunala bolagen och kommunalförbunden 
 

Nedan redovisas de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda 

redovisningen.  

 

Österlenhem AB 

 

 
 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att och förvalta eller 

sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom uppförande av 

småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga kommunala 

byggnader. 

Byggnation av kvarteret Hallen i Tomelilla pågår. Två huskroppar med vardera sexton lägenheter ska 

färdigställas. Lägenheterna är små men yteffektiva, slutbesiktning beräknas till i mars 2019. Kommunens 

behov av lägenheter har medfört att 50 % av lägenheterna kommer att tillfalla kommunen. 

I samarbete med kommunen har ritningar för hur ett tillgängligt boende kan se ut i kvarteret Lansen. I 

Smedstorp har förhandsbesked sökts för att bygga bolagets koncepthus om sju lägenheter. Vid positivt 

besked kommer upphandling att ske. 

 Investeringar och underhåll har fortsatt löpa på under året och många av projekten har kunnat slutföras. 

Fiberinstallation i alla lägenheterna blev klar i slutet av året. I övrigt är uthyrningsläget gott och 

hyresförlusterna små.  

Årets uppföljning av intern kontroll ger inte någon anledning att tro att det finns riks för allvarliga fel 

med stora konsekvenser. 

Resultatet för året slutade på -2,9 mnkr, bolaget har genomfört en omstrukturering av 

räntederivatportföljen som följd av riksdagens beslut om ränteavdragsbegränsningar. 

  

Österlenhem AB 2017 2018

Antal anställda 10            11            

Nettoomsättning (tkr) 54 523    54 395    

Resultat efter finansiella poster (tkr) 3 847       2 894 -      

Balansomslutning (tkr) 300 245  354 814  

Investeringar (tkr) 17 900    50 084    
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Tomelilla Industri AB (TIAB) 

 

 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 

eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 

samt utbildning. 

De fastighetsförsäljningar som gjordes 2016 och 2017 har alla slutförts under året 

I fastigheten Balder pågår planeringar för kommunens behov av daglig verksamhet LSS. Arbetet har 

dragit ut på tiden. Kommunstyrelsen godkände an avsiktsförklaring i juni 2018 och efter sommaren har 

arbetet återupptagits och ritningarna har finslipats.  

Under året har kommunen begärt utdelning för räkenskapsåret med 2,5 mnkr vilka utbetaldes i slutet av 

året. 

Årets uppföljning av intern kontrollen ger inte någon anledning att tro att det finns riks för allvarliga fel 

med stora konsekvenser. 

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -175 tkr och resultatet efter skatt och dispositioner är -

287 tkr. 

 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) 
 

 
 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera 

renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna 

ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och 

likställighetsprinciper. 

Sveriges Riksdag har beslutat om ett förtydligat producentansvar angående förpackningar och tidningar. 

Enligt de nya förordningarna, från och med 2021, ska minst 60 % av bostadsfastigheter i landet erbjudas 

Tomelilla Industri AB 2017 2018

Antal anställda -            -            

Nettoomsättning (tkr) 4 377       2 157       

Resultat efter finansiella poster (tkr) 3 839       175 -         

Årets resultat efter bokslutsdisp. och skatt 2 355       287 -         

Balansomslutning (tkr) 32 788    29 728    

Investeringar (tkr) -            

Österlens Kommunala Renhållnings AB 2017 2018

Antal anställda -            -            

Nettoomsättning (tkr) 35 067    37 049    

Resultat efter finansiella poster (tkr) 750 -         179 -         

Årets resultat efter bokslutsdisp. och skatt 53 -           16 -           

Balansomslutning (tkr) 9 456       9 231       

Investeringar (tkr) 520          -            
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borttransport av förpackningsavfall och tidningar Under året har Ökrab intensifierat arbetet med att 

erbjuda ägare till flerbostadsfastigheter abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar.  

För att förbättra skolungdomens kunskaper om avfallshantering har Ökrab under de senast två bidragit 

med en studiedag där alla klasser i årskurs fem fått besöka Sysavs anläggning i Malmö kostnadsfritt. 

Denna aktivitet har fortsatt under 2018 och kommer så även att göra under 2019. Under året har även 

Ökrab tagit initiativet till en aktivitet för mellanstadiet som döpts till "Sladdjakten". Syftet är att minska 

mängderna småelektronik och batterier i hushållsavfallet. Kampanjen genomfördes för första gången i 

februari och inbringade 453 kg avfall som annars riskerat hamna i hushållsavfallet.  

Justerat resultat enligt resultaträkningen är negativt, - 16 tkr. Det negativa utfallet för 2018 var budgeterat 

och bolaget räknar med mindre förluster även de kommande åren på grund av en högre kostnadsbild. 

För att möta de ökade kostnaderna som införandet av matavfallssortering i hela området fattade 

styrelsen beslut om att höja renhållningstaxan 2018 med 3,0 % och inför 2019 har taxan höjts med 

ytterligare 2 %.  

Styrelsen bedömer att verksamheten har bedrivits och utvecklats med iakttagelsen av det kommunala 

syftet och de mål som antagits för verksamheten. 

 

Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) 

 

 
 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 

kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen.  

Under februari/mars drabbades SÖRF:s kommuner av ett intensivt snöoväder. Detta medförde att 

beredskapen på de större stationerna höjdes under ett antal dagar. I juli begärde Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap förstärkning av brandpersonal till de stora brandområdena i Gästrike och 

Ljusdal. Under ett par veckor försörjde räddningstjänsterna i SÖRF, RSYD och Trelleborg gemensamt 

ett par sektorer med brandpersonal.  

Som ett led i att förbättra och utveckla nyanställningsprocessen genomfördes under augusti månad en 

inspirationskväll för kvinnliga intressenter för rollen som RiB, Räddningspersonal i beredskap. 

Under 2018 har SÖRF utbildat 2 650 personer i brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt 

brandskyddsarbete och heta arbete. SÖRF har även informerat 5 300 personer om brandkunskap och 

säkerhet i hemmet. Alla elever i medlemskommunerna i åk 2, 5 och 8 fick under 2018 besök av SÖRF. 

Av sju verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är fyra uppfyllda, målen om färre larm om 

trafikolyckor och brand i byggnad nåddes inte. Ett av två finansiella mål är uppnåddes, resultatmålet 

uppfylldes inte. Verksamheten uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr främst beroenden på återställandet 

av särskild avtalspension för yrkesgruppen yttre befäl. Den totala budgetavvikelsen för pensioner blev -

4,6 mnkr 

SÖRF 2017 2018

Antal anställda 51            51            

Nettoomsättning (tkr) 67 142    68 118    

Resultat efter finansiella poster (tkr) 916 -         4 504 -      

Balansomslutning (tkr) 42 848    44 209    

Investeringar (tkr) 2 527       2 497       
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 

 
 
Ystad-Österlenregionen miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för 

myndighetsutövningen inom miljö och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna Simrishamn, 

Tomelilla och Ystad.  

Arbetet med Castor och ett digitalt arbetssätt fortsätter I augusti påbörjades arbetet med att gå igenom 

arbetsprocesser för att bygga E-blanketter. Direktionen tog under året beslut på att stärka varumärket 

och att arbeta för att ha kunden i centrum.  

Under året har det utförts 2 200 riskinventeringar och 160 inventeringar av enskilda avlopp och 1 363 

inspektioner/kontroller.. 

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansieringsgrad på 

52 %. Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomiskt och verksamhetsmål är uppfyllda 

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga 

mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning.  

 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2017 2018

Antal anställda 17            17            

Nettoomsättning (tkr) 14 333    14 453    

Resultat efter finansiella poster (tkr) 70            3              

Balansomslutning (tkr) 6 340       6 071       

Investeringar (tkr) 1 218       135          
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Personalredovisning 

HR-chef Johan Lexfors 

 

Processer har varit ett nyckelord för HR-avdelningen under året. Alla övergripande processer håller på 

att ses över och avdelningen går mot ett mer strategiskt arbetssätt för att få ett hållbart och stabilt HR-

arbete. Genom att förtydliga uppdraget för kommunens verksamheter följer också en namnändring från 

personalavdelning till HR-avdelningen. HR är en förkortning för engelskans Human Resources.  

Arbetsmiljöprocessen har uppdaterats. Alla policys och styrdokument inklusive ansvar och 

rollfördelningar har fått en rejäl genomgång. Det arbetet implementeras nu i verksamheterna. 

Även lönebildningsprocessen har setts över och delvis förändrats med målsättningen att skapa bra 

och fungerande rutiner som håller år efter år. Processen för rekryteringar har förnyats och förbättrats 

och flera viktiga rekryteringar av chefer har gjorts under året.  

Flera personalförmåner har införts under året, bland annat möjligheten att köpa cykel mot 

bruttolöneavdrag och att utnyttja friskvårdsbidraget även till sådant som inte finns i wellnetportalen. 

Dessutom har en ledarakademi med satsning på chefer och ledarskap startats.  

Tillsammans med företagshälsovården har det gjorts förebyggande och främjande insatser för att 

minska sjuktalen. De har sjunkit från 5,3 under 2017 till 5,1 under 2018.  

