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INLEDNING 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Tankar kring 2019 kan summeras i strama förutsättningar med väldigt stort genomgripande arbete som 
kommer att ge genomslag i resultatet för 2021. Samspelet mellan nämnder och kommunstyrelse har varit 
genomgående goda via återkommande möte mellan ordförandena. I ett tidigt stadium i arbetsprocessen i 
den politiska ledningen, har vi samlats efter kommunstyrelsen och försökt fånga nyare frågor såväl som 
återkommande ålägganden. Konkret kan vi steppa upp betydligt, då vi inte nått våra budgetmål enligt 
plan. Under året är det Alliansen som styrt i minoritet så de flesta ärenden har genomgått en mangling av 
oppositionen innan beslut. Oavsett om man sitter i styret eller inte, har varje ledamot lika stort ansvar att 
driva kommunen mot det bästa för kommuninvånaren. 
 
Redan innan starten av 2019 var det stort behov av att se över kommunens verksamheter på grund av 
våra resurser. Konkret har förvaltningen genomgått ett stålbad. Ledningen har dragit igång Ledar-
akademin som även ska mynna ut i att medarbetarna ska få fortbildning. Att rusta för att klara ålagda 
uppgifter har alltid varit en framgångsfaktor. Vem betalar lönen och bestämmer arbetsuppgifterna 
(utöver lagstadgade åtagande)? Vi själva via skatter. I valet staplade partierna upp flera åtgärder mot en 
fungerande kommun. Under 2019 byggde vi i Alliansen ihop en plan med partiernas viljeinriktningar. 
Dokumentet beskriver vad vi vill med kommunen i en femårsplan.  
 
Verksamheter har anpassats i kommunen, men även över kommungränsen, som till exempel samman-
slagning av VA-bolaget. Det har underlättat att relationerna mellan den politiska ledningen (Magnus 
Weberg, Jeanette Ovesson, Kristina Benz och undertecknad) i SÖSK-kommunerna är täta. Framöver 
ska vi göra betydligt fler kommunövergripande samarbeten för att ge skattebetalarna mer valuta för 
pengarna och ett bättre samhälle. De flesta i sydöstra Skåne bryr sig inte om kommungränserna utan 
känner en stor samhörighet. 
 
Vår kommun genomgår en omvandling med fokus på service till invånarna dygnet runt i valda möjliga 
delar. Strategiska beslut är verkställda så att kommunens invånare ska lätt, via en väg in, nå fram till 
berörd kommunal service eller myndighet. I detta kan mer tid för det personliga mötet frigöras och 
finnas till vid behov. EU-medel har tilldelats och under några år ska invånarvänlig digital service genom-
föras. Det kommer att bli en balans av personlig service och digital service mot en lättillgänglig kommun. 
Det är viktigt med det direkta och personliga mötet och korrekt service. 
 
Att vi har polisstationen i kommunhuset betyder oerhört mycket. Under året har allt mer samarbete 
gjorts. Kommunpolis har ihop med olika delar av förvaltningen gjort gemensamma förebyggande 
insatser, och i dialog med olika grupper utvecklat dessa arbetsmetoder. Efter årets olika händelser 
behöver vi hjälpas åt att värna om vår kommun. Vi har flera myndigheter inom kommunens ansvar, som 
ihop med polisen och flera andra myndigheter kan stävja oönskade verksamheter i vår kommun. Detta 
samarbete har stärkts och framöver kan vi även koppla ihop Tomelilla direkt med polisen. Behov av att 
ha lokal service på station av lättare ärenden finns. 
 
Efter 2018 års torka och bränderna i Sverige kom krismedvetandet upp på prioritetslistan i landet och 
även i Tomelilla kommun. Kommunen har gjort uppdateringar av allt från förmedling av rätt inform-
ation via olika kanaler, till att vi inom krisledningen har koll på vad som ska göras. I skrivande stund är vi 
mitt i att hantera extraordinär vardag med rådande covid-19-pandemi.  
 
Anledningen till att jag nu skriver denna text är min bestämda uppfattning att Tomelilla kommun har en 
stor potential. Under några årtionden har vi varit med om en förändring i samhället som styrt mot 
effektivisering och centralisering rakt över i Sverige. Tomelilla kommun drabbades av både företags-
nedläggningar och minskad kollektivtrafikservice. I tätorten har vi ett öppet sår med Scanområdet vid 
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stationen. Läkningsprocessen av detta har vi under flera år försökt att hantera. Under året har vi deltagit i 
en undersökning kallat ”Svenska stadskärnor” vilket lyfter våra styrkor med tågstation, övergriplig smart 
stadsplan, nära mellan industriområden och kollektivtrafik med mera i tätorten. Detta kan vi faktiskt 
nästan kopiera på de flesta orterna i kommunen som har denna struktur, som skapades när vidare-
förädlingen av våra råvaror från lantbruk, skog med mera tog fart. Tre tågstationer finns ännu kvar och 
kollektivtrafiken som busstationer har vi i olika stor frekvens i de flesta av kommunens delar. Flertalet 
orter har kvar F-6 skolor, som har god beläggning, med goda utvecklingsmöjligheter för att svara upp till 
det intresse som riktas mot kommunen i att allt fler vill bygga boende och bosätta sig här. Förslag på nya 
planer och beredskap att möta behoven av både etablering av verksamheter och boende kräver smidig 
handläggning med visionärt tänkande.  
 
Tyvärr tappade vi ett av våra äldsta varumärken och företag i kommunen när Reimans bageri lades ner. 
Många av oss i kommunen är uppvuxna med deras olika delikata bakverk. Fastigheten har snabbt fått en 
ny aktör där 28 bostäder ska etableras inom befintlig plan. Det är ett exempel på att vända en negativ 
händelse till en ny utvecklingsmöjlighet. 
 
Under året har vi avyttrat mark, fastigheter, gjort påtryckningar på flera instanser (officiellt men även 
inofficiellt via kontakter i partierna) som leder till vidare planer på nya bostadsområden och 
verksamhetsområden.  
 
En nyckel till att vi ska ta nästa steg är att skolan blir en kunskapsleverande, trygg skola med arbetsro 
och som motiverar eleverna att sträva efter sina funna mål. Näringslivet knyts allt mer till skolan där 
teknikhallen för Epa-föreningen i samarbete med lokala företag är ett gott exempel. Kommunen jobbar 
även aktivt med att få ut ungdomar i arbete genom feriearbete. Via detta tog jag mig an en kommunal-
rådsassistent. Arbetsuppgifterna var att anteckna under möten, bollplank (barnkonventionen) och 
verkställa enkla ärende inom förvaltningen.  
  
Vår kommun är full av kreativa drivna innovativa personer med resurser omkring sig i råvaror, 
entreprenadkultur, närhet till olika typer av mindre och större orter i ett landskap som bländar de flesta. 
Allt detta har kommit fram i pågående visionsarbete och kommer vara stommen i kommande vision 
2030. 
 
Jag vet för detta är min hembygd där jag vuxit upp, och där jag har etablerat mitt liv som ska fortsätta att 
utvecklas ihop med alla er i vår kommun. Denna bild har varit grundfundamentet i varför jag tror på 
Tomelilla kommun och Österlen. Detta driver mitt ledarskap! 
 
 
Per-Martin Svensson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 2019 i Tomelilla kommun 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Nedan visas kortfattat verksamhetens utveckling under en femårsperiod i tabellform. Verksamhetens 
utveckling visas för hela kommunkoncernen där kommunen ingår samt enbart för kommunen.  
 

Verksamhetens utveckling  Kommunkoncernen 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 215,1 267,7 254,2 225,2 243,9 

Verksamhetens kostnader -802,7 -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 

Årets resultat 11,9 23,1 20,1 0,7 12,7 

Soliditet (%) 39,6 38,4 39,2 36,1 35,9 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 12,7 15,6 17,5 17,2 18,1 

Investeringar 148,5 102,9 100,7 155,7 106,2 

Långfristig låneskuld 377,7 446,6 446,5 486,3 571,2 

Antal anställda (st) 780 817 829 804 795 

 

Verksamhetens utveckling Kommunen 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Folkmängd (st) 13 132 13 330 13 416 13 557 13 617 

Kommunal skattesats (%) 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 

Verksamhetens intäkter 144,3 206,7 191,2 169,2 187,0 

Verksamhetens kostnader -745,3 -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 

Årets resultat 17,2 18,0 13,4 7,1 12,1 

Balanskravsresultat 16,5 17,5 13,4 4,6 2,4 

Soliditet (%) 53,5 48,1 49,0 47,4 46,8 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 12,6 15,7 17,9 19,5 20,8 

Investeringar 95,6 80,2 78,6 103,0 70,1 

Långfristig låneskuld 125,0 190,0 190,0 190,0 250,0 

Antal anställda (st) 705 744 751 725 717 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen 
 
Nedan redovisas de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda 
redovisningen.  
 

Organisationsschema - kommunens samlade verksamhet 
 
 

Kommunens samlade verksamhet 

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag 

Nämnder 
Kommun-

koncernföretag 

Samägda företag 

utan betydande 

inflytande 

Kommunala 

entreprenader 

Österlenhem AB, 100 %  
 

Tomelilla Industri AB,  
100 % 
 

Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, 50 % 
 

Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, 
16,5 % 
 

Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, 23,20 % 
 

Biogas Ystad Österlen 
ekonomiska förening, 25 % 
 

Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 
 

Kommunassurans Syd AB 
 

SYSAV 
 

AV Media Skåne 

LOKALVÅRD 
Lassila & Tikanoja Service 
AB 
 

ÄLDREOMSORG 
Förenade Care 
 

TRYGGHETSLARM 
Tunstall Nordic 
 

PERSONLIG ASSISTANS 
Juni Care AB 
 

SKOLSKJUTS 
Telepass, Syd Buss AB 
 

GRÖNYTESKÖTSEL 
Hannelunds Hus & 
Grönservice, Farmartjänst, 
Österlen ek. förening, Nemi 
Syd, Samhall AB, Svevia 
 

GATUBELYSNINGS- 
SERVICE 
Vattenfall Services Nordic 
AB 
 

UNDERHÅLL AV 
LADDPLATSER 
Fortum Markets AB 
 

BEVAKNING OCH LARM-
TJÄNSTER 
Securitas Sverige AB 
 

MINDRE MARK-
ENTREPRENAD 
D Söderlindh Entreprenad 
Syd AB, Svevia AB, Peab 
Anläggning AB, VA 
Gruppen AB, Gösta 
Ahlquist AB, BCA 
Entreprenad AB, Svevia AB 
 

VINTERVÄGHÅLLNING 
Ullstorp Fastighetsservice 
AB, Håkan Svensson 
Ravlunda, Peter 
Danielsson Smedstorp, 
Växtkraft i Skåne Tranås 
AB 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande:  
Per-Martin Svensson (M)  
Förvaltningschef:  
Britt-Marie Börjesson 
 

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Sander Dijkstra (M)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Ordförande:  
Anette Thoresson (C)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Marie Ståhlbrand (M)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

VÅRD- OCH OMSORGS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Gunnel Andersson (M)  
Verksamhetschef:  
Viweca Thoresson 
 

FAMILJENÄMNDEN 
Ordförande:  
Christer Yrjas (C)  
Verksamhetschefer:  
Viweca Thoresson 
Johan Holmqvist 
 

ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Bo Herou (KD)  
Enhetschef:  
Eva Viggh 
 

VALNÄMNDEN 
Ordförande:  
Lena Berndin (M)  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Österlenhem AB 
 
Österlenhem AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  11 11 

Nettoomsättning  54 690 58 014 

Resultat efter finansiella poster  -2 894 1 600 

Balansomslutning  354 814 372 060 

Investeringar  50 084 32 779 

 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där uppföra och 
förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom 
uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga 
kommunala byggnader. 
 
Kvarteret Hallen 4 togs i bruk med 32 lägenheter. Båda husen var fullt uthyrda vid färdigställandet. Ett 
av husen hyr Tomelilla kommun för sin verksamhet. För det andra huset erhöll bolaget 6 mnkr i bidrag 
vilket möjliggjorde att hyran kunde sättas lägre än vad som annars varit fallet. Projekteringsarbete på-
börjades gällande sju lägenheter i markplan i Smedstorp och beräknas kunna bli slutbesiktigade under 
våren 2021. Dialog och förhandlingar genomfördes med hyresgästerna i Kvarteret Lansen på Öster-
gatan, där ombyggnation med ytterligare en våning beräknas påbörjas i början av 2021.  
 
Genom byggnation och underhåll av fastigheterna, som är ändamålet med bolaget, bidrar Österlenhem 
till bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun och styrelsen antog en fortsatt färdplan för byggande av 
bostäder. Efter ovanstående byggprojekt är tanken att byggnation ska ske på egen mark i följande 
ordning: Hallen 4, Fjolner 34 och Uttern 1. 
 
Under året gjordes hela utemiljön i kvarteret Lejonet om. Där var det invigning i september. Renovering 
av det sista huset i kvarteret upphandlades och arbetet påbörjas i början av 2020. Fasaden på det sista 
huset kommer att få en vacker blå färg och hyresgästerna får möjlighet att välja till inglasad balkong.  
 
I kvarteret Lodjuret drog renoveringen av utemiljön i gång i slutet av året. Även här erhöll bolaget bidrag 
som gör denna typ av renovering möjlig. Förutom utemiljön filmades alla dag- och spillvattenledningar 
där de som är undermåliga byttes ut. Även vattenledningarna byttes ut och avstängningsventiler som 
fanns i marken placerades i varje huskropp för lätt åtkomst.  
 
Många fler projekt slutfördes eller påbörjades. Investering i fiber för kommunens räkning i omsorgs-
fastigheterna påbörjades under året, där de flesta fastigheterna blev klara under året och den sista 
slutfördes i januari 2020. 
 
Allmännyttans klimatinitiativ som bolaget gått med i innebär ett arbete med energiförbrukningen. 
Centrumhuset i Brösarp var den sista fastigheten där oljepannan byttes ut mot bergvärme. Projektet 
avslutades under året där energiförbrukningen minskade rejält. Succesivt byts även lampor och stolpar ut 
i områdena för en mer effektiv och energisnål belysning.  
 
Den interna kontrollen utfördes enligt plan utan väsentliga avvikelser där bedömningen är att det inte 
finns risk för allvarliga fel eller brister utifrån de rutiner och processer som varit föremål för bedömning.  
 
Årets resultat uppgick till 1,6 mnkr. Omskrivningar av avtal, försäkringsersättning och låga räntor var 
några anledningar till att utfallet blev bättre än förväntat. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Tomelilla Industri AB 
 
Tomelilla Industri AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  - - 

Nettoomsättning  2 157 1 502 

Resultat efter finansiella poster  -175 -1 040 

Resultat före skatt  -242 -463 

Balansomslutning  29 728 17 509 

Investeringar  0 0 

 
Bolaget har som syfte med sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 
eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 
samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. 
 
Under året arbetade bolaget tillsammans med kommunen för att anpassa lokaler för daglig verksamhet i 
Balder 6. Rumsbeskrivning arbetades fram för att passa verksamheten som arkitekten omsatte till rit-
ningar. Vid genomgång av ritningarna på plats i byggnaden framkom att ombyggnationen inte kunde 
följa planerna, utan att det krävdes kostsamma ändringar, varför kommunen fattade beslut om att av-
bryta projektet i oktober. Styrelsen gjorde ett besök på plats för att diskutera framtida användning där 
beslut togs om att fastigheten skulle läggas ut till försäljning. Efter annonsering av fastigheten regi-
strerades ett visst intresse. 
 
Under år 2020 ska en robotgräsklippare installeras för att utvärdera tekniken i syfte att minska kost-
naderna för grönyteskötseln. Bolaget kommer även att arbeta med reservkraftverk i Industribyn 2 för att 
säkerställa att byggnaden fungerar vid ett bortfall av el och att hyresgästernas verksamheter inte påverkas 
nämnvärt vid en sådan händelse. 
 
Under året erhölls ägardirektiv där bolaget ska prioritera trygghetsarbetet utifrån befintlig budget. 
Bolaget såg löpande över belysningen för en ökad upplevd trygghet. 
 

Den interna kontrollen utfördes enligt plan utan väsentliga avvikelser där bedömningen är att det inte 
finns risk för allvarliga fel eller brister utifrån de rutiner och processer som varit föremål för bedömning.  
 
Årets resultat före skatt uppgick till -0,5 mnkr. Det negativa utfallet beror främst på en ökad kostnads-
nivå för råvaror och förnödenheter i kombination med en minskad nettoomsättning. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  - - 

Nettoomsättning  37 049 37 492 

Resultat efter finansiella poster  -179 -121 

Resultat före skatt  -16 0 

Balansomslutning  9 550 8 929 

Investeringar  0 0 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera ren-
hållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ända-
målsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighets-
principer. 
 
Sveriges Riksdag beslutade år 2018 om ett förtydligat producentansvar angående förpackningar och 
tidningar. Från den 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in 
förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från den 1 april 2025 
ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport. Under året fortsatte bolaget 
att arbeta med att erbjuda ägare till flerbostadsfastigheter och liknande abonnemang för hämtning av 
förpackningar och tidningar vilket medförde en ökning av dessa abonnemang. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020 som ett led i arbetet med avfallsminimering. 
 
Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten i arbetet genomförde bland annat Urbaser en ny tur-
optimering av sina turer. Samtidigt bytte Ökrab ut cirka 7 000 taggar på sina sopkärl för att säkerställa en 
korrekt identifikation av kärlen för korrekt debitering av kundernas abonnemang. Under året infördes en 
tömningskalender på entreprenörens hemsida och det kommer även att finnas möjlighet till sms-
avisering för kunderna i början av år 2020.  
 
Under året arbetade bolaget tillsammans med Sysavs övriga ägarkommuner med den nya kretslopps-
planen. Arbetet kommer att slutföras under år 2020 och beslut i ärendet kommer att ske under hösten 
2020. 
 
Styrelsen antog en handlingsplan för år 2019 om tolv punkter att förbättra miljön i ägarkommunerna. 
Fyra mål uppnåddes år 2019, sju är pågående arbeten medan målet om återbruk inte påbörjades. 
 
Under året genomfördes en kundundersökning i området som visade att 93 procent av villahushållen 
och 80 procent av de boende i lägenheter var nöjda med Ökrabs tjänster. 
 
För att förbättra skolungdomarnas kunskaper om avfallshantering har Ökrabs styrelse under de senaste 
två åren beslutat att bidra till en studiedag där alla klasser i årskurs fem kan besöka Sysavs anläggning i 
Malmö kostnadsfritt genom att Ökrab bekostar transport in till Malmö. Denna aktivitet fortsatte under 
år 2019 och kommer så även att göra under år 2020. 
 
Bolaget uppvisade ett nollresultat. Kostnaderna ökade på grund av ny prissättning av entreprenören för 
slamtömning samtidigt som avfallsmängderna på återvinningscentralerna var större under året. 
Intäkterna ökade i princip motsvarande till följd av årets taxehöjning på 3 procent. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  51 50 

Nettoomsättning  68 118 71 121 

Resultat efter finansiella poster  -4 504 321 

Balansomslutning  44 209 40 844 

Investeringar  2 497 3 226 

 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 
kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för förbunds-
medlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen.  
 
Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetares arbetsmiljö. Under året färdig-
ställdes ombyggnationen av den 40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november kunde 
invigningen genomföras. Nu är målet uppnått gällande ”Friska brandmän”, att kunna ge medarbetarna 
ett betydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. De kvinnliga medarbetarna har 
numera ett större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under år 2020 är målet att brandstationen i 
Simrishamn ska genomgå en ombyggnation. 
 
En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det första året 
efter en längre period som det inte inträffade någon dödsbrand inom räddningstjänstens område. Under 
året utbildades 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskyddskontrollanterna genomförde 
över 2 000 hem- och informationsbesök i samband med brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 
procent av alla hembesök i Skåne. Parallellt genomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (Lagen om skydd 
mot olyckor). 
 
Avsaknaden av brandvarnare i bostad är något SÖRF arbetar aktivt med att förebygga. Detta ledde till 
att ett brandvarnarprojekt startade 2018. Projektet fortlöpte med gott resultat. Under året monterades 50 
brandvarnare upp i hemmen. Utöver utbildningar genomfördes det 2 248 hembesök av brandskydds-
kontrollanterna och brandmännen. Vid besöken diskuterades hushållets brandskydd. Hembesöken 
genererade uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 0,2 mnkr.  
 
Alla klasser i årskurs 2, 5 och 8 fick under året besök av SÖRF. De yngre barnen utbildades i brand-
kunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet samt vart de vänder sig i händelse av en 
brand eller olycka. I årskurs 8 utbildade SÖRF i konceptet ”Upp i rök”. Utbildningen riktade sig till 
ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende 
och handlande. Besöken var mycket uppskattade och kommer att fortsätta framöver.  
 
SÖRF anordnade tillsammans med de kommunala säkerhetscheferna den populära säkerhetsmässan för 
samtliga elever i åk 7. Mässan genomfördes under fyra dagar på brandstationen i Ystad. Över 750 elever 
besökte brandstationen i Ystad och fick information av polis, bank, försäkringsbolag och Region Skåne. 
 
Resultatet uppgick till 0,3 mnkr och medförde att förbundet kunde återställa 2017 års underskott.  
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  17 17 

Nettoomsättning  14 453 15 667 

Resultat efter finansiella poster  3 3 

Balansomslutning  6 071 5 334 

Investeringar  135 148 

 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighets-
utövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad.  
 
Arbetet med digitalisering fortsatte där de första e-blanketterna lanserades i september och kan följas via 
”Mina sidor”. En plattform för att kunna hantera e-fakturor installerades under året. 
 
Den 1 juli trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. Ansökningsför-
farandet ställer högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare och handläggningen av an-
sökningarna är resurskrävande. Under året handlades även Sjöbo kommuns ansökningar om tobaks-
tillstånd. 
 
Under året utfördes 6 000 riskinventeringar, 1 290 inventeringar av enskilda avlopp och sammanlagt 
1 200 inspektioner/kontroller varav 438 kontroller utfördes med stöd av livsmedelslagen, 93 in-
spektioner av tobak, öl och receptfria läkemedel, 292 inspektioner avseende hälsoskydd, 192 in-
spektioner inom lantbruk och 185 inspektioner gällande industriell miljöfarlig verksamhet. 
 
Under våren handlades två ansökningar för provborrning inom Tomelilla kommun. Det var en gedigen 
handläggning där bland annat alla som kände sig berörde bereddes möjlighet att inkomma med syn-
punkter. Ärendena krävde extra direktionsmöten och överklagades upp till högsta instans som i detta fall 
är Mark- och miljööverdomstolen. Det blev avslag på att få prövningstillstånd i högsta instans och 
domen från Mark- och miljödomstolen står därför fast. 
 
Under våren beslutades det i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté att gå vidare med att alkoholenheten 
ska flyttas över till miljöförbundet. 
 
Under 2018 togs det beslut i samråd med medlemskommunerna att det ska finnas extra insatser för att få 
ett aktuellt register över enskilda avlopp. Arbetet med att få ett aktuellt register fortlöpte under året med 
riskinventering, inventering och ansökningar om att åtgärda enskilda avlopp. 
 
Resultatet uppgick till ett drygt nollresultat, vilket var en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Budgeten 
för år 2019 och år 2020 fastställdes med negativa resultat i motsats till de finansiella målen att förbundet 
ska uppvisa positivt resultat, vilket kommunicerades till medlemskommunerna i samband med budget-
processen där direktionen åberopade synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet. Anledningen 
är en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister för att kunna leverera data till andra myn-
digheter, vilket annars kan leda till att förbundet förlorar tillsynen och att kommunerna inte kan uppfylla 
sina miljömål. Utfallet år 2019 översteg alltså förväntningarna, främst beroende på högre intäkter 
gällande miljö- och hälsoskyddsavgifter på grund av den nya tobakslagen, och det finansiella målet kunde 
därmed uppfyllas. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 

Samhällsekonomisk utveckling 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners bedömning ser konjunkturutsikterna för världsekonomin 
bräckliga ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig acceleration 
för global tillväxt inte kommer att ske. BNP-tillväxten i Sverige antas bli svag. Den inhemska efterfrågan 
bedöms växa tämligen långsamt med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion, såväl i 
den offentliga sektorn som för hushållen. Utrikeshandeln beräknas inte ge något större bidrag till den 
svenska BNP-tillväxten vilket är i stor kontrast mot 2019.  
 
Inflationen beräknas landa under Riksbankens mål om 2 procent. Om den senaste tidens låga energi-
priser består finns en risk för en svagare inflation framöver.  
 
I Tomelilla kommuns budget för planperioden 2020 – 2022 uppgår resultatet årligen till 2 procent av 
skatter och statsbidrag för att ha en beredskap inför den osäkerhet som finns i den samhällsekonomiska 
utvecklingen såväl internationellt, nationellt som på regional och lokal nivå. Investeringstakten minskar 
för att stärka kommunens soliditet. 
 
Under första kvartalet 2020 har Covid-19 starkt påverkat hela världsekonomin. De ekonomiska 
konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. Sveriges Kommuner och Regioner 
har gjort en prognosindikation för skatteinkomsterna under året där bedömningen är att skatte-
underlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Det skulle innebära en 
betydande nedrevidering med nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som 
Sveriges Kommuner och Regioner publicerade i februari 2020 och som avsågs att ligga till grund för det 
fortsatta budgetarbetet i Tomelilla.  
 

Befolkningsutveckling 

 
Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick Sveriges befolkning per den 31 december 2019 till 
10 327 589 personer. Under 2019 ökade befolkningen med 97 404 personer, vilket var den lägsta folk-
ökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98 691 personer. 
Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men främst för att in-
vandringen är större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av migrationen.  
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I Tomelilla kommun ökade befolkningen med 60 personer år 2019 och uppgick vid årets slut till 13 617 
invånare. Det föddes 124 barn och 148 personer avled, vilket medförde ett födelseunderskott på 24 
personer. Flyttningsnettot var positivt och uppgick till 84 personer, vilket var den största anledningen till 
ökningen av befolkningen.  
 

 
 

Arbetsmarknad 
 
Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta. Den låga BNP-
tillväxten som varit sedan andra halvåret 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats 
och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms 
därför ske 2020. 
 
Arbetslösheten i Tomelilla uppgick 2019 till 7,9 procent vilket var en liten ökning från 2018 med 0,2 
procent. Rikssnittet i Sverige uppgick 2019 till 7,0 procent.  
 
Rörligheten på arbetsmarknaden tenderar att öka över tid. Detta är till stor del en följd av allt effektivare 
transportsystem men också en tydligare specialisering inom arbetslivet där sannolikheten för att hitta ett 
passande arbete i närheten av bostäder minskar. Även stigande bostadspriser leder till utträngnings-
effekter där invånarna får söka bostäder långt bort från de större städerna där de dynamiska arbets-
marknaderna finns. Det största antalet utpendlare från Tomelilla pendlade till Ystad följt av Simrishamn, 
Sjöbo och Malmö. Inpendlare kom framför allt från Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Kristianstad. 

 

Pensionsförpliktelser 
 
Enligt redovisningsrekommendationer ska särskild upplysning lämnas om pensionsförpliktelser och 
deras finansiering, vilket redovisas i nedanstående tabell. 
 

Pensionsförpliktelser (mnkr)    

  2018 2019 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt  7,8 8,4 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  225,9 219,7 

Finansiella placeringar  -45,3 -55,5 

Återlånade medel  188,4 172,6 
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Placeringar 
 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens avsättning av 
medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2019. Medlen förvaltas av extern kapital-
förvaltare, Svenska Handelsbanken. 
 
Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning uppnås till 
minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida medel ska vara 
minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella instrument tillåts uppgå till 75 procent 
och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 
10 procent.  
 
Per den siste december 2019 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa investeringar som 
uppgick till 10,42 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen aktier uppgick till 69,13 
procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 20,4 procent i enlighet med 
placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen likvida medel som maximalt får uppgå till 
10 procent uppgick till 0,05 procent vid årets slut. 
 