 

 

Minskning av personal inom individ och familjeverksamheten beror främst på avveckling av Välagårdens 

HVB-hem.  

Verksamhet 2017 2018
Kvinnor 

2017

Kvinnor 

2018

Män 

2017

Män 

2018

TOTALT 5,3 5,1 6,1 5,4 2,6 4,1

Barn och utbildning 5 5,2 5,9 5,8 1,6 2,8

Kommunledningskontoret 4,7 4,6 5,5 3,6 3,6 5,7

Kultur och fritid 5,2 3,8 6,1 3,9 2,9 3,7

Samhällsbyggnad 2,9 5,1 3,2 4 2,7 5,8

Individ och familj 8,3 7,6 9,7 7,6 2,8 8

Vård och omsorg 6,1 5,2 6,4 5,5 3,4 2,8

Verksamhetschefer 4,2 0,5 1,9 0 6,5 1,4

Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer 32,9%

Sjukfrånvaro i åldergruppen 29 år eller yngre 5,0%

Sjukfrånvaro i åldergruppen 30-49 år 4,3%

Sjukfrånvaro i gruppen 50 år eller äldre 6,0%

Sjukfrånvaro %

antal tillsvidareanställda 2017 2018 förändring

Kommunledningskontoret 49 46 -3

Samhällsbyggnad 47 52 5

Kultur och fritid 67 70 3

Individ och familjeverksamhet 78 45 -33

Barn och utbildning 269 278 9

Vård och omsorg 236 229 -7

Verksamhetschefer 5 5 0

Totalt 751 725 -26
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Kommunledningskontoret 
Kommunchef Britt-Marie Börjesson 

 

Arbetet med att förenkla och förbättra kontakterna med invånarna har 

varit viktigt under 2018. Digitaliseringsfrågan har varit central för 

utvecklingsarbetet och tankarna om ett kon- taktcenter, Tomelilla 

Direkt har tagit form. Dessutom har Britt-Marie Börjesson tillträtt som 

ny kommunchef under året. 
 

Verksamhetsområde 

 Kommunövergripande, ledning, styrning och utveckling 

 Kommunikation, service och marknadsföring 

 Kris och säkerhet 

 Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur 

 Personalstrategi, förhandling och organisation 

 Ekonomi, finansförvaltning 

 IT-verksamhet 

 Juridik, upphandling 

 Nämndsorganisation och kanslifunktioner 

 

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 

 Dataskyddsförordningen GDPR The General Data Protection Regulation (gäller hela EU) 

 

Viktiga händelser under året 

Kommunledningskontorets arbete med digitalisering har bland annat lett till att en 

Digitalstrategi har antagits. Under året har processledaren arbetat fram den tillsammans 

med ett stort antal nyckelpersoner i verksamheterna.  
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Bredbandsutbyggnaden har fortsatt med god fart. Tomelilla kommun har byggt i 

området Agusa-Eljaröd och på det sättet givit 500 permanenthus, fritidshus och företag i 

området möjlighet till fiberanslutning. Andra aktörer har också byggt fiber i kommunen, 

bland annat i tätorterna Sälshög, Illstorp, Sillaröd och norr om Tryde mot Äsperöd samt i 

de södra kommundelarna. Vi har även anställt vår första digitala medarbetare, en 

mjukvarurobot. ”Robin” arbetar på ekonomiavdelningen och hen ansvarar nu för att läsa 

in kundinbetalningar i ekonomisystemet. Hen sköter sig hittills bra. 

Kommunens krisberedskap prövades skarpt under snöstormarna i mars. Det visade sig 

att beredskapen var god och såväl verksamheter som samordning och ledning hanterade 

situationen på ett bra sätt. 

Kommunens samverkansöverenskommelse med Polisen förnyades och 

uppdaterades och det har förts medborgardialoger om hur tryggheten på olika platser 

kan stärkas. Dessutom har ett system med trygghetsvärdar införts för att ytterligare 

stärka tryggheten. 

Hållbarhetsfrågorna har varit en viktig del av årets arbete, fokus på miljösidan är att öka 

andelen fossilfritt för uppvärmning och transporter. Den el som kommunen förbrukar är 

miljömärkt enligt Bra miljöval, vilket innebär 100 % fossilfritt och uppvärmningen är till 99 

% fossilfri. Transporterna är den utmaning som kvarstår och andelen fossilfria drivmedel är 

39 % och tjänsteresorna är till 40 % fossilfria. Förvaltningen har även arbetat för att minska 

matsvinnet, ett arbete som sparar både på klimatet och ekonomin. 

Näringslivsverksamheten har arbetat strukturerat och genomtänkt utifrån den 

tidigare beslutade näringslivsplanen. Kommunen förbättrade sin placering i Svenskt 

näringslivs mätning av företagsklimat. 

Samtliga ungdomar som sökt feriejobb hos kommunen kunde erbjudas en plats. Den 

satsning som gjordes på extratjänster för personer långt från ordinarie arbetsmarknad har 

fallit väl ut. Totalt har kommunen haft 20 extratjänster under året. 

Integrationsverksamheten har haft stort fokus på ensamkommande ungdomar 

under året då 20 stycken bosatta på Välagården antingen har fyllt 18 år eller blivit 

uppskrivna i ålder av Migrationsverket och blev därmed av med sitt boende. Ett 

beslut om fadderhemsverksamhet i samverkan med Röda korset Tomelillakretsen 

gav 16 ungdomar nytt boende i privata fadderhem så de tryggt kunde fortsätta sina 

studier på gymnasiet. En sommarskola där ca 20 ungdomar har läst extra svenska, 

matematik och engelska har genomförts. Under året fick nio personer anvisade hit 

från Migrationsverket bra boende och ett gott mottagande. 

Arbetet inom Destinationssamverkan hade som målsättning att genomföra 20 

aktiviteter riktade mot besöksnäringen inom vår kommun. Detta har skett med god 

marginal och till våren 2019 kommer två digitala informationstavlor vara på plats i 

centralorten och i Brösarp. 
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Arbetet på kansliet har präglats av två stora frågor, införandet av GDPR och val 

inklusive förberedelser för en ny mandatperiod. Det har fattats beslut om två nya 

nämnder, samhällsbyggnadsnämnd och överförmyndarnämnd. Alla nämndsreglementen 

har uppdaterats och enheten har också tillsammans med ett antal Skånekommuner 

påbörjat ett samarbete för att utveckla ett gemensamt E-arkiv 

Internt pågår ett arbete med ledarskapsutveckling. Ledningsgruppen har jobbat 

med detta och med att förbereda kommunens Ledarakademi inför 2019. 

Kommunikationsenheten ansvarar i dialog med IT-enheten för arbetet med en ny 

web, som beräknas ligga kvar innan sommaren 2019. Enheten har också lanserat 

kommunens geografiska varumärkesprofil och grafisk profil. 

I kommunledning och på ekonomienheten utarbetas ett nytt tillitsbaserat 

ledningssystem och ett införande av verksamhetssystemet Hypergene där mål, ekonomi 

och uppföljning ska ske. 

 

Framtid 

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle och är ett av våra viktigaste verktyg för att 

effektivisera och förnya offentlig verksamhet. ”Digital först” innebär att vi fortsätter 

arbeta med digital transformation och en digitaliseringsstrateg är rekryterad. Syfte och 

målsättning är att säkerställa att vi arbetar effektivt och modernt och utnyttjar tekniken på 

bästa sätt för att öka kvalitet och service. 

En viktig framtidsfråga är att utveckla fler E-tjänster som är lätt åtkomliga för invånarna 

och där en större andel av kommunala beslut kan hanteras digitalt, från ansökan till 

utredning och beslut. Först ut blir E-tjänst för försörjningsstöd. Ett viktigt komplement 

till E-tjänster är bra och åtkom liga kartbilder (geodata) där kommunledningskontoret i 

samarbete med samhällsbyggnadsverk samheten tar fram en Geodataplan för de 

närmaste åren. 

Kvalitet och service är också ledord för implementeringen av kontaktcentret Tomelilla 

direkt och den vässning av intern och extern service som kommer ske framöver med 

successiv start under 2019. En servicepolicy ska utarbetas i syfte att utveckla och 

tydliggöra vår serviceroll i för- hållande till invånare och besökare. Folkhälsoarbete och 

utvecklingen av kommunens hållbarhetsmål ska utformas i en så kallad Livskvalitetsplan 

och planeras ligga klar under hösten 2019. 
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Ekonomisk analys kommunledningskontoret 

 

 

 
Kommunledningskontoret har ett underskott på -0,5 mnkr. Underskottet beror främst på ökade 

konsultkostnader både för inhyrd personal och köpta IT-tjänster. Även kostnader för förvaltning och 

uppgraderingar av gemensamma IT system är högre än budget.Under året har licenskostnad för nytt 

ledningssystem samt utvecklingskostnader för automatisering tillkommit.  

Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 0,3 mnkr. Överskottet beror främst på sjukdom 

inom kansliverksamheten samt minskade arvodeskostnader. Antal ärende är konstant men ärendena 

under år 2018 har varit mindre kostsamma beroende på ändrad ärendetyp 

 

  

Kommunledningskontoret

Tkr

Bokslut 2017

Bokslut 

2018 Budget 2018

Intäkter 13 911 18 858 15 696

Kostnader -56 538 -65 022 -61 384

Nettokostnader -42 627 -46 164 -45 688

Budgeterad nettokostnad -43 987 -45 688 -45 688

Budgetavvikelse 1 360 -476 0
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TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

 

Mål och måluppfyllelse kommunledningskontoret 

 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

KS 1:1:1 Arbetslösheten bland 
ungdomar 18-24 år ska 
minska (mäts i %). 
 

11.0 10.0 9.0 Målet ej uppfyllt. 
Arbetslösheten i 
december uppgick till 
12,7%  
Åtgärd: Ökad samverkan 
med AF samt ökad dialog 
med företag  

 

KS 1:2:1 Kommunens befolkning 
ska öka med minst 75 
personer per år i snitt 
under perioden 2017-
2025.  

13490 13565 13640 Målet uppfyllt. 
 
Invånarantalet i dec 2018 
uppgick till 13 557 
personer,  

 

KS 1:3:1 Andelen av 
kommunförvaltning 
inköpta livsmedel som är 
ekologiska eller 
närproducerade ska öka 
(mäts i % ) 

80 81 82 Målet uppfyllt 82% 
 
Animalier 81% 
Övrigt 65 % 
Ekologiskt 9 %    

 

KS 1:3:2 Andelen av 
kommunförvaltningens 
fordon som är fossilfria 
(personbilar och lätta 
lastbilar) ska öka.  

80 90 100 Målet ej uppfyllt 
56% av fordonen är 
fossilfria. Under 2019 
kommer de första 
elbilarna att levereras 

 

 
Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

KS 2:1:1 Andelen invånare som är 
som helhet nöjda med 
verksamheten/tjänster ska 
öka. 
 

52 52 53 Målet går ej att mäta- 
Ingen enkät gjord 2018 
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Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

KS 2:1:2 Företagarnas nöjdhet med 
företagsklimatet ska öka. 

110 105 100 Målet ej uppfyllt.  
I Svenskt Näringslivs 
ranking av 
företagsklimatet i 
kommunerna klättrar 
Tomelilla 18 positioner 
sedan förra året. 
Kommunens  placering 
blev 132 av 290. 

 
 
 
 

KS 2:2:1 Barn och ungdomars 
möjlighet att vara med och 
påverka ska öka. (Mäts i 
antal medborgardialoger 
riktade till barn och unga 

5 7 10 Målet är uppnått. 
Ungdomsfullmäktig är 
inrättat och har haft 4 
sammankomster, därtill 
kommer dialogen 
genomförda på 
sommarmarknaden och 
under trafikveckan 

 

KS 2:5:1 Medarbetarnas totala 
sjukfrånvaro ska minska. 

5.75 5.5 5.0 Målet är uppfyllt. 
Total sjukfrånvaro är 
5.1% 

 

 

Strategiområde 3 - Barn och ungas utveckling 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

KS 3:5:1 Alla sexton- och 
sjuttonåringar som söker 
ska erbjudas feriearbete 
(mäts i %). 

 

100 100 100 Målet är uppfyllt   

KS 3:5:2 Antalet ungdomar inom 
det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) 
som varken studerar eller 
arbetar ska minska. 

25 20 15 Målet ej uppfyllt 
I december 2018 fanns 
45 personer på KAA 
listan  

 

 

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  
KS 4:1:1 Medborgarnas upplevda 

trygghet ska öka 
(indextal från årlig 
trygghetsmätning).  

2,0 1,6 1,3 Målet ej uppnått. 
Trygghetsskapande 
åtgärder är vidtagna, 
samarbeta med polis, 
BRÅ , trygghetsvärdar är 
några exempel.  
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Samhällsbyggnadsverksamheten 

Verksamhetschef Niklas Sommelius 

 

Extremväder och slutarbete med den nya översiktsplanen präglade till stor del 

arbetet under 2018. Såväl vårens snöstormar som sommarens torka hanterades väl. 

Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 blev antagen och kommer skapa goda 

förutsättningar för byggandet av framtidens Tomelilla 

 

Verksamhetsområde 

 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 under året 

Sommarens extrema torka under 2018 hanterades bra och orsakade inga större problem 

i den kommunala vattenförsörjningen. Vattenförbrukningen var tidvis hög, men 

verksamheten klarade av att upprätthålla trycket i nätet. Tack vare den blöta hösten och 

vintern dessförinnan höll sig grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna på 

normala nivåer. 

Det har varit en del nybyggnation under det gångna året. Bland annat har ett helt nytt 

exploaterings- område byggts på Oscarsgatan och fyra nya lekplatser har anlagts i några av 

byarna. En ombyggnad av stadsparken som beräknas ta tre år totalt har påbörjats. 
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Medborgardialoger om natur- och parkprogram har genomförts och en ny upphandling av 

skötsel och vinterväghållning i byarna har gjorts. Ängens förskola är besiktigad och klar och 

verksamheten har börjat flytta in, nu återstår arbetet med utemiljön. Även Smedstorps förskola 

och Odenslundsskolan är klara och verksamheten är på plats. Verksamheten har renoverat 

omklädningsrummen och duscharna i sporthallen vid Kastanjeskolan. Byavångskolan har fått 

en ny utemiljö med nya lekredskap. 

Under året antogs Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 av kommunfullmäktige. Flera 

detaljplaner som möjliggör byggnation och nya användningssätt har antagits. Tomtköpare på 

Karlsborgsområdet fick tillträde till sina bokade tomter och kunde påbörja byggandet. 

Kontrakt är skrivna för alla utom två tomter. 

Q-gis är lanserad som ett verktyg för att underhålla och skapa geodata, bland annat med en 

applikation för parkunderhåll. Verksamhetens arbete med GIS och geodata har 

uppmärksammats och nya användningsområden har identifierats och spridits i kommunens 

olika verksamhetsområden förutom på samhällsbyggnadsverksamheten. 

Handläggningsverktyget MyCarta har kompletterats med en skolkarta och en vegetationskarta. 

Flera åtgärder på ledningsnätet har genomförts under året i syfte att förnya och förstärka 

ledningar och ventiler. Det har bl.a. genomförts förnyelse av avloppsledningar vid Byavägen i 

Tomelilla och i Fågeltofta by genom rörinfodring för att minska läckage av ovidkommande 

vatten in till reningsverket. På vattenverket i Smedstorp har UV-ljus installerats som 

mikrobiologisk säkerhetsbarriär för att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen. 

Byggenheten har under året helt gått över till digitala handlingar i hanteringen av bygglov 

och andra ärenden. Som stöd har kommunstyrelsen och byggnadsnämnden under året fattat 

beslut att godkänna även digitala original, vilket innebär att byggnadsnämnden nu kan ta emot 

original via e-post. Såväl inkommande handlingar som utgående beslut kan nu stämplas digitalt 

och skickas per e-post via ärendehanteringssystemet. Ärendehanteringssystemet är kompletterat 

med en intern arkivmodul, och en spegelmodul som ska göra arkivhandlingar åtkomliga via 

hemsidan. Under 2019 ska enheten driftsätta det digitala arkivsystemet. 

Byggnadsnämndens digitala anmälning för eldstäder med åtkomst via e-legitimation och ett formulär 

på hemsidan driftsattes i januari, och har fungerat utan driftproblem. 

 

Framtiden 

Den främsta utmaningen för samhällsbyggnadsverksamheten är att få kontroll på de önskemål 

som finns för att göra Tomelilla attraktivt och de kostnader som följer med dem. Det finns 

också behov att medverka och samarbeta i större utsträckning med andra verksamheter i och 

utanför den kommunala organisationen. Vi behöver se hur digitaliseringen kan hjälpa 

verksamheten så att den blir ännu mer effektiv. Detta gynnar de invånare som finns i 

Tomelilla och ökar attraktionskraften för både kommunen själv och företag verksamma i 

kommunen. 
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Ekonomisk analys samhällsbyggnadsverksamheten 

 

 
Samhällsbyggnadsverksamheten har ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet beror både på  lägre 

intäkter än budget och på högre kostnader. 

Intäkterna avviker med -1,5 mnkr Det är främst Gata/Park som haft en optimistisk budget samt 

avvikande hyresintäkter till följd av att Välagårdens kontrakt skrivits om.  