Placeringar (mnkr)  Anskaffnings- Marknadsvärde Andel av 

  värde 191231 portfölj (%) 

Svenska aktier  19,6 24,3 43,69 

Utländska aktier  9,2 14,1 25,44 

Svenska räntebärande  8,7 8,7 15,63 

Utländska räntebärande  2,5 2,6 4,77 

Alternativa investeringar  5,3 5,8 10,42 

Summa värdepapper  45,3 55,5 99,95 

Bankmedel   0,0 0,05 

Summa portfölj 1   55,5 100,00 

Realiserade vinster under året   2,5  

Orealiserade vinster under året   10,2  
 

1 Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), 7 kap 6 § ska finansiella instrument som 
kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde istället för det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.  
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Likviditet och lån 

 
Kommunen hade per den 31 december 2019 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på åtta lån om 
totalt 250 mnkr. I februari 2019 genomfördes en nyupplåning på 60 mnkr samt under april 2019 
omsattes ett lån på 30 mnkr. Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. 
Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med kommunens båda dotterbolag. 
 

Lån (mnkr) Låne- Ränta Ränte- 

 belopp 191231 bindning 

Kommuninvest 20,0 0,960% Maj -25 

Kommuninvest 20,0 0,400% Mar -23 

Kommuninvest 20,0 0,208% Feb -20 

Kommuninvest 30,0 0,610% Apr -24 

Kommuninvest 30,0 1,690% Sep -25 

Kommuninvest 30,0 0,519% Jan -20 

Kommuninvest 50,0 0,850% Feb -22 

Kommuninvest 50,0 0,920% Jan -23 

Summa lån kommunen 250,0   

Österlenhems låneskuld 320,0   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 1,2   

Summa lån kommunkoncernen 571,2   

 

Skatteintäkter och statsbidrag  
 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Budget Bokslut Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Skatteintäkter 528,3 528,9 0,6 

Generella statsbidrag och utjämningar 228,2 232,1 3,9 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 756,5 761,0 4,5 

 
De budgeterade skatteintäkterna var 0,6 mnkr lägre än det faktiska utfallet och generella statsbidrag och 
utjämningar var 3,9 mnkr högre än den budgeterade nivån.  
 
Sveriges Kommuner och Regioners prognos som gjordes i december 2019 visade fortsatt inbromsning 
2020 i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderlaget. Orsaken är främst en 
förväntad minskning av arbetade timmar. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av personer som fyllt 
65 år med anledning av ytterligare en höjning av grundavdragen. Förväntan för åren 2021 – 2023, före 
det nya coronavirusets spridning, var en återhämtning för svensk ekonomi mot en konjunkturell balans. 
De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronaviruset är högst osäkra. Covid-19 har starkt påverkat 
hela världsekonomin. Sveriges Kommuner och Regioners prognosindikation i mars 2020 är en 
betydande nedrevidering av skatteunderlaget för 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Kommunstyrelsen 
 

• Innovation Week, olika föreläsningar, panelsamtal och workshops som berör digitalisering, 
innovation eller resande, genomfördes under våren. 

• EU-projektet ”Digital Kommunal Service” beviljades. 

• Ledarakademin, ett övergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram, genomfördes.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp bildades tillsammans med Simrishamn.  

• Ombyggnation av Byavägen och Villagatan utfördes. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

• Biblioteket i Smedstop byggdes om för meröppet. 

• Ett föreningsråd startades, som ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intresse. 

• Nämnden fattade beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa byggandet 
av en aktivitetspark som beräknas stå klar till sommaren år 2020. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

• Nytt LSS-boende på Stafettgatan invigdes. 

• Ett nytt kvalitetsledningssystem togs fram. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. 

 

Familjenämnden 
 

• Ängens förskola byggdes till med tre nya avdelningar samt ny utemiljö anlades. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades. 

• En avsiktsförklaring undertecknades tillsammans med Region Skåne angående en framtida 
gemensam familjecentral. 

 

Överförmyndarnämnden 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades från och med den 1 januari 2019.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
 

Vision  
 
Under hösten påbörjades ett arbete med en ny vision som ska slutföras och beslutas under år 2020. Den 
befintliga visionen lyder: 
 
”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!” 
 
Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

 

Övergripande mål 
 
Från och med 2019 finns en ny målmodell som är beslutad av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 
utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges övergripande tre målområden med 
vardera två mål.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbar 

utveckling 

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

• God utbildning ges 

Delaktighet 

och 

egenmakt 

Trygghet och 

hälsa 

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

• Livslångt lärande uppmuntras och människors 
möjlighet till egen försörjning underlättas 

• Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

• Den upplevda tryggheten ökar 
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Nämndsmål  
 
Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges tre över-
gripande målområden ovan. Dessa nämndsmål med uppföljning redovisas i tabellform under respektive 
nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen. 
 
Kommunen hade totalt 49 nämndsmål år 2019, där 36 mål bedöms vara uppfyllda, 9 delvis uppfyllda 
och 3 inte uppfyllda. Kommunstyrelsens mål gällande att Tomelilla erbjuder arenor för medborgardialog, 
gick inte att bedöma, då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s medborgarenkät, vilken inte 
genomfördes 2019.  
 
Ett av de tre mål som inte bedöms vara uppfyllda är kommunstyrelsens ”Hållbarhetsarbetet ökar och 
genomsyrar hela förvaltningen”. Tomelilla kom på plats 115 i mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking 
i Sverige vilket var en försämring jämfört med tidigare år. Fordonsparken kommer att förnyas och 
därmed minskar användningen av fossilt bränsle i bilar. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål ”Bygg och samordna fiberutbyggnaden så att 95 procent av alla hushåll 
och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”, bedöms inte vara uppfyllt. Den 
senaste tillgängliga statistiken som är från oktober 2019 visade att 62,7 procent av alla hushåll och 
företag fått möjlighet till höghastighetsbredband. Målet år 2020 kommer inte att nås med anledning av 
att det är många aktörer inblandade i utbyggnaden samt att Trafikverket har långa handläggningstider. 
Det finns en god förhoppning att målet om att alla bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband år 
2025, kommer att nås. Under året gav kommunen möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 
 
Det tredje målet som inte bedöms vara uppfyllt är familjenämndens ”God lärmiljö skapas för att möta 
elevernas individuella behov”. Genomsnittsresultatet på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ökade inte och 
behörigheten till gymnasiet låg på samma nivå som 2018. Däremot minskade andelen elever som 
kommunen inte kunde tillgodose behoven för, och som då placeras i skolverksamhet utanför 
kommunen. En åtgärd för att nå målen är att utveckla handlingsplanerna för att öka kvaliteten i 
undervisningen till exempel gällande matematik, språk samt nyanlända elever. 
 
Det innebär att 92 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda, vilket samman-
fattningsvis kan anses vara en god måluppfyllnad.  

 

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 beslutade om interna kontrollplaner för år 2019 med undantag för sam-
hällsbyggnadsnämnden, vilket kritiserades av revisionen. Ett utvecklingsarbete genomfördes under året 
för att stärka strukturen och organisationen kring riskanalyser, interna kontrollplaner och uppföljning av 
intern kontroll. I arbetet med intern kontroll upprättas riskanalyser i olika steg för att ligga till grund för 
de interna kontrollplanerna. 
 
Den sammantagna bedömningen av den intern kontrollen utvecklades och bedrevs på ett sådant sätt att 
den anses tillräcklig, men där processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna 
kontrollen även framöver. Den sammantagna bedömningen av den interna kontrollen i kommun-
koncernens bolag och förbund är att den är god. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 
 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består 
såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tomelilla kommun definierar 
god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både 
finansiella mål och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två 
tredjedelar av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att 
uppfyllas under året. Enligt den nya målmodellen som gäller från och med 2019 utgör kommunstyrelsens 
verksamhetsmål även verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.  
 
I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga kommunstyrelsens mål. Den sammanfattande bedömningen är att Tomelilla 
kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre finansiella målen är uppfyllda samt av 
kommunstyrelsens tretton verksamhetsmål är elva helt eller delvis uppfyllda. Ett mål är inte uppfyllt och 
ett mål kan inte bedömas.  
 
Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern är att de 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat 
och god följsamhet mot ägardirektiven. 
 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

   

Resultatmål 
Extern resultatnivå, exklusive extra-
ordinära intäkter och kostnader, ska 
uppgå till lägst 1,3 procent i genomsnitt i 
perioden 2019 – 2021. 

Målet är uppfyllt. Resultatet för 2019 uppgick till 
0,3 procent av skatter och statsbidrag. Med det 
budgeterade resultatet för 2020 och 2021 
kommer den genomsnittliga resultatnivån för 
perioden att uppgå till 1,5 procent av skatter och 
statsbidrag. 

 

Investeringsmål 
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under 
perioden 2019 – 2021 uppgå till maximalt 
12 procent av de totala skatteintäkterna 
och statsbidragen. 

Målet är uppfyllt. Investeringarna för 2019 upp-
gick till 9,2 procent av skatter och statsbidrag. 
Inräknat budgeterade nivåer för 2020 – 2021 
kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 9 
procent under perioden. 

 

Skuldmål 
Självfinansieringsgraden av de skatte-
finansierade investeringarna ska uppgå till 
minst 55 procent i genomsnitt under 
perioden 2019 – 2020. Investeringarna 
inom den skattefinansierade verksam-
heten bör fullt ut självfinansieras via 
genererat kassaflöde från verksamheten, 
det vill säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och avlopps-
verksamhet kan finansieras genom 
upptagna lån. Bedömning av påverkan av 
taxenivåer ska göras. 

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden 
uppgick till 77 procent under 2019. Enligt   
budget 2020 kommer de skattefinansierade 
investeringarna att vara 100 procent själv-
finansierade. 
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Kommunstyrelsens Måluppfyllelse  

verksamhetsmål   

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet är delvis uppfyllt. Tillgången till eller absolut 
närhet till 100 Mbit/s möjliggörs med hjälp av med-
finansiering från EU, där utbyggnaden av fiber-
nätet fortsätter under 2020. Medel för kommunal 
digitaliserad service beviljades och arbetet start-
ades upp under 2019. Under året har kommunen 
gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 
hela förvaltningen. 

Målet är inte uppfyllt. Tomelilla kom på plats 115 i 
mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking i Sverige 
vilket är en försämring jämfört med tidigare år. 
Fordonsparken kommer att förnyas och därmed 
minskar användningen av fossilbränsledrivna bilar. 

 

Tomelilla präglas av mångfald, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Målet är delvis uppfyllt. Gemensam administration 
startades upp under hösten. I början av 2020 
lanserades Tomelilla direkt som är en gemensam 
servicekanal in i kommunen. 

 

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet är uppfyllt. Inkvarteringsstatistiken i Tomelilla 
ökade.  

Utbildning och lärande är mångsidigt 
och behovsanpassat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever som upplever att 
man respekterar varandra var högre än tidigare år. 
Andelen elever som har en mer positiv syn på 
skolan och undervisningen ökade. 

 

Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 som 
fick minst betyg E ökade samt andelen elever i 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiet var på 
samma nivå som tidigare år. 

 

Klimatet för näringsliv och 
företagsamhet i Tomelilla är attraktivt 
och konkurrenskraftigt. 

Målet är uppfyllt. Tomelilla kom på plats 112 i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, vilket var 20 
placeringar bättre än förra året. I Insiktsmätningen 
kom Tomelilla på andra plats i Sverige. 

 

Tomelilla erbjuder arenor för 
medborgardialog. 

Då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s 
medborgarenkät, vilken inte gjordes 2019, går det 
inte att göra en bedömning av om det är uppfyllt 
eller inte. 

 

Tomelilla kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2018 och handlingsplaner togs fram 
under 2019. 

 

Invånares möjlighet till egen försörjning 
ökar. 

Målet är uppfyllt. Andelen förvärvsarbetande 
invånare ökade.  

Invånare som får stöd och service för sin 
dagliga livsföring är nöjda med 
insatserna. 

Målet är uppfyllt. Brukarundersökningar inom 
hemtjänst och särskilt boende visade på goda 
resultat. 

 

Tomelilla har arenor som inspirerar till 
ett aktivt och hälsosamt liv. 

Målet är uppfyllt. Antalet deltagartillfällen ökade. 
 

Tomelilla upplevs som en trygg 
kommun. 

Målet är delvis uppfyllt. Polisens trygghetsmätning 
visade på ett marginellt sämre resultat än tidigare 
år. Utfallet av faktiska brott ökade däremot inte. I 
samverkan med polisen ska trygghetsvandringar 
och dialoger med invånare genomföras under 
2020. 

 

 

X 
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Driftbudget 
 
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Kommunfullmäktige  -1,2 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen  -0,8 -0,6 -0,7 0,1 

Valnämnden  -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Överförmyndarnämnden  -2,0 -1,4 -2,0 0,6 

Kommunstyrelsen  -58,0 -58,5 -58,4 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden  -30,3 -28,5 -29,1 0,6 

Byggnadsnämnden  -2,0 -1,9 -2,7 0,8 

Kultur- och fritidsnämnden  -36,2 -35,9 -37,8 1,9 

Vård- och omsorgsnämnden  -227,2 -229,3 -230,1 0,8 

Familjenämnden  -374,8 -394,0 -382,2 -11,8 

Finansieringen 1  739,8 763,3 751,8 11,5 

Totalt 1  7,1 12,1 7,6 4,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
 
Familjenämnden hade en negativ budgetavvikelse på nära 12 mnkr medan finansieringen hade nästan 
motsvarande positiva budgetavvikelse. Inom familjenämndens två stora verksamhetsområden stod 
individ- och familjeomsorgsverksamheten för 0,8 mnkr av underskottet medan barn- och utbildnings-
verksamheten stod för resterande 11 mnkr. Finansieringens överskott beror till största delen på bokförda 
orealiserade vinster med anledning av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som 
trädde i kraft den 1 januari 2019. 
 
Gymnasieverksamheten uppvisade ett underskott på 5,3 mnkr. Detta var ett resultat av fler elever, både i 
ordinarie gymnasieskola och gymnasiesärskola, samt minskade intäkter från Migrationsverket. Cirka 21 
gymnasieelever som kommunen tidigare kunde återsöka statsbidrag för, fick uppehållstillstånd under 
året, vilket medförde att statsbidrag inte längre kunde återsökas för dessa elever. 
 
En annan bidragande orsak till underskottet var att hyreskostnaderna inom barn- och utbildnings-
verksamheten ökade med 4 mnkr jämfört med budget med anledning av följande genomförda invest-
eringar: om- och /eller tillbyggnad av Brösarps skola, Lindesborgsskolan, Kastanjeskolan, Lärkans 
förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorps skola.  
 
Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten fanns det både underskott och överskott där verk-
samheten för försörjning och vuxna uppvisade det enskilt största underskottet på 5,2 mnkr. Främsta 
anledningen var kostnaderna för försörjningsstöd och köp av platser för familjefrid, vilka var 5 mnkr 
högre än budget. 
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Investeringsbudget 
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 70,1 mnkr för kommunen och 106,2 mnkr för kommunkoncernen.  
 
Den totala budgetavvikelsen för kommunen var 26,4 mnkr där drygt 15 mnkr avser utbyggnaden av 
fiber som inte går i den takt som förväntat bland annat beroende på att det är många aktörer inblandade 
i utbyggnaden. Under 2019 möjliggjorde Tomelilla kommun fiberanslutning till 500 hus. Drygt 11 mnkr 
hänför sig till fastighetsinvesteringar, ny bollhall, som fanns med i 2019 års budget men inte utfördes. 
 
Större investeringar som genomfördes i kommunen under året var utbyggnad av fiber, ombyggnation av 
Byavägen, nybyggnation av gång- och cykelväg på Villagatan, ny dränering för kommunhuset, anläggning 
av lekplats i Spjutstorp, tillbyggnad av Ängens förskola bland annat med nattverksamhet, ombyggnad av 
Smedstorps bibliotek för att öka tillgängligheten med meröppet. 
 
Österlenhem AB, kommunens bostadsbolag, nyinvesterade för knappt 33 mnkr under året, bland annat 
gjordes hela utemiljön i kvarteret Lejonet om, renovering av utemiljön samt utbyte av vattenledningarna 
och avstängningsventilerna i kvarteret Lodjuret påbörjades, nybyggnationen av två hus på marken Hallen 
4 avslutades och bilar och övriga inventarier köptes in. 
 

Investeringar per nämnd (mnkr) Bokslut Budget Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen -13,9 -29,2 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA-enheten -33,7 -44,8 11,1 

Kultur- och fritidsnämnden -0,4 -0,3 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden -1,2 -1,5 0,3 

Familjenämnden -2,9 -3,0 0,1 

Exploateringsprojekt -4,7 -0,0 -4,7 

Summa skattefinansierat -56,8 -78,8 22,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-enheten -13,3 -17,7 4,4 

Summa investeringar -70,1 -96,5 26,4 
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Balanskravsresultat 
 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid beräkningen av balanskravet, som är 
kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten.  
 
Balanskravsresultatet uppgick till -0,1 mnkr år 2019. Efter hänsyn till synnerliga skäl som återföring av 
nyttjade medel från den sociala investeringsfonden är balanskravsresultatet 2,4 mnkr. 
 

Balanskravsresultat 1    

  2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 2  7,1 12,1 

Reducering av realisationsvinster 2  -5,2 -12,2 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  1,9 -0,1 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv  1,9 -0,1 

Uttag från social investeringsfond  2,7 2,5 

Insättning till social investeringsfond  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond  4,6 2,4 
 

1 Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 

2 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
 

Resultatöverföring 
 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska avvikelser/resultat i 
driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att överföra resultat inom barn- och 
utbildningsverksamheten per skola till följande år.  
 

Resultatutjämningsreserv 
 
Av tidigare års resultat har 16,5 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är tänkta att 
kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed undvika drastiska 
nedskärningar i verksamheterna. För år 2019 kan inga ytterligare avsättningar göras enligt fastställt 
reglemente. 

 

Social investeringsfond 
 
Årets uttag ur den sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 2018 – 2020 
gällande arbetsmarknadsinsatser för unga nyanländas- och långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet som 
godkändes av styrgruppen 2018. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Under året påbörjades implementeringen av övergripande processer inom lönebildnings- och arbets-
miljöområdet. Inom arbetsmiljöområdet genomfördes arbetsmiljöutbildningar och inom lönebildnings-
området startades ett arbete upp med ny arbetsvärdering och lönekartläggning som fortsätter under år 
2020 där även nya lönekriterier ska tas fram. En ny arbetsmiljöpolicy togs fram. 
 
Det genomfördes ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram, Tomelilla Ledarakademi, med 
kommunens chefer och ledare inom områdena att leda sig själv, att leda i ständig förändring, mitt 
ledarskap, talanger och fallgropar, aktivt lyssnande, konflikthantering, coachande förhållningssätt med 
mera. I oktober genomfördes även en chef- och ledarutvecklingsdag där cheferna jobbade med att ta 
fram nya lönekriterier samt med systematiskt arbetsmiljöarbete och kränkande särbehandling. Inför detta 
togs en ny ledarpolicy fram. 
 
Arbetet med ”Heltidsarbete som norm” fortsatte, där investeringar i ett nytt schemaplanerings- och 
vikariehanteringssystem ligger till grund för att kunna arbeta med heltidsfrågan. Heltidsarbete är inte 
enbart en jämställdhetsfråga utan även mycket viktigt ur ett kvalitets- och kompetensförsörjnings-
perspektiv. För att stödja verksamheterna i dessa frågor startades en central rekryterings- och 
bemanningsenhet upp. 
 
Företagshälsovårdsarbetet dominerades av förebyggande insatser följt av rehabiliterande och främjande 
insatser. Tjänster som avropades var bland annat stödsamtal, utredningar, arbetsmiljökonsultationer, 
besök hos företagsläkare och belastningsergonomiska genomgångar. Kommunen erbjöd också samtliga 
anställda gratis vaccination mot kommande influensa.  
 
I 2019 års lönerevision var det fokus på arbete med lönespridning och särskilt yrkesskickliga inom hela 
kommunen.  
 

Tillsvidareanställda 
 

Antalet tillsvidareanställda     

 2018 2019 Förändring 

Kommunledningskontoret 46 55 9 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 52 115 -7 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 70 - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 229 240 11 

Individ- och familjeverksamheten 45 41 -4 

Barn- och utbildningsverksamheten 278 263 -15 

Verksamhetschefer 5 3 -2 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 725 717 -8 

Österlenhem AB 11 11 0 

Tomelilla Industri AB 0 0 0 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0 0 0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 51 50 -1 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 17 17 0 

Totalt tillsvidareanställda, kommunkoncernen 804 795 -9 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
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Antalet tillsvidareanställda i Tomelilla kommun minskade från 725 till 717 anställda jämfört med före-
gående år. Anledningen till ökningen på kommunledningskontoret var införandet av Tomelilla direkt 
samt gemensam administration under ekonomiavdelningen. Minskningen av tillsvidareanställda inom 
barn- och utbildningsverksamheten förklaras med anpassningar till skolpengen. 

 

Pensionsavgångar 
 
Antalet pensionsavgångar    

  2018 2019 

Kommunledningskontoret  2 3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1  2 3 

Kultur- och fritidsverksamheten 1  1 - 

Vård- och omsorgsverksamheten  6 8 

Individ- och familjeverksamheten  3 0 

Barn- och utbildningsverksamheten  7 2 

Totalt  21 16 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Antalet pensionsavgångar var något färre under år 2019. I och med lagförändringar kring höjd 
pensionsålder bedöms pensionsavgångarna att minska i antal de kommande åren. 

 

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid     

  2018 2019 

Kvinnor    

29 år eller yngre  2,58 4,50 

30–49 år  4,50 5,11 

50 år eller äldre  6,31 6,99 

Totalt kvinnor  5,41 5,87 

    

Män    

29 år eller yngre  4,33 5,43 

30–49 år  3,21 3,12 

50 år eller äldre  4,26 3,78 

Totalt män  4,14 3,71 

    

Samtliga anställda    

29 år eller yngre  3,06 4,78 

30–49 år  4,24 4,70 

50 år eller äldre  5,77 6,15 

Totalt samtliga anställda  5,11 5,35 

    

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)    

Kvinnor  35,87 38,29 

Män  20,65 18,20 

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro   32,92 34,96 
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Sjukfrånvaro, procent Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

per verksamhet 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

Kommunledningskontoret 4,6 3,6 5,7 1,5 1,3 1,8 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 5,1 4,0 5,8 4,8 4,9 4,6 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 3,8 3,9 3,7 - - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 5,2 5,5 2,8 5,9 6,2 4,0 

Individ- och familjeverksamheten 7,6 7,6 8,0 7,3 6,4 10,2 

Barn- och utbildningsverksamheten 5,2 5,8 2,8 5,7 6,7 2,1 

Verksamhetschefer 0,5 0,0 1,4 0,8 0,0 1,3 

Totalt 5,1 5,4 4,1 5,3 5,9 3,7 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Sjukfrånvaron ökade under året från 5,11 procent till 5,35 procent. Statistiken visar en minskning av 
sjukfrånvaron för män och en ökning för kvinnor. Anledningarna till sjukfrånvaron var främst belast-
ningsskador, tumörsjukdomar, migrän och huvudvärk samt psykisk ohälsa. Ohälsa som berodde på 
kombinationer av arbetsrelaterade och personliga skäl ökade. Kommunens chefer arbetar systematiskt 
med sina rehabiliteringsärenden med stöd av HR-avdelningen. Fokus ligger på att arbeta med 
långtidsfrånvaron. 
 
Fler medarbetare nyttjade kommunens friskvårdsbidrag genom möjlighet till kvittoredovisning och 
lansering av den nya förmånsportalen Wellnet. 



 

26 
 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Förväntad utveckling 
 
Tomelilla kommun har en stabilt ökande befolkningsutveckling, vilket ger stora möjligheter till samhälls-
planering utan för tvära kast. Tomelilla kommun kommer att fortsätta arbetet mot ett serviceinriktat och 
effektivare arbetssätt, inte minst tack vare de statsbidrag på drygt 5 mnkr som beviljats. Genom dessa 
projektmedel kommer flera digitala lösningar att möjliggöras och det digitala utanförskapet minimeras. 
Tomelilla direkt införs succesivt och innebär en enklare hantering av många ärenden med snabbare svar 
och därmed bättre service till invånare och kunder. Fiberutbyggnaden är fortsatt en angelägen fråga. 
Strävan finns att lösa utbyggnaden med aktörer på marknaden. Ett gemensamt vatten- och avloppsbolag 
är under bildande tillsammans med Simrishamns kommun för att möta de stora utmaningar som finns 
inom vatten- och avloppsområdet de närmaste decennierna. Alkoholenheten kommer att bli en del av 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund vilket kommer att ge samordningsvinster som innebär bättre 
service och mer samordnad tillsyn. De större investeringarna under 2020 är den fortsatta bredbands-
utbyggnaden, ombyggnation av kommunhuset, Norrevångshemmet, brandstationen samt Byavångs-
skolan och Kastanjeskolan. Målsättningen är att bekosta de skattefinansierade investeringarna fullt ut 
med egna pengar för att inte öka låneskulden. 
 
När det gäller det helägda bolaget Österlenhem AB kommer de att fortsätta att arbeta med underhåll och 
byggnation av lägenheter de närmsta åren. Byggnation i Smedstorp har precis påbörjats och ska vara 
klart våren 2021. Kvarteret Lansen kommer att påbörjas runt årsskiftet 2020/2021 för att vara klart 
någon gång under 2022. För att bolaget ska kunna investera behöver det positiva resultatet ökas, vilket 
också kommer att påverka soliditeten i en positiv riktning. För att öka intäkterna arbetar bolaget lång-
siktigt med att öka de tillval som hyresgästerna kan välja. De flesta tillvalen är hyresgäststyrda vilket ökar 
både valfriheten och betalningsviljan. Alla lägenheter kommer inte att kunna få tillval då det är viktigt att 
även bibehålla lägenheter med en hyressättning där alla kan ha råd att bo. 
 
Möjligheten att avyttra eller utveckla de få fastigheter som finns kvar i kommunens helägda bolag 
Tomelilla Industri AB ska ses över. 
 
När det gäller Österlens Kommunala Renhållnings AB styrs den förväntade utvecklingen dels av 
kostnadsutvecklingen, dels av vilka ambitioner och krav som åvilar bolagets framtida verksamhet. Under 
det kommande året kommer Ökrab att inleda ett arbete med att utreda vilket hämtningssystem som är 
det optimala för området. När det gäller avfallstaxorna, är det bolagets målsättning att inte behöva höja 
dessa ytterligare de kommande åren, men då en förbränningsskatt på 75 kr per ton införs 2020 samtidigt 
som avfallsindex inte visar några tecken på att sjunka är det sannolikt att vissa justeringar av taxan måste 
göras. 
 
För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund kommer att fortsätta arbeta med att få till stånd en samverkan med 
respektive medlemskommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Det påbörjade värdegrundsarbetet 
planeras att vara klart till sommaren, där syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en 
gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet.  
 