Personalkostnaderna är lägre än budget beroende sjukskrivningar och vakanser vilket har inneburit att 

kostnaderna för konsulttjänster har ökat . Verksamheten har under året bla haft en inhyrd tf. 

samhällsbyggnadschef men även hanterat andra vakanser med köpta konsulttjänster 

Fastighetsavdelningen visar ett underskott med -1,4 mnkr, vilket främst hänför sig till ökade 
avskrivningar och internräntor som inte har kunnat kompenseras med ökade hyresintäkter. 
Fastighetsavdelning har även höga kostnader för snöröjning, el, fjärrvärme och vatten vilket har 
inneburit att enheten varit återhållsam med fastighetsunderhåll för att minska underskottet 

 

 

 
VA-enheten visar ett negativt resultat med -2,2 mnkr. Underskottet var planerat för att balansera 

tidigare års överskott på +2,6 mnkr. Va verksamheten har efter verksamhetsåret 2018 en positiv 

resultatfond på +0,4 mnkr. De högre kostnaderna från 2017 och framåt består främst av högre 

kapitalkostnader för de stora investeringar som genomförts och som planeras kommande år. Intäkterna 

har under året blivit något högre är budgeterat på grund av att vattenförbrukningen ökat till följd av den 

torra sommaren. Verksamheten har också haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.  

 

Samhällsbyggnad  exkl VA

Tkr
Bokslut   

2017

Bokslut 

2018

Budget   

2018

Intäkter 52 580 52 348 53 741

Kostnader -78 879 -82 141 -80 981

Nettokostnader -26 300 -29 793 -27 240

Budgeterad nettokostnad -26 510 -27 240 -27 240

Budgetavvikelse 210 -2 553 0

VA enheten

Tkr
Bokslut   

2017

Bokslut 

2018

Budget   

2018

Intäkter 28 100 29 698 32 922

Kostnader -30 735 -31 891 -32 922

Nettokostnader -2 635 -2 193 0

Budgeterad nettokostnad 0 0

Budgetavvikelse -2 635 -2 193

Avgår till resultatfond 2 634 2 193
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Mål och måluppfyllelse samhällsbyggnad 
Strategiområde 1 – Hållbar tillväxt 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

BN 1:2:1 Rättssäkerheten 
avseende nämndens 
handläggande av ärende1 

(Egen mätning varje år, 
mäts i andelen 
överklagade beslut, i 
relation till det totala 
antalet inkomna ärenden 
per år, som nämnden 
förlorar i högre instans)  

3 3 3 Målet är uppfyllt. 
Av159 beviljade 
bygglov/förhandsbesked 
augusti 2018 är 0,5 % 
överklagat 

 

KS 1:5:1 Gång- och cykelleder ska 
byggas ut. (Mäts i 
löpmeter.)  

630 730 420 Målet är uppnått  

KS 1:6:1 Förutsättningar och 
valmöjligheter för 
nyproduktion av 
bostäder i kommunen 
ska förbättras. (Mäts i 
antal fler nya möjliga 
bostadsenheter att 
uppföra än som 
efterfrågas.)  

10 10 10   
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Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  
BN 2:1:1 
 

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

97 98 99 Två bygglov utan 
avvikelser har överskridit 
tiden 8 veckor under 
2018. 

 

BN 2:1:2 
 

Företagarnas nöjdhet 
med handläggningen av 
bygglov ska öka 
(SKL insikt,)  

76 77 78 Målet går ej att mäta 
Insikts konsult har inte 
utfört beställd 
utvärdering 

 

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)  

95 95 95 Målet är uppfyllt. 
BN´s tjänstemän är 
förnärvarande tillgängliga 
,mer än 3 tim /dag 

 

BN 2:1:4 
 

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

76 77 78 Målet går ej att mäta 
Insikts konsult har inte 
utfört beställd 
utvärdering 

 

 

Strategiområde 4 – Trygghet och hälsa 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

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

 

90 90 90 Målet är uppfyllt. 
57 ärenden 2018, 95 % 
besiktigade inom 15 
arbetsdagar, 9 ärenden 
helt avslutade, 7 ärenden 
vidare till nämnd. 
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Kultur- och fritidsverksamheten 
Verksamhetschef Marina Hansson 

 

Mycket har skett under kulturåret 2018, men matkulturen är nog det som utmärkt 

sig mest. En långsiktig satsning på kvalitet och kunnande inom den offentliga 

maten ledde till en finalplats i SkolmatsGastro. Framhejade av elever tävlade tre 

kockar från kommunen och slutade topp fem i Sverige. 

 

Verksamhetsområde 

 Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. 

Huvud- bibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp. 

 Fritid och turism består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, 

motionsspår, vandringsleder. 

 Ansvarar för handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om 

till- stånd för automatspel. 

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

 Kostenheten, Måltidsverksataden, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter. 

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

 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

 
Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

 Livsmedelslagstiftningen 

 Bibliotekslagen 

 Alkohollagen 

 Barnkonventionen 

 

Viktiga händelser under året 
 
För första gången har en stipendiat till Sten Malmquists stipendium för artist in residence 
i Tomelilla utsetts. Det blev den Amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara som under 
2019 kommer lägga sex veckors arbete i och utifrån Tomelilla kommun. Intresset för 
stipendiet var mycket stort, över 140 ansökningar från konstnärer från 32 länder togs emot. 
Stipendiet kommer att delas ut vartannat år. 

I arbetet med att utveckla och uppmuntra elevinflytande har en Kulturcrew enligt dansk modell 
startats. Modellen engagerar barn och unga och ger dem inflytande och kompetens inom såväl 
arrangörskap som kultur. Förhoppningen är att fler unga ska ta del av kulturen och stärka dess roll i 
kommunen. 
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Konsthallen har varit delaktig i flera aktiviteter kopplade till integration. Inom 

integrationsprojektet SKAPA har konsthallen bidragit med personal. Ungefär 20 deltagare 

har träffats varje gång, ungefär hälften är nyanlända och hälften födda i Sverige. Gruppen 

har varit blandad även när det gäller kön, ålder och funktionsvariationer. Gruppen har fått 

prova på olika konst- och hantverksmetoder och alstren som skapats har ställts ut i 

utställningen SKAPA-med gemensamma krafter. 

Konsthallens egenproducerade vandringsutställning Owe Gustafson – retrospektiv har 

visats i Skellefteå konsthall. Under sin vandringsturné genom Sverige har utställningen snart 

haft 100 000 besökare. 

På Österlenbadet har det gjorts en satsning på aktiviteter på badet. Det har varit bland 

annat disco- bad, mysfredag och barnkalas. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade och 

flera av dem har blivit fullbokade så fort de släppts. 

Fritidsverksamheten har varit delaktig i arbetet med ungdomsdialog och 

ungdomspresidium i sam- arbete med skolverksamheten. Fritidsgården Soffta har byggts 

om och satsat ytterligare på barn i mellanstadieåldern. Sommarlovsaktiviteterna gick in på 

sin andra säsong med 1348 deltagande ung- domar med en tämligen jämn könsfördelning. 

För de äldre har Senior Sport School genomförts. 

Kostverksamheten bytte under året namn till Måltidsverkstaden för att tydligare 

signalera vårt fokus på mathantverk och hög kvalitet med närproducerade råvaror. 

Finalplatsen i SkolmatsGastro är en bekräftelse på att maten håller riktigt hög kvalitet. I 

och med att kockarna tävlade på hemmaplan blev tävlingen en festlig manifestation av 

skolmatens betydelse och en möjlighet för eleverna att visa stolthet över sina duktiga 

kockar. Flera kända kockar och matprofiler var inbjudna och berömde tävlingsmaten, som 

även var den dagens skolmat. Laget placerade sig bland de fem bästa i Sverige. Även på 

andra sätt utmärker sig Måltidsverkstaden som modern, spännande och med starkt hållar- 

barhets- och kvalitetsfokus. Bland annat var Tomelilla kommun första kommun i Sverige 

som serverade halloumiburgare som alternativ i skolbespisningen. 

Den samordnade varudistributionen som innebär stora miljövinster vid sidan av de 

ekonomiska för- delarna planeras och ruttoptimeras från och med 2018 från Tomelilla. 

Framtid 

Framtidens fokus ligger på kvalitet och hållbarhet. Måltidsverkstan fortsätter sitt 

kvalitetsarbete på den inslagna vägen. Kulturskolan har fått pengar från Statens kulturråd 

för minst en termin till så de kan ha gratisaktiviteter ute i byarna. De planerar även för en 

kulturvecka med möjlighet för unga att prova på nya saker. Sommarlovsaktiviteterna 

kommer fortsätta med inriktning mot specifika aktiviteter som parkour, bumperball 

eftersom det är det som efterfrågas mest från de unga. 

På biblioteken har meröppetkonceptet visat sig vara framgångsrikt och det kommer därför 

utökas till fler bibliotek under det kommande året. 
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Ekonomisk analys kultur och fritid 

 

 

Kultur och fritidsverksamheten har ett överskott på 2,3 mnkr 2018. Det stora överskottet har 

genererats både via högre intäkter men även lägre kostnader än budgeterat. 

Intäkterna avser bidragsmedel för kultur- och biblioteksverksamhet, två sommarlovsprojekt och del i 

schablonpengar från Migrationsverket. Entréavgifterna för utomhusbaden och Österlenbadet är 

tillsammans nästan 600 tkr högre än budgeterat. 

Reparations- och underhållskostnader på de olika anläggningarna har inte blivit lika höga som 

budgeterat. Däremot har renoveringen av Soffta medfört ökade kostnader och ett underskott på 0,3 

mnkr i fritidsgårdsverksamheten.  