Miljöförbundet kommer att fortsätta arbeta utifrån det övergripande målet att verka för en hållbar 
utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 
Tillsynen kommer framöver mer och mer att utföras i projektform där projekten gör att miljöförbund-
et framöver kommer att se var det bör läggas mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv 
och skriva rapporter som blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid tillsyns-
besöken. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag de har från medlems-
kommunerna, det vill säga myndighetsutövning.  
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RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning  

 

Resultaträkning (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 169,2 187,0 225,2 243,9 

Verksamhetens kostnader 2 -874,5 -907,3 -911,9 -942,7 

Av- och nedskrivningar 3 -35,9 -41,2 -48,5 -55,6 

Verksamhetens nettokostnader  -741,2 -761,5 -735,2 -754,4 

Skatteintäkter 4 513,3 528,9 513,3 528,9 

Generella statsbidrag, utjämning 5 228,0 232,1 228,0 232,1 

Verksamhetens resultat  0,1 -0,5 6,1 6,6 

Finansiella intäkter 1 6 8,9 14,9 7,1 14,1 

Finansiella kostnader 7 -1,9 -2,3 -12,5 -7,9 

Resultat efter finansnetto  7,1 12,1 0,7 12,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 -0,1 

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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BALANSRÄKNING 

Balansräkning  
 
Balansräkning (mnkr)        Kommunen      Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 606,6 621,9 925,4 956,3 

   Maskiner och inventarier 9 32,3 39,4 39,5 49,9 

Finansiella anläggningstillgångar      

   Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 10 25,1 25,5 17,5 17,8 

Summa anläggningstillgångar  664,0 686,8 982,4 1024,0 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 4,4 9,1 5,1 9,7 

Kortfristiga fordringar 12 88,8 68,3 96,4 75,3 

Kortfristiga placeringar 1 13 45,3 55,5 45,3 55,5 

Kassa och bank 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Summa omsättningstillgångar  146,8 157,9 218,5 213,6 

Summa tillgångar  810,8 844,7 1 200,9 1237,6 

      

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 15     

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 

Resultatutjämningsreserv  16,5 16,5 16,5 16,5 

Övrigt eget kapital   362,3 367,0 417,3 415,6 

Summa eget kapital  385,9 395,6 434,5 444,8 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 7,8 8,4 10,7 11,2 

Andra avsättningar 17 0,0 0,0 0,3 0,1 

Summa avsättningar  7,8 8,4 11,0 11,3 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 223,4 287,1 519,9 608,5 

Kortfristiga skulder 19 193,7 153,6 235,5 173,0 

Summa skulder  417,1 440,7 
 

755,4 781,5 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 810,8 844,7 1 200,9 1237,6  

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i balansräkningen 20 225,9 219,7 225,9 219,7 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 21 2,2 3,2 2,2 3,2 

Övriga ansvarsförbindelser 22 309,2 325,3 1,5 1,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys  

 

Kassaflödesanalys (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 

Justering för av- och nedskrivningar 3 35,9 41,2 48,5 55,6 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. tillgångar 23 -2,8 -2,0          -2,8 -1,9 

Justering för avsättningar 16 0,4 0,7 1,2 0,5 

Justering för förändring av eget kapital 15 0,0 0,0 2,5 0,0 

Justering för övriga ej likv. påverkande poster 24 -2,4 -8,8 -2,4 -8,9 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  38,2 43,2 47,7 58,0 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 -26,9 20,4 -8,6 20,0 

Ökning/minskning av förråd, exploatering  -2,5 -1,7 -2,8 -1,7 

Ökning av kortfristiga placeringar 13 -1,3 -2,4 -1,3 -2,4 

Minskning av kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 32,7 -40,2 51,0 -50,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  40,2 19,3 86,0 23,4 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar 8, 9 -104,9 -70,1 -155,6 -103,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8, 9 2,8 4,2 2,8 4,2 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -102,6 -66,3 -153,3 -99,6 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 18 0,0 60,0 50,0 85,0 

Minskning av långfristiga skulder 18 0,0 0,0 -11,0 -11,1 

Utbetald utdelning 15 0,0 0,0 -2,5 0,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 18 1,7 3,2 1,7 3,2 

Ökning/minskning investeringsfond VA 18 -2,2 -2,7 -2,2 -2,7 

Ökning/minskning av långfristiga skulder 18 -0,4 3,2 -0,4 3,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,9 63,7 35,6 77,6 

      

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början 14 71,6 8,3 103,4 71,7 

Likvida medel vid årets slut 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Årets kassaflöde  -63,3 16,7 -31,7 1,4 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning  
 
Nettokostnad (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Kommunfullmäktige  -1,2 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen  -0,8 -0,6 -0,7 0,1 

Valnämnden  -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Överförmyndarnämnden  -2,0 -1,4 -2,0 0,6 

Kommunstyrelsen  -58,0 -58,5 -58,4 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden  -30,3 -28,5 -29,1 0,6 

Byggnadsnämnden  -2,0 -1,9 -2,7 0,8 

Kultur- och fritidsnämnden  -36,2 -35,9 -37,8 1,9 

Vård- och omsorgsnämnden  -227,2 -229,3 -230,1 0,8 

Familjenämnden  -374,8 -394,0 -382,2 -11,8 

Finansieringen 1  739,8 763,3 751,8 11,5 

Summa nettokostnad 1  7,1 12,1 7,6 4,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsredovisning 
 
Investeringar per nämnd (mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget Budget- 

 2019 2019 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen 6,1 -20,0 -13,9 -29,2 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 1,0 -34,7 -33,7 -44,8 11,1 

Kultur- och fritidsnämnden - -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden - -1,2 -1,2 -1,5 0,3 

Familjenämnden - -2,9 -2,9 -3,0 0,1 

Exploateringsprojekt - -4,7 -4,7 -0,0 -4,7 

Summa skattefinansierat 7,1 -63,9 -56,8 -78,8 22,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA - -13,3 -13,3 -17,7 4,4 

Summa investeringar 7,1 -77,2 -70,1 -96,5 26,4 

 
 
Kommunstyrelsen (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Inventarier, IT  -0,5 -0,7 -3,8 3,1 

Interaktiv tavla, Brösarp  -0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Fiberutbyggnad  -15,1 -13,0 -25,2 12,2 

Summa kommunstyrelsen  -15,6 -13,9 -29,2 15,3 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

exklusive VA-enheten  2018 2019 2019 avvikelse 

Fastigheter  -50,8 -20,5 -38,5 18,0 

Skolor/förskolor  -43,5 -7,2 -6,1 -1,1 

Övriga lokaler  -4,7 -10,2 -6,4 -3,8 

Oförutsett samt pågående från föregående år  -2,4 -3,1 -6,0 2,9 

Ny bollhall  -0,2 -0,0 -20,0 20,0 

      

Markförsörjning  -7,2 -0,1 -0,0 -0,1 

      

Gata/Park  -9,8 -13,1 -6,3 -6,8 

Asfaltplan, Byavägen  -3,6 -10,3 -3,1 -7,2 

Fordon/utrustning  -0,0 -0,9 -0,5 -0,4 

Oförutsett samt tillgänglighet och övrigt  -6,2 -1,9 -2,7 0,8 

Summa samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA  -67,8 -33,7 -44,8 11,1 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Meröppet bibliotek  -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

Summa kultur- och fritidsnämnden  -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

 
 
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Inventarier, vård och omsorg  -1,1 -1,2 -1,5 0,3 

Summa vård- och omsorgsnämnden  -1,1 -1,2 -1,5 0,3 

 
 
Familjenämnden (mnkr) Bokslut Bokslut Budget Budget- 

 2018 2019 2019 avvikels
e Investering, IKT -2,2 -1,5 -1,5 0,0 

Inventarier, skolan -1,5 -1,2 -1,5 0,3 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och familj 1 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Summa familjenämnden -3,7 -2,9 -3,0 0,1 
 

1 Individ- och familjeomsorgsverksamheten tilldelades inte någon investeringsbudget, men då investeringsbehov uppstod under 
året gjordes en överenskommelse avseende utnyttjande av del av ram för vård- och omsorgsnämnden. 

 
 
Exploateringsprojekt (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Gata, GC Väg   -2,8 -1,0 0,0 -1,0 

Pågående för Karlsborgsområdet  -3,0 -0,0 0,0 0,0 

Vatten- och avloppsledningar  -1,7 -3,7 0,0 -3,7 

Summa exploateringsprojekt  -7,5 -4,7 0,0 -4,7 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

VA-enheten  2018 2019 2019 avvikelse 

Nyanslutningar  -0,2 -1,2 -1,0 -0,2 

Avloppsreningsverk  -2,6 -0,9 -1,7 0,8 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning  -4,2 -5,9 -8,8 2,9 

Byavägen, omläggning VA  -0,8 -3,2 -5,0 1,8 

Brösarp-Kivik, vattenledning  -0,1 -0,7 -0,7 0,0 

Övriga investeringar, VA  -0,5 -1,4 -0,5 -0,9 

Summa samhällsbyggnadsnämnden VA  -8,4 -13,3 -17,7 4,4 

 

 
 



 

 
34 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Noter till balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys 

 

Not 1 
 

Verksamhetens intäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Försäljningsintäkter 7,5 7,1 37,7 26,8 

Taxor och avgifter 55,2 66,2 56,7 66,2 

Hyror och arrenden 15,8 15,9 38,8 52,4 

Bidrag från staten 71,1 71,8 71,1 71,8 

EU-bidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 

Övriga bidrag 2,9 3,6 3,0 3,6 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 11,8 16,5 12,2       17,3 

Försäljning av exploateringsfastigheter 1,6 2,4 1,6 2,4 

Försäljning av anläggningstillgångar 2,8 2,0 2,8 2,0 

Övriga verksamhetsintäkter 0,4 1,4 1,2 1,3 

Summa verksamhetens intäkter 169,2 187,0 225,2 243,9 

 

Not 2 
 

Verksamhetens kostnader (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Löner och sociala avgifter -425,1 -431,4 -442,9 -448,8 

Pensionskostnader -15,9 -21,8 -17,4 -23,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2,9 -2,9 -30,9 -16,0 

Bränsle, energi och vatten -14,4 -14,9 -14,4 -14,9 

Köp av huvudverksamhet -257,9 -267,7 -225,7 -267,7 

Lokal- och markhyror -16,7 -18,6 -18,0 -20,8 

Övriga tjänster -27,1 -30,4 -27,1 -30,4 

Lämnade bidrag -34,8 -35,9 -34,8 -35,9 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 -0,3 0,0 -0,4 

Övriga kostnader 1 -79,7 -83,4 -100,7 -84,3 

Summa verksamhetens kostnader -874,5 -907,3 -911,9 -942,7 
 

1 Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision uppgick till 157,5 tkr 
(131,2 tkr för år 2018) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 132,5 tkr (105,2 tkr för år 2018) och för 
förtroendevalda 25 tkr (26 tkr för år 2018). 
 

Not 3 
 

Av- och nedskrivningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -29,6 -34,3 -41,5 -46,6 

Avskrivning maskiner och inventarier -6,3 -6,9 -7,0 -9,0 

Summa av- och nedskrivningar -35,9 -41,2 -48,5 -55,6 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 4 
 

Skatteintäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Kommunalskatt 516,1 533,5 516,1 533,5 

Slutavräkning föregående år -2,0 1,2 -2,0 1,2 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år -0,8 -5,8 -0,8 -5,8 

Summa skatteintäkter 513,3 528,9 513,3 528,9 

 

Not 5 
 

Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 185,5 195,8 185,5 195,8 

Kommunal fastighetsavgift 30,7 31,0 30,7 31,0 

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

Regleringsavgift/bidrag 2,1 9,5 2,1 9,5 

Kostnadsutjämningsbidrag 5,3 0,0 5,3 0,0 

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 -0,9 0,0 -0,9 

Avgift till LSS-utjämning -5,4 -8,8 -5,4 -8,8 

Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade 9,8 5,5 9,8 5,5 

Summa generella statsbidrag, utjämningar 228,0 232,1 228,0 232,1 

 

Not 6 
 

Finansiella intäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ränteintäkter 0,2 0,3 1,7 0,4 

Aktieutdelning 4,1 0,9 0,8 0,9 

Realiserade vinster 1,3 2,5 1,3 2,5 

Orealiserade vinster 2,4 10,2 2,4 10,2 

Övriga finansiella intäkter 0,9 1,0 0,9 0,1 

Summa finansiella intäkter 1 8,9 14,9 7,1 14,1 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 

 

Not 7 
 

Finansiella kostnader (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Räntekostnader -1,4 -2,0 -12,0 -2,3 

Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,3 -0,5 -5,6 

Summa finansiella kostnader -1,9 -2,3 -12,5 -7,9 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 8 
 

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 887,1 980,2 1 281,9 1 423,6 

Årets anskaffningar 92,1 63,7 141,6 92,3 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -6,7 0,0 -8,2 

Omklassificeringar 1,0 -11,9 0,1 -12,6 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 980,2 1 025,3 1 423,6 1 495,1 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -343,9 -373,6 -457,5 -498,2 

Årets avskrivningar -29,7 -34,1 -40,7 -45,9 

Årets försäljningar 0,0 4,3 0,0 5,3 

Utgående ackumulerade avskrivningar -373,6 -403,4 -498,2 -538,8 

     

Utgående bokfört värde 606,6 621,9 925,4 956,3 

varav markreserv 17,9 17,3   

varav verksamhetsfastigheter 222,5 270,2   

varav fastigheter för affärsverksamhet 221,3 214,3   

varav publika fastigheter 78,1 79,0   

varav fastigheter för annan verksamhet 3,8 4,7   

varav pågående arbete 63,0 36,4   

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 17,7 16,2 14,1 12,8 

 

Not 9 
 

Maskiner och inventarier (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 62,7 74,7 83,8 97,9 

Årets anskaffningar 12,0 9,8 14,7 15,2 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -0,2 -0,6 -1,9 

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

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 74,7 88,9 97,9 115,8 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -36,2 -42,4 -50,6 -58,4 

Årets avskrivningar -6,2 -7,1 -7,8 -9,2 

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 1,7 

Utgående ackumulerade avskrivningar -42,4 -49,5 -58,4 -65,9 

     

Utgående bokfört värde 32,3 39,4 39,5 49,9 

varav maskiner 1,8 2,7   

varav inventarier 14,8 18,6   

varav speciella anläggningar 8,8 11,4   

varav bilar 4,1 3,9   

varav konst 0,8 0,8   

varav övriga maskiner och inventarier 2,0 2,0   

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 5,7 5,4 5,1 4,7 



 

 
37 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Not 10 
 

Aktier, andelar, långfristiga fordr. (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Aktier i koncernföretag     

Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr 2,0 2,0 - - 

Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr 5,2 5,2 - - 

ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr 0,5 0,5 - - 

Summa aktier i koncernföretag 7,7 7,7 - - 

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 8,8 8,8 8,8 8,8 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4 14,4 14,4 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 2,2 2,2 

Övriga långfristiga fordringar 0,8 1,2 0,9 1,2 

Summa långfristiga fordringar 3,0 3,4 3,1 3,4 

     

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 25,1 25,5 17,5 17,8 
 

1 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Särskild insats betalades in under 
2015 med 8,2 mnkr. Tomelilla kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2019-12-
31 till 11,7 mnkr. 