Största delen av medlen avsedda för förstärkt integrationssatsning i föreningslivet användes inte och 

bidrar därmed till överskottet i verksamheten 

Verksamhetsmått 

 

Ökning av antalet barn i kulturskolan 2018 beror bland annat på satsningar på aktiveter ute i byarna som 

möjliggjorts med hjälp av extern medfinansiering.  

Fler besökare på biblioteken tack vare Meröppet som innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare 

under vissa tider, även när det inte finns personal på plats. 

Kultur och fritid

Tkr Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Budget 

2018

Intäkter 6 687 6 453 4 655

Kostnader -43 193 -42 436 -42 909

Nettokostnader -36 506 -35 983 -38 254

Budgeterad nettokostnad -38 254 -38 254 -38 254

Budgetavvikelse 1 748 2 271 0
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Ekonomisk analys Måltidsverkstaden 

 

 

Måltidsverkstaden har ett underskott på -1,9 mnkr 2018. 

Minskade volymer på portioner för matdistribution till äldre och på korttidsboendena medförde 900 tkr i 

förlorade intäkter. Mindre avvikelser finns också på volymer för barn och utbildning 

Under året har  en anpassning av bemanningen genomförts och de verkliga kostnaderna för personal 

understeg budget med 400 tkr.  

 

 
 

Index för livsmedel har stigit med 4,6% sedan 2016 men möjligheten att höja intäkterna i samma 

omfattning har inte funnits. Prisökningen på livsmedel innebär kostnader som översteg budget med 900 

tkr, trots lägre volymer. Budgetavvikelsen för inköp av livsmedel har visat stora svängningar under året 

som gjort det svårt att lägga en realistisk resultatprognos
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Mål och måluppfyllelse kultur och fritid 

Strategiområde 1 – Hållbar tillväxt 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  
KFN 
1:2:2 

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

12 
000 

14 000 15 000 Målet är uppfyllt med 
33583 besökare i 
Kronoskogen och 
Brösarp 

 

 

Strategiområde 2 – Delaktighet och egenmakt 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

KFN 
2:3:1 

Antal biblioteksbesökare 
på landsbygden ska öka. 
(Egen mätning, mäts i 
antalet besökare) 

15 
600 

15 800 16 000 Målet är uppfyllt med 
21465 besökare  

 

KFN 
2:3:1 

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

2 3 3 Målet är uppfyllt med 8 
aktiviteter. 

 

 

Strategiområde 4 – Trygghet och hälsa 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

KFN 
4:1:1 

Antal besökare i 
simhallen ska öka (Egen 
mätning, mäts i antal 
besökare.) 

27 000 28 000 29 000 Målet är uppfyllt med 
38977 besökare 

 

KFN 
4:4:2 

Förutsättningarna för 
ett starkt föreningsliv 
ska förbättras. (Egen 
mätning, mäts i antal 
genomförda tematräffar 
per år.) 

2 2 2 Målet är uppfyllt med 3 
genomförda tematräffar 
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Vård och omsorgsverksamheten 
Socialchef Viweca Thoresson 

 

År 2018 har bjudit på flera stora utmaningar som ställt stora krav på verksamheten. 
De två mest uppenbara är förstås extremvädret, först med snökaos och sedan 
extrem hetta. En annan var den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, som krävt nya arbetsformer. Verksamheten har lyckats mycket 
väl med detta och lyfts nu som förebild i resten av Skåne.   

 

Verksamhetsområde för äldre och personer med funktionsvariationer 

 Myndighetsutövning 

 Träffpunkter 

 Hemtjänst 

 Boendestöd för personer med funktionsvariation 

 Särskilt boende  

 Korttidsboende 

 Anhörigstöd - öppen verksamhet, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

 LSS verksamheter - bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn 

 Hemsjukvård 

Lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet 

 Socialtjänstlagen (SOL) 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

 Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) 

 Föreskrifter från Socialstyrelsen 

 

Viktiga händelser under året 

Den digitala utvecklingen har varit ett fokusområde efter tydligt direktiv från nämnden. I praktiken 

har detta inneburit en hel del arbete med kompetensutveckling och utbildning av personalen. Chefer och 

handläggare har genomfört workshops där möjligheterna med digitaliseringen har undersökts och 

utvärderats. På en av dem hade dessutom medarbetarna möjlighet att prova lite olika digitala verktyg. 

Införandet av läkemedelsroboten Evondose har fallit mycket väl ut. Den ökade självständigheten 

roboten kunnat ge brukarna har uppskattas mycket. I verksamheten har personalen kunnat 
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omdisponeras och en stor miljövinst har gjorts genom att antalet timmar i bil har minskat. Bara i 

Brösarps hemtjänstområde kunde man under en månad omdisponera 79 timmar och köra 297 färre mil. 

Sammanfattningsvis innebär den alltså en vinst för såväl brukare, verksamhet och miljö.  

Under året har verksamheterna analyserat sina behov av planerings- och uppföljningsverktyg. Även 

behovet och tillgången av bredband och Wifi för såväl kunder som medarbetare har kartlagts med målet 

att få en total digital infrastruktur på plats.  

Året har varit utmanande ekonomiskt och verksamheten har haft stort fokus på att få en ekonomi i 

balans. Det har lett till att ett boende har avvecklats. Då detta främst användes som korttidsboende 

innebär det en minskning av antalet korttidsplatser.  

Antalet LSS-platser utökades med några lägenheter under året. Här finns en lång kö, så ökningen 

motsvarar inte behovet. Därför pågår nu ett intensivt arbete med planering för att möjliggöra ett nytt 

boende som kan fylla behoven.  

Det har gjorts en kartläggning av sysselsättningsgraden för att på sikt öka den. Heltid ska vara norm, 

dvs målet är att alla som vill ha heltid också ska erbjudas det framöver. Detta är viktigt för att vara en 

attraktiv arbetsgivare och klara den framtida kompetensförsörjningen.  

 

Framtiden 

Mycket av arbetet framöver handlar om att implementera digitaliseringen mer i verksamheten. Detta ska 

även involvera kunderna, deras behov och önskemål är centrala i utvecklingen. Det handlar inte bara om 

att ersätta det vi gör med digitala lösningar utan att erbjuda nya tjänster och transformera arbetet för att 

på sikt kunna öka självständigheten, egenmakten och friheten. Medarbetarnas kompetens i möten och 

den kvalificerade omvårdnaden kan på så sätt stärkas. Detta ger en mer kvalitativ service och ökad 

självständighet till brukaren.  

För att få en hållbar och bra utveckling behöver hela civilsamhället engageras. Vilka behov finns inför 

framtiden? Vilka önskemål har man? Vad kan andra bidra med och vad kan vi göra på andra sätt? För att 

få koll på detta måste vi prata med människor och fråga.  

För att säkerställa framtidens kompetensförsörjning behöver vi erbjuda attraktiva tjänster med goda 

utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter. Ett fokus kommer även läggas på webbaserade 

internutbildningar.   
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Ekonomisk analys vård och omsorg 

 
 

Vård och omsorgsverksamheten har ett överskott på 0,2 mnkr men inklusive resultatet för 

Omsorgenspengen visar 2018 ett totalt underskott för hela verksamheten på - 2,0 mnkr.  

 

Möjligheten att under året söka helt nya stimulansbidrag för välfärdsteknik och 

habiliteringsersättning har bidragit med 700 tkr i intäkter över budget. Verksamheten har också 

tagit del av schablonpengar från Migrationsverket. Något högre intäkter för avgifter från brukarna 

ses också. Försöksverksamheten Trygg Hemgång som startade hösten 2017 med anledning av nya 

HS-avtalet har finansierats med stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen med 1,7 

mnkr.  

 

Redan i mars månad visade verksamheterna ett underskott med 1,3 mnkr för personal exklusive 

Trygg hemgång. Ledningen tog snabbt fram en handlingsplan med flera åtgärder för att ha en 

budget i balans vid årets slut. Den enskilt största ekonomiska effekten var stängningen av 

Skogsdungen och personalen gick till andra vakanta tjänster inom kommunen. För perioden 

september-december gav detta en effektivisering på 1,3 mnkr, vilket i helårseffekt innebär 4 mnkr. 

 

Hemtjänstverksamheten i egenregin har inte sedan 2010 redovisat ett överskott och något år 

var underskottet så stort som 3,2 mnkr. Därför är det mycket glädjande att verksamheten 2018 har 

ett överskott med 400 tkr. En framgångsfaktor har bl a varit ett förändrat arbetssätt av 

bemanningen i verksamheten.  