 

Not 11 
 

Förråd med mera (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående värde exploateringsfastigheter 2,1 4,4 2,1 4,4 

Årets utgifter 3,6 7,0 3,6 7,0 

Uttag bokfört värde -1,3 -2,3 -1,3 -2,3 

Utgående värde exploateringsfastigheter 4,4 9,1 4,4 9,1 

Lager 0,0 0,0 0,7 0,6 

Summa förråd med mera 4,4 9,1 5,1 9,7 

 
Exploateringsredovisning (mnkr)  IB Inkomster Utgifter UB 

Årets förändring  2019 2019 2019 2019 

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118  0,1 - - 0,1 

Onslunda 31:156, 31:157, 31:158  0,0 - - 0,0 

Dromedaren 7  0,3 - - 0,3 

Gräshoppan 8, Myran 6, 12  0,6 - 0,4 1,0 

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt)  0,3 - - 0,3 

Brösarp 11:23-11:26  0,3 - - 0,3 

Karlsborg Etapp 2  2,8 -1,7 0,3 1,4 

Karlsborg Etapp 3a  - -0,6 6,3 5,7 

Summa exploateringsredovisning  4,4 -2,3 7,0 9,1 
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Not 12 
 

Kortfristiga fordringar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Kundfordringar 11,1 11,0 12,1 12,3 

Mervärdesskatt 9,9 6,5 11,0 7,9 

Upplupna skatteintäkter 23,4 26,4 23,4 26,4 

Övriga kortfristiga fordringar 39,6 19,9 46,1 23,3 

Interimsfordringar 4,8 4,5 3,8 5,4 

Summa kortfristiga fordringar 88,8 68,3 96,4 75,3 

 

Not 13 
 

Kortfristiga placeringar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Pensionskapital 1 44,8 55,5 44,8 55,5 

Bankmedel 0,5 0,0 0,5 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 45,3 55,5 45,3 55,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 

 

Not 14 
 

Kassa och bank (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Bankkonto 3,3 18,0 66,7 66,1 

Bankkonto, VA-enheten 4,9 7,0 5,0 7,0 

Summa kassa och bank 8,3 25,0 71,7 73,1 

 

Not 15 
 

Eget kapital (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående eget kapital  378,8 383,5 433,8 432,1 

Årets resultat 4,7 12,1 -1,7 12,7 

Byte av redovisningsprincip betr. finansiella instrument 2,4 - 2,4 - 

Utgående eget kapital 1, 2 385,9 395,6 434,5 444,8 

varav resultatutjämningsreserv 16,5 16,5 16,5 16,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr.  

 

2 Genom särskilt direktiv begärde kommunen utdelning från Tomelilla Industri AB för räkenskapsåret 2017 med 2,5 
mnkr, vilket utbetaldes år 2018. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 16 
 

Avsättningar för pensioner (mnkr)          Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående avsättningar 8,2 7,8 10,4 10,7 

Pensionsutbetalningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 

Nyintjänad pension 0,6 0,6 1,3 0,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,2 0,0 0,3 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Övriga poster -0,7 0,0 -0,7 0,0 

Förändring av löneskatt -0,1 0,1 -0,1 0,1 

Summa avsättningar för pensioner 7,8 8,4 10,7 11,2 

 

Not 17 
 

Andra avsättningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Latent skatteskuld 0,0 0,0 0,3 0,1 

Summa andra avsättningar 0,0 0,0 0,3 0,1 

 

Not 18 
 

Långfristiga skulder (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 14,7 17,9 14,7 18,0 

Investeringsbidrag 18,3 21,5 18,3 21,5 

Långfristiga lån 190,0 250,0 486,3 571,2 

Resultatfond, vatten och avlopp 0,4 -2,3 0,4 -2,4 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 223,4 287,1 519,9 608,5 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, vägt snitt 45,2 45,1 45,2 45,1 

Investeringsbidrag, återstående antal år, vägt snitt 18,3 18,0 18,3 18,0 
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Not 19 
 

Kortfristiga skulder (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Leverantörsskulder 88,7 57,6 99,5 64,8 

Förutbetalda skatteintäkter 5,5 5,5 5,5 5,6 

Mervärdesskatt 0,6 1,2 1,0 1,3 

Personalens källskatt 6,2 6,4 6,3 6,4 

Upplupna löner och semesterlön 19,8 18,2 20,5 18,8 

Upplupna sociala avgifter 8,5 8,5 8,7 8,7 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och semesterlön 6,5 6,4 6,6 6,4 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 12,7 14,1 13,7 14,5 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 4,7 6,5 3,4 6,8 

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

Förutbetalda hyresintäkter 0,9 1,0 6,8 1,0 

Projektmedel 5,7 3,2 5,7 3,2 

Statsbidrag 14,5 14,8 14,2 14,8 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 15,6 8,7 

Övriga interimsskulder 18,7 6,6 5,5 8,2 

Övriga kortfristiga skulder 0,1 2,9 21,9 3,1 

Summa kortfristiga skulder 193,7 153,6 235,5 173,0 

 

Not 20 
 

Pensionsförbindelser ej upptagna i         Kommunen          Koncernen 

balansräkningen (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 181,8 176,8        181,8 176,8 

Löneskatt 44,1 42,9 44,1 42,9 

Summa pensionsförbindelser  225,9 219,7 225,9 219,7 

Förpliktelse minskad genom försäkring 1 45,2 53,1 - - 

Överskottsmedel i försäkring 0,4 0,0 - - 

Aktualiseringsgrad 98% 98% - - 
 

1 Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade från år 
1998 och framåt. 
 

Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstids-
pension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av 
pensionsreglementet för förtroendemän (PBL-KL) i vilket rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till 
tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs tolv års pensionsgrundande tid. 
 

Tomelilla kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Tomelilla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 
304 kronor. Tomelilla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 663 751 711 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 661 210 091 kronor.
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 21 
 

Ej uppsägningsbara operationella         Kommunen          Koncernen 

leasingavtal (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Framtida minimileasingavgifter som förfaller:     

inom 1 år 1,6 1,7 1,6 1,7 

senare än 1 år men inom 5 år 0,6 1,5 0,6 1,5 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 2,2 3,2 2,2 3,2 

 

Not 22 
 

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 295,0 320,0 0,0 0,0 

Tomelilla Industri AB 11,0 0,0 0,0 0,0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,8 
 

1,3 0,0           0,0 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,4 1,5 1,5 1,5 

Föreningar 0,0 2,5 0,0 0,0 

Summa övriga ansvarsförbindelser 309,2 325,3 1,5 1,5 

 

Not 23 
 

Justering för vinst/förlust försäljning         Kommunen          Koncernen 

av anläggningstillgångar (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Reavinst/reaförlust, avyttring av fastigheter, mark etc. 2,6 2,0 2,6 1,9 

Reavinst/förlust, avyttring av maskiner och inventarier 0,2 0,0 0,2 0,0 

Summa  2,8 2,0 2,8 1,9 

 

Not 24 
 

Justering för övriga ej likviditets-          Kommunen          Koncernen 

påverkande poster (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Orealiserade vinster -2,4 -10,2 -2,4 -10,2 

Ej likviditetspåverkande förändring anläggningstillgång 0,0 1,4 0,0 1,4 

Summa -2,4 -8,8 -2,4 -8,8 

 

Koncerninterna förehavanden 
 

Koncerninterna före- Ägd   Försäljning   Lån   Borgen 

havanden (mnkr) andel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Kommunen  27,6 8,6     320,0   

Österlenhem AB 100% 7,1 14,6       320,0 

Tomelilla Industri AB 100% 0,4 1,1         

ÖKRAB 50% 1,0 1,2         

Miljöförbundet 23,20% 0,9 1,7         

SÖRF 16,50% 0,7 10,5         

Summa förehavanden  37,7 37,7 0,0 0,0 320,0 320,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Skadeståndsanspråk 
 

Skadeståndsanspråk (mnkr)          Kommunen 

 2018 2019 

Regresskrav försäkringsbolag, VA-enheten 1 - 2,0 

Summa skadeståndsanspråk   
 

1 Skadeståndsanspråk gentemot Tomelilla kommun, som kommunen gjort bedömningen att det ej finns skäl att göra 
avsättning för. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Resultat- och balansräkning för VA-enheten 

 

Resultaträkning (mnkr) för VA-enheten    

 Not 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 1 29,7 32,0 

Verksamhetens kostnader 1 2 -20,1 -23,4 

Av- och nedskrivningar  3 -8,5 -8,5 

Verksamhetens nettokostnader  1,1 0,1 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -3,3 -2,8 

Resultat efter finansnetto  -2,2 -2,7 

Återföring/avsättning till resultatfond  2,2 2,7 

Årets resultat 5 0,0 0,0 
1 I VA-enhetens resultaträkning ingår både externa och interna poster. 

 
Balansräkning (mnkr) för VA-enheten    

 Not 2018 2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 188,7 196,5 

   Maskiner och inventarier 7 1,0 2,2 

Summa anläggningstillgångar  189,7 198,7 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  3,7 5,6 

Kassa och bank  5,0 7,0 

Summa omsättningstillgångar  8,7 12,6 

Summa tillgångar  198,4 211,3 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  14,7 17,9 

Övriga långfristiga skulder  180,1 191,4 

Summa långfristiga skulder 8 194,8 209,3 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  0,4 -2,3 

Övriga kortfristiga skulder  3,2 4,3 

Summa kortfristiga skulder 9 3,6 2,0 

Summa skulder  198,4 211,3 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Kassaflödesanalys för VA-enheten 
 
Kassaflödesanalys (mnkr) för VA-enheten   

  Not 2018 2019 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat    -2,2 -2,7 

Justering för av- och nedskrivningar  3 8,5 8,5 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital   6,3 5,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -3,2 -1,9 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -2,6 1,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   0,5 5,2 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar  6, 7 -10,1 -19,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6, 7 0,0 2,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10,1 -17,3 

     

Finansieringsverksamheten     

Ökning/minskning av långfristiga skulder   -15,2 14,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -15,2 14,1 

     

Årets kassaflöde     

Likvida medel vid årets början   29,8 5,0 

Likvida medel vid årets slut   5,0 7,0 

Årets kassaflöde   -24,8 2,0 

 



 

 
45 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Noter för VA-enhetens räkenskaper 
 

Not 1 
 

Verksamhetens intäkter (mnkr)   

   2018 2019 

Vatten- och avloppsavgifter   29,4 31,6 

Periodisering av anläggningsavgifter   0,3 0,4 

Övriga intäkter   0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter   29,7 32,0 

 

Not 2 
 

Verksamhetens kostnader (mnkr)   

   2018 2019 

Personalkostnader   -7,4 -9,8 

Övriga verksamhetskostnader   -12,7 -13,6 

Summa verksamhetens kostnader   -20,1 -23,4 

 

Not 3 
 

Av- och nedskrivningar (mnkr)   

   2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar   -8,4 -8,4 

Avskrivning maskiner och inventarier   -0,1 -0,1 

Summa av- och nedskrivningar   -8,5 -8,5 

 

Not 4 
 

Finansiella kostnader (mnkr)   

   2018 2019 

Kapitalkostnadsränta   -3,3 -2,8 

Summa finansiella kostnader   -3,3 -2,8 

 

Not 5 
 

Årets resultat (mnkr)   

   2018 2019 

Överuttag/underskott   -2,2 -2,7 

Återställt balanserat underskott   0,0 0,0 

Återföring/avsättning till resultatfond   2,2 2,7 

Summa årets resultat   0,0 0,0 



 

 
46 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Not 6 
 

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr)   

   2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   263,7 270,6 

Årets anskaffningar   6,9 14,5 

Årets försäljningar   0,0 -2,1 

Omklassificeringar   0,0 3,7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   270,6 286,7 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar   -73,5 -81,9 

Årets avskrivningar   -8,4 -8,4 
 Årets försäljningar   0,0 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -81,9 -90,2 

     

Utgående bokfört värde   188,7 196,5 

 

Not 7 
 

Maskiner och inventarier (mnkr)   

   2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   1,0 1,6 

Årets anskaffningar   0,6 1,3 

Årets försäljningar   0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   1,6 2,9 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar   -0,5 -0,6 

Årets avskrivningar   -0,1 -0,1 

Årets försäljningar   0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -0,6 -0,7 

     

Utgående bokfört värde   1,0 2,2 

 

Not 8 
 

Långfristiga skulder (mnkr)   

   2018 2019 

Lån av kommunen   179,9 191,2 

Förutbetalda anläggningsavgifter   14,7 17,9 

Investeringsbidrag   0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder   194,8 209,3 

 

Not 9 
 

Kortfristiga skulder (mnkr)   

   2018 2019 

Resultatfond, justerat för periodens resultat   0,4 -2,3 

Leverantörsskulder   2,1 3,2 

Upplupna löner och semesterlöner   0,8 0,9 

Övriga interimsskulder   0,3 0,2 

Summa kortfristiga skulder   3,6 2,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 
 
Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 
skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 

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

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

Avskrivningar 
 
Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen 
tas i bruk. I huvudsak används följande avskrivningstider:  
 
Vatten och avloppsledningar 50 år  
Fastigheter 15 – 33 år  
Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 
Vatten- och avloppsverk 25 år  
Maskiner, fordon 5 – 10 år  
Inventarier 3 – 10 år  
 



 

 
48 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Byte av redovisningsprincip 
 
I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 
2019, ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till 
verkligt värde, vilket medför att anpassning gjorts till rekommendation 7, finansiella tillgångar och 
skulder, för år 2019 samt att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om.  

 
Komponentavskrivningar 
 
Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid aktivering av till-
gångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns skillnader i förbrukning av 
tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det 
sådana skillnader har tillgången delats upp i komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för 
komponentavskrivningar har tagits fram.  
 
Avskrivningstider på komponenter: 
 
Fastigheter    Nyttjandeperiod  
Stomme    50  
Installation (vatten, avlopp, värme)  50  
Fasad/yttertak   30  
Elinstallationer   30  
Fönster, dörrar, våtutrymmen  20  
Ventilation    15  
Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning) 15  
Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö) 10 
 
För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter användas till 
exempel för processkonstruktioner och ledningar.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Skatteintäkter 
 
Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med RKR:s 
rekommendationer.  
 

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

Kommunfullmäktige 
Ordförande: Christer Yrjas (C) 
 

Ansvarsområde 

 

• Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ. 

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

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

• Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Väsentliga händelser 2019 

 

• Inga väsentliga händelser skedde under året. 
 

Verksamhetsuppföljning 

 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under året 16 motioner och ställde fyra interpellationer samt 17 
enkla frågor. Kommunfullmäktige hade sex sammanträden under året. Inga nya medborgarinitiativ 
inkom under året.  

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  0 0 

Kostnader  -1 196 -964 

Nettokostnader  -1 196 -964 

Budgeterade nettokostnader  -987 -923 

Budgetavvikelse  -209 -41 

 
Kommunfullmäktige redovisade ett mindre underskott där anledningen var högre omkostnader i 
samband med fullmäktigesammanträden. 
 

Framtid 
 
Under våren kommer kommunfullmäktige att besluta om den nya visionen för Tomelilla kommun. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Revisionen 
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S) 
 

Ansvarsområde 

 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhetsområden. 

 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Upphandling av revisionstjänster genomfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut genomförde revisionen fyra granskningar under året. De 
genomförda granskningarna avsåg kommunens internkontroll samt avyttring av inventarier, bygglovs-
hantering och måltidsverkstaden. Valet av granskningsområden föregicks av den årliga risk- och 
väsentlighetsanalysen.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  0 0 

Kostnader  -844 -650 

Nettokostnader  -844 -650 

Budgeterade nettokostnader  -841 -747 

Budgetavvikelse  -3 97 

 
Revisionen redovisade ett överskott på 0,1 mnkr främst beroende på att kostnaderna för externa 
konsultköp och utbildningar blev lägre än budgeterat. 
 

Framtid 
 
En ny risk- och väsentlighetsanalys ska tas fram som underlag för 2020 års revisionsgranskningar. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Valnämnden 
Ordförande: Lena Berndin (M) 
 

Ansvarsområde 

 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt 
rekrytera och utbilda röstmottagare. 

• Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande röstmottagare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Val till EU-parlamentet genomfördes under våren. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under våren deltog ledamöter och handläggare i utbildningsinsatser inför valet till EU-parlamentet. 

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  281 315 

Kostnader  -513 -411 

Nettokostnader  -232 -96 

Budgeterade nettokostnader  -225 -151 

Budgetavvikelse  -7 55 

 
Valnämnden redovisade ett överskott på 0,1 mnkr. Anledningen till överskottet var en mer effektiv 
hantering av förtidsröstningen. 
 

Framtid 
 
Nästa val kommer att ske år 2022 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är 
det val till EU-parlamentet.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Bo Herou (KD) 
 

Ansvarsområde 

 

• Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad 
och Sjöbo. 

• Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. 

• Myndighetsutövning. 

• Intern och extern information om verksamheten. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades. 

• Kansliet flyttade till Gladanleden. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
1 januari 2019 bildade Tomelilla, Ystad och Sjöbo en gemensam överförmyndarnämnd. Ärendena 
handlades av ett gemensamt kansli som har sitt säte i Tomelilla. 

Nämndens uppgifter omfattade att utreda, fatta beslut och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare i de tre kommunerna. Uppgifterna omfattade även att bereda tingsrättens förordnanden, 
sörja för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare samt att informera internt och externt 
om överförmyndarverksamheten. 

Under det gångna året bestod kansliet av sex heltidstjänster. Den 1 februari 2019 flyttade kansliet in i nya 

och anpassade lokaler på Gladanleden 2 i Tomelilla.  

Antalet ärenden ökade under året och omsättningen var hög. Under året öppnades 254 nya akter.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  4 530 4 988 

Kostnader  -6 511 -6 375 

Nettokostnader  -1 981 -1 387 

Budgeterade nettokostnader  -2 309 -1 973 

Budgetavvikelse  328 586 

 
Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 0,6 mnkr. 
 
Anledningen till överskottet var framför allt en konsekvens av att implementeringen av det nya 
verksamhetssystemet inte genomfördes i den planerade utsträckningen under året samt att 
personalkostnaderna var lägre än budgeterat. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Framtid 
 
De nya lagstiftningarna med anhörigbehörighet enlig Föräldrabalken och lagen om framtidsfullmakter 
har ännu inte gett någon synlig effekt på antalet tillkommande ärenden. Det är svårt att veta hur de 
kommer att påverka verksamheten framöver eftersom de flesta anhörigfullmakter som upprättas inte 
kommer att träda i kraft på många år ännu. Det kan dock inte uteslutas att överförmyndarnämnden 
skulle kunna få tillkommande uppgifter i och med den handläggning som åligger överförmyndaren i 
lagstiftningen om framtidsfullmakter. 

Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidskrävande och som en följd ökar arvodes-
kostnaderna. Det blir också svårare att rekrytera gode män och förvaltare till de mer komplicerade 
ärendena, som är svåra att utöva av en lekman. Verksamheten behöver digitaliseras så att e-tjänster kan 
erbjudas både till sökande och till ställföreträdare.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Per-Martin Svensson (M) 
Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson 
 

Ansvarsområde 

 

• 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 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Innovation Week, olika föreläsningar, panelsamtal och workshops som berör digitalisering, 
innovation eller resande på något sätt, genomfördes under våren. 

• EU-projektet Digital kommunal service beviljades. 

• En digitaliseringsstrateg anställdes. 

• Ledarakademin, ett övergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram, genomfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under Tomelilla Innovation Week genomfördes föreläsningar, workshops och panelsamtal. En förarlös 
buss trafikerade en kortare sträcka i centrala Tomelilla. På torget fanns bland annat en smart bänk för 
laddning av mobiltelefoner och en smart papperskorg som larmade om det fanns behov av tömning. 
 
Uppstart skedde av ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” som är ett fortsättningsprojekt som bygger 
vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”. Målet är minskade 
utsläpp av växthusgaser men också att påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning 
av fossil energi. 
 
Insiktsmätningen visade mycket goda resultat, Tomelilla kommun kom på andra plats i Sverige av 170 
deltagande kommuner. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som i första 
hand mäter servicen för gruppen företagare. 
 
 



 

 
57 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Tomelilla kommun deltog aktivt i inspirationsforumet Smart Little Village, en mötesplats för de som har 
intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. Där presenterades kommunens arbete med digi-
talisering och den digitala strategin marknadsfördes. Kommunen deltog även vid ett kommunhackaton 
tillsammans med studenter från Malmö och Lunds universitet. 
 
Det skedde en fortsatt utveckling inom ramen för destinationssamverkan. Ett led i att öka turist-
informationens mobilitet gjordes genom att en digital turisminformationstavla placerades i Brösarp samt 
att informationspunkter med enklare turisminformation placerades ut på olika platser i kommunen.  
 
I samband med att en digitaliseringsstrateg anställdes startades digitaliseringsrådet med representanter 
från förvaltningens olika verksamhetsområden. Office365 infördes under året. 
 
Inom personalområdet fastställdes de stora strategiska processerna kring lönebildning och arbetsmiljö i 
organisationen. Uppföljning av medarbetarenkät och systematiskt arbetsmiljöarbete med nya arbetssätt 
och nya processer genomfördes. En ny ledarpolicy implementerades.  
 
Det förhandlades och genomfördes organisationsförändringar inom kultur- och fritidsverksamheten som 
organiserades inom samhällsbyggnadsverksamheten samt en kommungemensam administration start-
ades upp som organiserades under ekonomiavdelningen. 
 
Lönerevision genomfördes för samtliga fackliga organisationer. Utfallet i revisionen blev 2,2 procent. En 
ny huvudöverenskommelse (HÖK) tecknades centralt med vårdförbundet. 
 
Chefsportalen lanserades under perioden och är ett hjälpmedel och en övergripande handbok för 
kommunens chefer. Arbetsmiljöutbildningar och dialoger kring organisatorisk och social arbetsmiljö 
genomfördes. 
 
I maj publicerades kommunens omgjorda externa webbplats tomelilla.se. Den är uppbyggd kring ett 
”mobile first”-tänk då majoriteten av användarna brukar mobiltelefoner eller läsplattor. Innehållet 
strukturerades utifrån ett kundperspektiv, inte ett organisatoriskt perspektiv. Tillgänglighetsaspekten 
beaktades också utifrån olika perspektiv. Under vår och sommar arbetades det med att utveckla och 
strukturera det löpande kommunikationsarbetet som stöd till verksamheterna. 
 
Det fortsatta arbetet med att centralisera det administrativa arbetet skedde bland annat genom att 
kansliavdelningen övertog sekreterarskapet för byggnadsnämnden. Automatisering av inbetalnings-
rutinen togs i drift under året vilket var första steget i arbetet med att effektivisera arbetet med stora 
räkenskapsvolymer.
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VERKSAMHETSANALYSER 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse  

   

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet är delvis uppfyllt. Tillgången till eller absolut 
närhet till 100 Mbit/s möjliggörs med hjälp av med-
finansiering från EU, där utbyggnaden av fiber-
nätet fortsätter under 2020. Medel för kommunal 
digitaliserad service beviljades och arbetet start-
ades upp under 2019. Under året har kommunen 
gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 
hela förvaltningen. 

Målet är inte uppfyllt. Tomelilla kom på plats 115 i 
mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking i Sverige 
vilket var en försämring jämfört med tidigare år. 
Fordonsparken kommer att förnyas och därmed 
minskar användningen av fossilbränsledrivna bilar. 

 

Tomelilla präglas av mångfald, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Målet är delvis uppfyllt. Gemensam administration 
startades upp under hösten. I början av 2020 
lanserades Tomelilla direkt som är en gemensam 
servicekanal in i kommunen. 

 

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet är uppfyllt. Inkvarteringsstatistiken i Tomelilla 
ökade.  

Utbildning och lärande är mångsidigt 
och behovsanpassat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever som upplever att 
man respekterar varandra var högre än tidigare år. 
Andelen elever som har en mer positiv syn på 
skolan och undervisningen ökade. 

 

Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 som 
fick minst betyg E ökade samt andelen elever i 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiet var på 
samma nivå som tidigare år. 

 

Klimatet för näringsliv och 
företagsamhet i Tomelilla är attraktivt 
och konkurrenskraftigt. 

Målet är uppfyllt. Tomelilla kom på plats 112 i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, vilket var 20 
placeringar bättre än förra året. I Insiktsmätningen 
kom Tomelilla på andra plats i Sverige. 

 

Tomelilla erbjuder arenor för 
medborgardialog. 

Då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s 
medborgarenkät, vilken inte gjordes 2019, går det 
inte att göra en bedömning av om det är uppfyllt 
eller inte. 

 

Tomelilla kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2018 och handlingsplaner togs fram 
under 2019. 

 

Invånares möjlighet till egen försörjning 
ökar. 

Målet är uppfyllt. Andelen förvärvsarbetande 
invånare ökade.  

Invånare som får stöd och service för sin 
dagliga livsföring är nöjda med 
insatserna. 

Målet är uppfyllt. Brukarundersökningar inom 
hemtjänst och särskilt boende visade på goda 
resultat. 

 

Tomelilla har arenor som inspirerar till 
ett aktivt och hälsosamt liv. 

Målet är uppfyllt. Antalet deltagartillfällen ökade. 
 

Tomelilla upplevs som en trygg 
kommun. 

Målet är delvis uppfyllt. Polisens trygghetsmätning 
visade på ett marginellt sämre resultat än tidigare 
år. Utfallet av faktiska brott ökade däremot inte. I 
samverkan med polisen ska trygghetsvandringar 
och dialoger med invånare genomföras under 
2020. 

 

 

X 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)    

  2018 2019 

Intäkter  14 328 6 489 

Kostnader  -72 315 -64 936 

Nettokostnader  -57 987 -58 447 

Budgeterade nettokostnader  -57 059 -58 375 

Budgetavvikelse  -928 -72 

    

Investeringar  -15 657 -13 921 

Budgeterade investeringar  -26 200 -29 200 

Budgetavvikelse  10 543 15 279 

 
Kommunstyrelsen redovisade ett mindre underskott på knappt 0,1 mnkr.  
 
Den politiska verksamheten uppvisade ett mindre underskott framförallt beroende på utbildningsinsatser 
som genomfördes med anledning av ny mandatperiod. Detta vägdes upp av motsvarande överskott 
inom kommunledningskontoret bland annat beroende på lägre personalkostnader. 
 
Investeringsbudgeten uppvisade ett överskott på 15,3 mnkr främst med anledning av den pågående 
bredbandsutbyggnaden som inte genomfördes i den takt som planerats. 
 

Framtid 
 
En ny vision för Tomelilla kommun ska tas fram och beslutas under år 2020. Varumärkesarbetet ska 
stärkas både vad gäller arbetsgivarperspektivet och platsvarumärket, närvaron i de digitala kanalerna ska 
skalas upp utifrån framtagen strategi.  
 
Tillväxtverket beviljade Tomelilla kommun drygt 5 mnkr för att utveckla kommunal digital service. Med 
projektet vill kommunen arbeta fram ett digitalt nav där de som använder kommunens tjänster får sitt 
ärende digitalt hanterat redan från början. Handläggningen ska i så stor utsträckning som möjligt, 
automatiseras. Inom projektet ska också e-tjänster utvecklas och nya arbetsmetoder tas fram för att 
bemöta och förebygga digitalt utanförskap.  
 
Kvalitet och service är också ledord för implementeringen av kontaktcentret Tomelilla direkt och 
gemensam administration och den vässning av intern och extern service som kommer att ske framöver. 
En servicepolicy har utarbetats i syfte att utveckla och tydliggöra kommunens serviceroll i förhållande till 
invånare och besökare.  
 