 

Lägre volymer för måltidsdistribution och låga volymer på korttidsenheten har gett ett överskott 

på måltidsavgifter med nästan 900 tkr. I samband med framtagande av handlingsplanen som till 

största delen handlade om besparingar för personalkostnader uppmanades verksamheten till att 

prioritera sina övriga kostnader och avstå vissa saker. Vid årets slut visades det sig att övriga 

Verksamhet

Tkr Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Budget 

2018

Intäkter 74 138 78 576 76 415

Kostnader -168 809 -176 757 -174 777

Nettokostnader -94 671 -98 181 -98 362

Budgeterad nettokostnad -93 261 -98 362 -98 362

Budgetavvikelse -1 410 181 0

Omsorgspeng

Tkr Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Bugdet 

2018

Intäkter 6 711 4 631 3 722

Kostnader -129 600 -133 267 -130 183

Nettokostnader -122 889 -128 636 -126 461

Budgeterad nettokostnad -124 108 -126 461 -126 461

Budgetavvikelse 1 219 -2 175 0
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kostnader översteg både lagd prognos och budget medan intäkter och lönekostnader hade ett 

bättre resultat än prognosen för de sista månaderna. 

 

Omsorgspengen som finansierar all externt köpt verksamhet samt resursfördelningen till 

egenregi-verksamhet för hemtjänst, äldreboende och korttidsverksamhet översteg budgetramen 

med 2,2 mnkr. 

Under året har volymerna för kortidsverksamhet varit låga och även volymerna för 

hemtjänstverksamhet har blivit lägre än budgeterat. Särskilt boende har dock genererat en ökning i 

volymer. Sammantaget har finansieringen av äldreomsorgsverksamheten ett överskott med 1,2 

mnkr. 

Finansieringen av LSS-verksamheterna tillsammans har ett underskott med 3,4 mnkr. 

Volymerna för korttidsvistelse som sjönk under 2017 har ökat igen och konsekvensen är ett 

underskott på 700 tkr. Externt köpta vårdplatser har ökat från 3 till 5 och genererar ett underskott 

på 1 mnkr. Antalet ärenden för personlig assistans där kommunen betalar samtliga utförda timmar 

har ökat och har medfört ett underskott på 1,7 mnkr.  

 

 
 

 
Trenden med färre beslutade timmar inom hemtjänsten fortsätter, 2018 års värde inkluderar även 

Trygg hemgång 

OMSORGSPENG          tkr Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Korttidsvistelse-LSS 3 957         3 245        712 -              

Korttidstillsyn-LSS 213            150           63 -                

Externt vårdboende 6 638         5 623        1 015 -          

Internatboende 675            800           125               

Pers assistans enl LSS 4 051         1 475        2 576 -          

Pers assistans enl LASS 9 764         10 583      819               

Summa 25 297       21 876      3 421 -          

Korttidsbo SOL/växelvård 2 876         4 271        1 395           

Serviceboende SOL 69               -             69 -                

Hemtjänst 29 363       30 846      1 483           

Särskilt boende 71 031       69 468      1 563 -          

Summa 103 338    104 585   1 247           

Totaler 128 635    126 461   2 174 -          
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Mål och måluppfyllelse vård och omsorg 

 
Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

VON 
1:3:1 

Andelen vårdplaneringar som 
sker via Skype av andelen 
vårdplaneringar totalt ska öka. 
(Mäts i procent vid årets slut). 

   Måttet har utgått 
I det nya Hälso- och 
sjukvårdsavtal med 
Region Skåne görs inga 
vårdplaneringar utan 
planeringen sker i 
webbverktyget Mina 
planer.  

 

 

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

VON 
2:1:1 

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

89 
 

90 91 Målet ej uppnått. 
Verksamheten har dock 
mycket goda resultat i 
den nationella 
brukarundersökningen. 
Årets resultat 87 % är en 
ökning och ligger över 
rikssnittet på 81%. 

 

VON 
2:1:2 

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

94 95 95 Målet ej uppnått. 
Resultatet 89 % nöjdhet 
ligger över rikssnittet som 
är 88% 

 

VON 
2:1:3 

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

97 97 97 Målet ej uppnått. 
Resultatet på 94 % ligger 
över rikssnittet på 93% 

 

VON 
2:1:4 

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

97 97 97 Målet ej uppnått. 
Resultatet 94 % ligger 
under rikssnittet 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  

86 87 88 Målet uppnått. Resultatet 
på 91 % är förutom en 
höjning klart över 
rikssnittet 79 % 

 

VON 
2:2:2 

Brukare i hemtjänsten som 
upplever att personalen ofta tar 
hänsyn till deras önskemål om 
hur hjälpen ska utföras ska öka.  

90 91 92 Målet ej uppnått. Resultat 
83 % är under rikssnittet 
86 % 

 

  



 
 

 

42 
 
 

TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

VON 
2:2:3 

Möjligheten att påverka 
tidpunkt för hemtjänstbesök 
ökar. (Nationella brukar-
undersökningen, mäts i procent 
nöjda brukare)  

64 65 66 Målet ej uppnått. 
Resultatet 55 % är under 
rikssnitt 60% 

 

 

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

VON 
4:2:1 
 

Antalet olika personal i 
hemtjänsten som en brukare 
med minst två besök under en 
dag och kväll möter under 14 
dagar ökar inte  
(Genomsnitt egna mätningar. 
Mäts i medel antal personal) 

14 14 14 Målet uppfyllt. Resultat 
14 personal. 
 

 

VON 
4:2:2 
 

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.)  

54 54 54 Tomelilla kommun har 
inte beställt deltagande i 
Medborgarindex 2018 

 

VON 
4:2:3 
 

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

80 82 84 Målet ej uppnått. 
Resultatet 69 % att 
jämföras med rikssnittet 
74 % 

 

VON 
4:2:4 
 

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

80 82 84 Målet ej uppnått. 
Resultatet 70 % är över 
rikssnittet 68 % 

 

VON 
4:2:5 
 

Antal aktuella registreringar i 
Senior Alert på brukare med 
särskilt boende ska öka. 

225 225 225 Resultat 225  

VON 
4.2.6 

Antalet nya digitala lösningar 
som införs för att underlätta 
vardagen eller ge en ökad 
trygghet för äldre och 
funktionsnedsatta ökar. (Egen 
mätning, mäts i antal nya unika 
lösningar, ej antal användare.) 

3 1 1 Målet ej uppfyllt  
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Individ- och familjeverksamheten 
Verksamhetschef Viweca Thoresson 

 

Verksamhetsåret har präglats av samarbete med individen i fokus. 

Arbetsmodeller och rutiner som ska göra arbetet effektivt och inte minst 

gagna invånarna har varit prioriterade. 
 

Verksamhetsområde 

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

familjerätt, öppenvård, råd och stöd, personligt ombud och kriscentrum 

• Flyktingmottagning 

• Mottagning av ensamkommande ungdomar 

 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

• Socialtjänstlagen 

• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

• Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

• Lag om mottagande av asylsökande m fl 

• Delegeringsregler för familjenämnden 
 

 

Viktiga händelser under året 

Det ökade samarbetet med individen i centrum har redan börjat synas i resultatet. Antalet placeringar av 
barn och ungdomar har minskat och antalet hemmaplanslösningar ökat. Erfarenheter visar att detta ger 
bäst effekt över tid. Samverkan med skolan, polis m fl. har bidragit till en bättre helhetsbild och 
därigenom hållbarare lösningar. En viktig pusselbit har varit fältassistenternas arbete, både ute bland 
ungdomarna och i samverkan med föräldrar.  

Även samarbetet med Arbetsmarknadsenheten för att öka möjligheterna för den enskilda individen 
att ta steget från försörjningsstöd till egen försörjning har varit i fokus.  

För att ytterligare öka kvaliteten och effektiviteten och utnyttja kompetensen inom verksamheten på 
bästa sätt har ett arbete med att automatisera utredningsdelen i försörjningsstödet påbörjats. Här har 
medarbetarnas kompetens varit en viktig del i byggandet, genom att implementera den i systemet blir 
kvaliteten hög.  

Välagården har gått från att vara ett stort HVB-hem till att bli ett stödboende. Antalet ungdomar som 

bor där har minskat och verksamheten har genomgått anpassningar. Samtliga ensamkommande 

ungdomar som avslutats under året har gått ut i egenförsörjning. 
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Framtiden 

Även under 2019 kommer samverkan och samordning vara viktiga ledord. Arbetet har 

hittills hand- lat mycket om samverkan inåt, nu är det dags att även arbeta utåt. . När 

samverkan fungerar bra internt är nästa steg att fortsätta externt. En hand kommer 

sträckas ut till aktörer utanför kommunen. Det kan handla om föreningar, intressegrupper 

och organisationer, andra vårdgivare, arbetsförmedling eller försäkringskassa. Det är också 

viktigt att lyssna – hur upplevs verksamheten utåt? Finns det något vi kan lära av det? 

Sedan 1 januari 2019 blir arbetsmarknadsenheten och integrationssamordningen en del 

av verk- samheten. Det är ytterligare ett steg mot att underlätta för individen och 

tydliggöra arbetslinjen. All samverkan har självförsörjning för individen som mål. 

Delaktighet och egenmakt är centrala be- grepp, öppna och förebyggande insatser ska 

minska antalet personer som är beroende av mer akut hjälp. 

 

Kostnadsutveckling 
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Ekonomisk analys individ och familjeverksamhet 

 

 

Individ och familjeverksamheten har ett underskott på -6,3 mnkr. Under våren beslutade 

Migrationsverket att återkräva 5,8 mnkr från Tomelilla kommun av tidigare beviljad ersättning 2017, 

denna återbetalades under våren 2018 och belastar därmed årets resultat.  

 

Välagårdens HVB-hem har ett underskott på -4,0 mnkr. Underskottet beror på övergångskostnader. 

Anpassningar av bemanningen har gjorts under året och ett antal personal har slutat men det räckte inte 

till för att få ekonomin i balans. 

 

Antalet placeringar av barn och ungdomar har minskat men kostnaderna är fortfarande högre än 

budgeterat, underskottet motsvarar-2,7 mnkr. Placeringskostnaderna har de senaste fyra åren överstigit 

budgeten. Underskottet blev dock lägre 2018 jämfört med 2017.  

Kostnaderna för vård i familjehem är 0,3 mnkr lägre i förhållande till budget. Det som har balanserat 

underskotten till viss del är lägre personalkostnader än budgeterat för utredningar på grund av vakanta 

tjänster samt ledigheter utan lön. 

 

Försörjningsstödet har ett underskott på -2,4 mnkr.  

Inom arbete och försörjning har personalkostnaderna varit 1,7 mnkr lägre än budgeterat dels på grund 

av ledigheter utan lön dels på grund av vakanta tjänster.  

 

Verksamheten HVB Vuxna Missbruk ”vuxenplaceringarna” har minskat 2018 och under året var det 

endast en placering. Det blev ett överskott på denna verksamhet med 1,3 mnkr.  

Ledning och administration centralt har kostnader som inte fanns med i budgeten bl.a. 

verksamhetschefen som inte var budgeterad. 

  

Individ och familj.

Tkr
Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Budget 

2018

Intäkter 62 318 23 821 22 639

Kostnader -118 429 -74 667 -67 153

Nettokostnader -56 111 -50 846 -44 514

Budgeterad nettokostnad -47 600 -44 514 -44 514

Budgetavvikelse -8 511 -6 332 0
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Mål och måluppfyllelse individ och familjeverksamheten 

Strategiområde 1 Hållbar tillväxt 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

FN 
1:1:1 

Andel ensamkommande 
barn/unga som går ut i 
egenförsörjning efter avslutad 
placering ska öka. (Mäts i 
procent) 

70 80 90 Målet är uppfyllt. 
Mätvärde 100 % 
 Av de sju placeringar 
som avslutats har 
samtliga gått ut i 
egenförsörjning.  

 

FN 
1:4:1 

Antal unika personer 18-25 år 
som uppbär försörjningsstöd 
ska minska. 

19 17 15 Målet ej uppfyllt.  
Mätvärde 30. De 
ungdomar som bor hos 
Röda korsets faddrar 
räknas in i siffran. En 
inkommen dom har gett 
flera asylsökande 
ungdomar rätt till 
ekonomiskt bistånd. 

 

FN 
1:4:2 

Antal unika personer som 
uppbär försörjningsstöd p.g.a. 
arbetslöshet ska minska (Egen 
mätning per månad, siffran 
visar genomsnitt för helår, 
mäts i antal unika individer i 
Treserva. OBS – mäts ej i 
hushåll) 

70 65 60 Målet är uppfyllt.  
Mätvärde 47 

 

 

Strategiområde 2 – Delaktighet och egenmakt 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

FN 
2:1:1 

Andelen ansökning om 
försörjningsstöd via e-tjänst 
ska öka. (Mäts i andel av 
totala antalet ansökningar, 
siffrorna visa genomsnitt per 
helår.) 

30 40 50 Målet ej uppfyllt.  
Mätvärde 10. Åtgärder 
planeras. Utveckling av e-
tjänst till en fullvärdig 
digital interaktiv tjänst 
pågår. 

 

FN 
2:2:1 

Brukarundersökningar med 
fokus kundnöjdhet inom olika 
målgrupper som har fått 
avslag/beviljade insatser 
och/eller råd och stöd.  

90 92 92 Målet ej uppfyllt. 
Inga undersökningar har 
gjorts under året. Fokus 
har varit stabilitet, både i 
organisationen och i 
relation till kunden, i 
syfte att öka 
kundnöjdheten. 
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Strategiområde 3 – Barn och ungas utveckling 

Nr Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

FN 
3:4:1 

Antalet placeringar ska 
minska i förhållande till 
antalet biståndsbedömda 
öppenvårdsinsatser. 
Placering innebär 
familjehem och 
institutionsplacering (HVB 
och SiS) 
Mätvärde: 
Antal placeringar/antalet 
biståndsbedömda 
öppenvårdsinsatser.  

37/42 34/48 30/50 Målet är uppfyllt. 
Mätvärde 37/79 
Under 2018 har arbetet 
med att få till en 
välfungerande 
samverkan mellan 
myndigheten och 
öppenvården i Barn och 
familjeverksamheten.  

 
 

FN 
3:4:2 

Antal vårddygn för 
placeringar/individ ska 
minska. 
Placering innebär 
institutionsplacering (HVB 
och SiS) 

153 140 130 Målet uppfyllt.  
Mätvärde 124. 
Det har arbetats med att 
göra noggranna 
bedömningar hur vi kan 
arbeta i ärenden och 
speciellt gällande 
placeringar utanför 
hemmet. Målet är att ha 
tyngdpunkten av arbetet 
på hemmaplan . 

 

FN 
3:4:3 

Antal återaktualiseringar av 
barn- och ungdomsärenden 
ett år efter avslut ska minska. 
Mätvärde visar snitt i % för 
helår. 

10 9 8 Målet uppfyllt.  
Mätvärde 0. 
Det är inte något ärende 
som varit avslutat i ett 
år och som 
återaktualiserats  

 

 

Strategiområde 4 – Trygghet och hälsa 

Num
mer 

Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

FN 
4:5:1 

Andelen pojkar åk 7-9 som 
röker ska minska. Mäts i %. 

15 13 12 Målet är uppfyllt.  
Mätvärde 6,9% 

 

FN 
4:5:2 

Andelen flickor åk 7-9 som 
röker ska minska Mäts i %. 

15 13 12 Målet är uppfyllt.  
Mätvärde 8,3 % 

 

FN 
4:5:3 

Andelen pojkar åk 7-9 som 
har testat cannabis ska 
minska. Mäts i %. 

5 3 2 Målet är uppfyllt.  
Mätvärde 3,9 % 

 

FN 
4:5:4 

Andelen flickor åk 7-9 som 
har testat cannabis ska 
minska. Mäts i  %  

4 3 2 
 

Målet är uppfyllt.  
Mätvärde 2,8 % 
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Barn- och utbildningsverksamheten 

Verksamhetschef Bengt Persson 

 

Nyanländas lärande och fortbildning inför framtidens krav och 

digitalisering har stått i fokus det gångna året. Ett år som har präglats 

av ett starkt utvecklingsfokus, vilket gör att verksamheten framöver går 

in i ett implementeringsstadium där resultatet av arbetet kan hämtas 

hem. 

Verksamhetsområde 

• Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor och sex kommunala grundskolor (två även 

med särskola) och fritidshemmen som är kopplade till F-6-skolorna samt ob-barnomsorg. 

• Tillsynsansvar för pedagogisk omsorg som finns i privat regi i Övraby och sex fristående 

förskolor 

• Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och SFI 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten: 

• Skollagen 

• Skolförordningen 

• Läroplanerna Lpfö 98/16 och Lgr 11 

• Allmänna råd 

• Internationella överenskommelser, ex Barnkonventionen 

 

Viktiga händelser under året 

Det viktigaste och största arbetet som skett under 2018 är ett samarbete med Skolverket 

kring nyanländas lärande. Det har omfattat bland annat kompetensutveckling för lärare och 

förskollärare inom bland annat språk- och ämnesutvecklande arbete och genrepedagogik. 

Arbetet drivs av förstalärarna tillsammans med en extern utbildare. Samarbetet sträcker sig 

över två år, fram till 2020. 

Om ett år kommer Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag. I samband med det 

görs en satsning på att utbilda barn och unga i demokrati och deras rättigheter. Som ett led 

i detta arbete har Tomelilla kommun startat ett ungdomspresidium och stärkt 

demokratiarbetet igenom elevråden. Syftet är både att utbilda ungdomar i inflytande och 

delaktighet och att få en bättre förståelse för vad som är viktigt för de unga. 
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Förskolan i Smedstorp har fått en ny avdelning och skolan i Onslunda har byggts till 

med ett nytt klassrum. Förskolorna är tillbyggda för framtiden, nu finns tillräckliga lokaler 

och dessutom har det satsats lite extra på bra kök. 

Under året startade en ny verksamhet med barnomsorg på obekväm arbetstid. Försöket 

har fallit väl ut och under hösten fanns det 17 barn i åldrarna ett till tolv år inskrivna i 

verksamheten. 

Även inom skolområdet fortsätter digitaliseringen för att öka tillgänglighet och 

effektivitet. Alla lärare har under året fått utbildning i tillgänglig digital lärmiljö. Syftet är att 

kunna erbjuda alla elever de bästa möjligheterna att nå sin måluppfyllelse utifrån de egna 

behoven. När lärarna känner till vilka digitala möjligheter som finns ökar deras möjligheter 

att individanpassa och stötta varje elev. 

En annan satsning som slagit väl ut är personliga tränare i svenska och matematik. De 

elever som ser ut att ha svårt att nå målen har under några månader fått hjälp av en 

personlig tränare. Detta har hjälpt eleverna mycket och gett dem en skjuts så de framöver 

har lättare att klara målen inom ämnet. Den typen av förebyggande åtgärder betyder mycket 

för eleverna och sparar pengar på sikt. 

Fritidshemmen har fått ett tydligare pedagogiskt uppdrag enligt läroplanen. Även där har 

det satsats på utbildning av personal för att öka kvaliteten. 

 

 

 

Framtiden 

Den digitaliserade skolan är ett viktigt framtidsuppdrag. Här har det bildats en grupp 

som omvärlds- bevakar och som tittar på vilka förmågor dagens barn kommer behöva som 

vuxna. Så småningom kommer detta integreras i undervisningen och barnen ska ges 

möjlighet att utveckla framtidens förmågor. Målet är att eleverna ska utbildas till invånare 

som både vill och kan delta aktivt i sam- hällsutvecklingen. De ska bli attraktiva att anställa 

och ha färdigheter som efterfrågas på en global arbetsmarknad. 

Under de närmaste åren kommer implementering av ny kunskap vara ett viktigt fokus, verksamheten går 

in i ett görandestadium 
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Ekonomisk analys barn och utbildning 

 

 

Barn och utbildningsverksamheten har ett sammanlagt underskott på -3,1 mnkr.  

Verksamheterna dvs skola, förskola, fritidshem och förskoleklass särskola, komvux, elevhälsa mm visar 

underskott på -1.5 mnkr , anslaget för ”skolpengen” har ett överskott på 0.7 mnkr medan kostnaderna 

för köpt gymnasieverksamhet har ett underskott på -2,4 mnkr.  

Inför 2018 fanns för mycket personal i förhållande till budget. Skolorna gjorde en del anpassningar inför 

höstterminen men dessa förändringar räckte inte till för att få ekonomin i balans 2018. De 

skolpengsfinansierade verksamheterna skola, fritidshem och förskoleklass har ett underskott (-3,6 mnkr) 

medan förskola har ett överskott (0,8 mnkr). Det finns ett antal antaganden till varför skolan har svårt att 

hålla budget. På senare år har dels antal elever ökat dels har skolan fått ett utökat statlig uppdrag samt 

nya statliga uppgifter Rektorns position är tydligt markerad i lagstiftningen. Huvudmannen har det 

övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och förskolechefen har ett tydligt ansvar för 

förskolans och skolans utveckling och inre organisation.  

Verksamhet

Tkr
Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Budget   

2018

Intäkter 149 571 156 082 148 381

Kostnader -217 847 -229 943 -220 772

Nettokostnader -68 275 -73 861 -72 391

Budgeterad nettokostnad -68 149 -72 391 -72 391

Budgetavvikelse -126 -1 471 0

Skolpeng

Tkr
Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Budget   

2018

Intäkter 7 863 8 343 8 871

Kostnader -176 547 -186 021 -187 276

Nettokostnader -168 684 -177 678 -178 404

Budgeterad nettokostnad -168 772 -178 404 -178 404

Budgetavvikelse 88 726 0

Gymnasieskolan

Tkr
Bokslut 

2017

Bokslut 

2018

Budget    

2018

Intäkter 5 019 3 695 4 522

Kostnader -72 545 -75 591 -74 022

Nettokostnader -67 526 -71 896 -69 500

Budgeterad nettokostnad -66 533 -69 500 -69 500

Budgetavvikelse -993 -2 396 0
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De gemensamma kostnaderna är lägre än budgeterat eftersom färre satsningar än planerat har 

genomförts.  Vidare genomfördes aldrig så många kurser som planerat avseende IT satsningen (0,5 

mnkr). Ofördelade medel motsvarande 0,5 mnkr ligger också centralt.  

Vuxenutbildningen, inkl. SFI, har ett underskott på -0,7 mnkr. Elevantalet på SFI och på grundläggande 

vuxenutbildning har ökat. 

Elevhälsan har ett underskott på -0,8 mkr. Trots försök att anpassa utbetalningar av tilläggsbelopp efter 

budget har det visats sig att behoven är betydligt större än det budgeterade anslaget..  

 

Skolpengen visar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror på att det är färre barn än budgeterat 

inom förskola och fritidshem. Det innebär att mindre resurser än budgeterat fördelats till kommunala 

och fristående skolor och förskolor. 

 

 

Gymnasiet visar ett underskott på -2,4 mnkr. Bidraget som kommunen betalar ut till gymnasieskolor 

överskrider de budgeterade medlen dels på grund av fler elever än budgeterat dels på att eleverna väljer 

dyrare program. Antal elever har ökat 2018 i förhållande till 2017. Antal elever ökade under 

höstterminen med 43 elever. 2018 ökade antal elever med 31 jämfört med år 2017. 

 

  

Antal barn/elever Utfall Budget Avvikelse

Förskola       675          685    -     10    

Förskoleklass       147          155    -       8    

Grundskola    1 370       1 355          15    

Fritidshem       572          580    -       8    
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Mål och måluppfyllelse barn och utbildning 

 
Strategiområde 3 – Barn och ungas utvecklig 

Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  

FN 3:1:1 Andelen elever som har 
resultat (staninetest) 4-9 på 
testet ”Hur låter orden” i 
förskoleklass ska öka. 
(Mäts i %) 

75 80 80 Målet är uppfyllt, 
95,8 % 
översta 60 % i en 
normalfördelningskur
va. 

 

FN 3:2:1 Andelen elever i åk 3 med 
godkänt resultat på 
samtliga delprov på 
nationella proven i 
svenska ska öka. 
(Infomentor. Mäts i 
procent) 

90 65 65 Målet ej uppfyllt, 
Mätvärde 70,4 
Ökat med 6,4 
procentenheter från 
2017  

 

FN 3:2:2 Andelen elever i åk 3 med 
godkänt resultat på 
samtliga delprov på 
nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Infomentor. Mäts i 
procent) 

65 65 65 Målet är uppfyllt 
Mätvärde 73,6% 

 

FN 3:2:3 Andelen elever i åk 6 med 
godkänt resultat på 
nationella proven i 
svenska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

85 85 85 Målet är uppfyllt 
Mätvärde 95% 
en väsentlig 
förbättring från förra 
året. 

 

FN 3:2:4 Andelen elever i åk 6 med 
godkänt resultat på 
nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

85 85 85 Målet ej uppfyllt 
Mätvärde 82,2% 
ökar sedan 2017 

 

FN 3:2:5 Andelen elever i åk 6 med 
godkänt resultat på 
nationella proven i 
engelska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

85 85 85 Målet är uppfyllt 
Mätvärde 89 % 
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Nummer Mål 2018 2019 2020 Kommentar  
FN 3:2:6 Andelen elever i åk 9 med 

godkänt resultat på 
nationella proven i 
svenska ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

93 90 90 Målet är uppfyllt 
Mätvärde 93,7% 

 

FN 3:2:7 Andelen elever i åk 9 med 
godkänt resultat på 
nationella proven i 
matematik ska öka. 
(Infomentor. Mäts i 
procent) 

85 90 90 Målet ej uppfyllt 
Inget mätvärde då 
man gjort 
ersättningsprov och 
som inte rapporterats 
in. Men BoU vet att 
det är lågt, under 85%. 

 

FN 3:2:8 Andelen elever i åk 9 med 
godkänt resultat på 
nationella proven i 
engelska ska öka. 
(Infomentor. Mäts i 
procent) 

97 95 95 Målet är uppfyllt 
Mätvärde 94,5% 
Ett mycket bra 
resultat. 

 

FN 3:2:9 Andelen elever som är 
behöriga för 
gymnasiestudier ska öka. 
(Skolverket. Mäts i 
procent) 

75 80 83 Målet ej uppfyllt 
Mätvärde 70,5% 
En sänkning på grund 
av låga 
matematikbetyg. 

 

FN 3:2:10 Elevernas genomsnittliga 
meritvärde i åk 9 ska öka. 
(Skolverket, mäts i poäng.) 

200 210 215 Målet ej uppfyllt 
Mätvärde 197,7 

 

FN 3:2:11 Andelen som fullföljer 
gymnasieutbildningen ska 
öka. (Skolverket, mäts i 
procent) 

82 85 87 Målet ej uppfyllt 
Mätvärde 81 % 

 

FN 3:3:1 Tillfällen ska finnas där 
fritidsgrupper möter 
föreningslivet eller ges 
möjlighet att besöka 
miljöer som är okända för 
dem. 

12 
ggr/år 

12 
ggr/år 

12 
ggr/år 

Målet är uppfyllt 
 

 

FN 3:4:1 Elever ska få betyg vid 
utgången av särskolan 
(andel elever åk 9 som får 
betyg). 

100 100 100 Detta väljer 
föräldrarna. 

 

 

 