Folkhälsoarbetet och utvecklingen av kommunens hållbarhetsmål ska utformas i ett så kallat livs-
kvalitetsprogram och planeras bli färdigt under kommande år. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Sander Dijkstra (M) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 

• 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 

• Bostadsanpassning 

• Kostenheten, benämnd Måltidsverkstaden, består av elva kök som lagar mat till kommunens 
verksamheter 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Simrishamn, Tomelilla och Ystad 

• Drift och nyanläggning av kommunens grönytor och gator 

• Projektplanering 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp bildades tillsammans med Simrishamn.  

• Ansvaret för sporthallar, Österlenbadet, friluftsbaden samt motionsspår flyttades från kultur- och 
fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

• Ansvaret för kostenheten, måltidsverkstaden, flyttades från kommunstyrelsen till samhälls-
byggnadsnämnden. 

• Måltidsverkstaden överlämnade ansvaret för caféet i kommunhuset till LSS. 

• Ansvaret för handläggning av bostadsanpassning flyttades från vård- och omsorgsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Ombyggnation av Byavägen med nya bussangöringar till Byavångskolan samt separation av 
kombinerade ledningar och omläggning av vatten och avlopp färdigställdes.   

• Ny gång- och cykelväg byggdes på Villagatan. 
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• Gata-/parkenheten införskaffade en elbil med flak, fastighetsenheten införskaffade en elbil och 
måltidsverkstan införskaffade en gasbil. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 

• Välagården lades ut till försäljning där köpeavtal skrevs i december. 

• Byavångsskolan blev första kök i Sverige att prova Foodduck som portionerar smörgåsmargarin. 

• Ängens förskola byggdes till med nattverksamhet, nytt tillagningskök, reservelverk och trycksatt 
nödvattensystem. 

• Föreläsning om samordnad varudistribution hölls tillsammans med energikontor sydost, i 
Sundsvall och Luleå. 

• En filminspelning om samordnad varudistribution gjordes tillsammans med Länsstyrelsen i 
marknadsföringssyfte. 

• Biblioteket i Smedstorp blev meröppet. 

• En utredning påbörjades för att klargöra ansvarsförhållandena med anledning av att den kraftiga 
nederbörden i juli orsakade att privata fastigheter samt en kommunägd fastighet översvämmades. 

• gamla stenpartiet i stadsparken restaurerades under våren. 

• Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. 

• En plan för cykelleder togs fram. 

• Projektering av dricksvattenledning från Brösarp mot Kivik utfördes. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. Denna var tänkt att byggas under våren 2019, men 
oklarheter kring detaljplanens möjligheter att bygga anläggningen försenade projektet till hösten 2019. 
 
Det gamla stenpartiet i stadsparken renoverades våren 2019. Detta projekt utfördes i egen regi och gav 
många positiva kommentarer från allmänheten. Tidplan och utförande gick som planerat, mycket på 
grund av ett nära samarbete inom verksamheten med korta beslutsvägar. Effektivisering av skötselytor 
utfördes. Ett större antal träd planterades runtom i tätorten under året. 
 
Granskog avverkades i Kronoskogen och Skogsbacken, där återplantering av lövträd kommer att ske 
under år 2020. 
 
Under hösten 2019 gjordes förbättring av cykelparkeringar, belysning och gång- och cykelbanor vid 
järnvägsstationen i Tomelilla. Detta leder till förbättrad tillgänglighet och trygghet för resenärer. Vissa 
planteringar återstår dock innan förbättringen är helt klar, vilket är inplanerat år 2020. Cykelledsplan för 
utbyggnad av cykelvägar togs fram och beslutades. 
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Byggnation skedde på exploateringsområde Karlsborg i sydvästra delen av Tomelilla. Under året 
upprättades en ny rutin gällande hanteringen av exploatering mellan detaljplan till färdigställande av 
tomtmark samt vem som har ansvar i de olika stegen.  
 
Införskaffande av reservelverk till Kastanjeskolan och brandstationen är en utveckling för att säkerställa 
datakommunikation mellan kommunala anläggningar. Brandstationens reservelkraftverk ersattes med ett 
nytt som täcker hela fastigheten Ullstorp 1:7. Det tidigare elverket omfattade endast Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 
 
Gårdarna byggdes om för att säkerställa tätning av takbjälklag över källaren i kommunhuset. Orsaken till 
renoveringen var sprickbildningar i grundsulans tätskikt som orsakade läckage av dagvatten. 
 
Fastighetsverksamheten satsade på energibesparande åtgärder, bland annat utbyte av ljuskällor till LED-
belysning samt övervakad styrning. 
 
Under året levererade VA-enheten dricksvatten och mottog avloppsvatten från abonnenterna. Verk-
samheten följs upp genom löpande provtagning och egenkontroll och avrapportering till kommunens 
tillsynsmyndigheter Länsstyrelsen och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. 
 
Måltidsverkstaden arbetade vidare med att minska matsvinn och att arbeta mer miljövänligt. 
 
Nämnden antog inte någon internkontrollplan för år 2019, vilket revisionen kritiserade i sin granskning 
av nämnden.  
 
Uppföljningen av privata entreprenörer genomfördes i enlighet med den rutin som finns.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse  

   

Öka användningen av förnyelsebar 
energi. 

Målet är uppfyllt. Under året ökade utbytet av 
lampor till LED-belysning och kommunens första 
solcellsanläggning invigdes. 

 

Reducera plastanvändningen. Målet är delvis uppfyllt. Reducering av plast-
användning gjordes inte i den grad som för-
väntat, dock lades bland annat golvmattor i 
naturmaterial istället.  

 

Öka förnyelsetakten i vatten- och 
avloppsnäten. 

Målet är delvis uppfyllt. Förnyelsetakten ökade 
inte som förväntat. Verksamheten kommer att 
arbeta för att kunna genomföra fler förnyelse-
projekt. 

 

Förbättra dialogen med invånarna vid 
klagomål och felanmälningar. 

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden antog under 
våren ett förslag på hur verksamheten ska arbeta 
med såväl klagomål som synpunkter samt hur 
arbetet med avtals- och verksamhetsuppföljning 
av entreprenörerna inom grönyteskötsel ska för-
bättras. Workshops anordnades i syfte att för-
bättra hemsidan för att det ska bli lättare att 
lämna synpunkter. Ett arbete initierades med att 
se över kommunens hantering av klagomål och 
synpunkter. Verksamheten nådde trots detta inte 
målet fullt ut då det fortfarande finns ett antal 
klagomålsområden som återstår.  

 

Bygg och samordna fiberutbyggnaden så 
att 95 procent av alla hushåll och företag 
har tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s år 2020. 

Målet är inte uppfyllt. Den senaste tillgängliga 
statistiken som är från oktober 2019 visade att 
62,7 procent av alla hushåll och företag fått 
möjlighet till höghastighetsbredband. Målet 2020 
kommer inte att nås med anledning av att det är 
många aktörer inblandade i utbyggnaden samt 
att Trafikverket har långa handläggningstider. 
Det finns en god förhoppning att målet om att alla 
bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband 
2025, kommer att nås. Under året gav kom-
munen möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Gång- och cykelleder ska byggas ut. Målet är uppfyllt. 2 000 meter gång- och cykelväg 
byggdes ut i tätorten under året.  

Buskörningen i Tomelilla ska minska. Målet är delvis uppfyllt. Inga synpunkter inkom 
gällande buskörning under året, men verksam-
heten har fortsatt fokus på att sänka hastigheten 
på specifika gator genom att införa hinder eller 
smala av gatorna för att få ner hastigheten. 

 

Motionsslingornas ställning som 
tätortsnära besöksmål ska utvecklas. 1  

Målet är uppfyllt. Verksamheten röjde sly och 
rensade upp slingorna samt förbättrade färg-
markeringar för bättre tydlighet. Alla kommunens 
motionsslingor gjordes tillgängliga på hemsidan. 
Under år 2020 kommer informationen även att 
kompletteras med kartor. 

 

Antalet besökare i simhallen ska öka. 1 Målet är uppfyllt. Antalet besökare ökade.   
 

1 Dessa två mål antogs av kultur- och fritidsnämnden medan uppföljning utförs av samhällsbyggnadsnämnden med 
anledning av att ansvaret för verksamheten gällande dessa mål flyttades över från och med juli 2019. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) inklusive VA-enheten    

  2018 2019 

Intäkter  102 582 111 331 

Kostnader  -132 898 -139 801 

Nettokostnader  -30 316 -28 470 

Budgeterade nettokostnader  -25 286 -29 082 

Budgetavvikelse  -5 030 612 

    

Investeringar  -76 220 -46 987 

Budgeterade investeringar  -97 450 -62 450 

Budgetavvikelse  21 230 15 463 

 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 0,6 mnkr.   
 
VA-enhetens underskott uppgår till 2,7 mnkr. Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet 
som en fordran och är därmed inte resultatpåverkande och påverkar därför inte samhällsbyggnads-
nämndens resultat.  

 
Gatu- och parkenheten visade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst hänför sig till att enheten hade 
mer projekt under hösten som gav mer intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader med 
anledning av sjukskrivningar och en vakant tjänst.  
 
Enheten för miljö och natur hade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader på 
grund av att enheten hade en vakant tjänst. 
 
Fastighetsenheten redovisade ett underskott på 0,7 mnkr. Detta beror på ökade energikostnader samt 
nedskrivning av en anläggning.  
 
Måltidsverkstaden redovisade ett resultat på minus 0,2 mnkr beroende på ökade kostnader i samband 
med införande av digitaliseringssystem samt lägre intäkter med anledning av att organisationen 
arrangerade färre möten med kaffe och produkter från cafeterian.  
 
Planenheten hade ett överskott på 0,5 mnkr. Detta hänför sig främst till att enheten hade vakanta 
tjänster och därmed hade mindre uppdrag vilket i sin tur medförde lägre intäkter.  
 
Investeringarna uppgick till cirka 47 mnkr, varav 13,4 mnkr avser VA-enheten. De enskilt största 
projekten under perioden var ombyggnationen av Byavägen, ny dränering för kommunhuset, färdig-
ställande av Ängens förskola med nattverksamhet, nytt tillagningskök, reservelverk och trycksatt 
nödvattensystem samt ombyggnad av Smedstorps bibliotek för att öka tillgängligheten med meröppet. 
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Ekonomi (tkr) VA-enheten    

  2018 2019 

Intäkter  31 891 34 710 

Kostnader  -31 891 -34 710 

Nettokostnader  0 0 

Budgeterade nettokostnader  0 0 

Budgetavvikelse  0 0 

Ej resultatpåverkande överskott/underskott till/från resultatfond  400 -2 747 

Investeringar  -8 415 -13 364 

Budgeterade investeringar  -19 800 -17 700 

Budgetavvikelse  11 385 4 336 

 
VA-enheten redovisade ett underskott på 2,7 mnkr.  
 
Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte resultat-
påverkande och påverkar därför inte samhällsbyggnadsnämndens resultat.  
 
VA-enheten hade 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. Enheten hade lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, 
vilket medförde högre kostnader för inhyrd personal.  
 
För att komma i balans beslutades en höjning av vatten- och avloppstaxan med 12 procent inför år 2020. 
Förslag på ytterligare höjning inför år 2021 planeras.  
 

Framtid 
 
Verksamheten kommer framöver att arbeta med att ta fram en trafikplan och en belysningsplan som en 
viktig del i att öka struktur och tydlighet. 
 
En översyn av trafikföreskrifter är nödvändig och kommer därför att göras, vilket kan leda till om-
skyltning på vissa platser. En ökning av elbilar kan komma att kräva ändringar i gatumiljön eftersom 
elbilar har lägre ljud än traditionella bilar, vilket därför kan leda till ökade incidenter med andra som 
vistas i gatumiljön. 
 
Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för samhällsbyggnadsverksamheten. 
Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur vägar och fastigheter byggs utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande 
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara 
lösningar. Exempel på detta är att vid inköp av fordon, ska i första hand el- eller gasdrivna fordon väljas. 
Vid renovering av kommunala fastigheter ska solceller implementeras. All belysning som byts ut, ersätts 
med LED-belysning. Det kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av för-
nybar energiform samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem. 
 
Måltidsverkstaden ska i ännu större utsträckning hitta miljövänliga alternativ avseende förbruknings-
material och rengöringsmedel. Måltidsverkstaden kommer att arbeta ännu mer klimatsmart med ”jord till 
bord” genom fler säsongsanpassade råvaror. 
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VA-enheten kommer att samordnas i ett gemensamt kommunalt driftbolag tillsammans med 
Simrishamn från och med den 1 juli 2020. Det innebär att all VA-personal erbjuds anställning i det nya 
bolaget och hela verksamheten kommer att lyftas ut från nämndens ansvar. Huvudmannaskapet för 
anläggningar och fastställande av taxa ligger kvar i kommunen. 
 
Kompetensförsörjningen på samhällsbyggnadsverksamheten är en kritisk punkt där kommunen har allt 
svårare att hitta rätt person till rätt tjänst och även då vissa tjänster inte kräver 100 procent i syssel-
sättningsgrad. Fler avtal att dela tjänster mellan närliggande kommuner är nog en lösning som 
kommunen kommer att se inom kort.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt 
operativa delen, och måste försöka att bli tydligare hur verksamheten ska utvecklas tillsammans med 
andra verksamheter i kommunen. Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar 
invånarnas vardag där samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla. 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten måste ta taktpinnen i den samhällsanalys som kommunen måste göra. I 
analysen måste befolkningsstatistik, ekonomi, beteenden och förväntningar inkluderas så att verk-
samheten kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra att 
vara invånare i kommunen. 
 
Den omorganisation som genomfördes med fokus på att bli effektivare genom färre medarbetare kunde 
genomföras genom att medarbetare valde att lämna organisationen, vilket i sin tur medförde att verk-
samheten inte behövt använda sig av omställningsåtgärder.  
 
På lång sikt måste samhällsbyggnadsverksamhetens uppdrag förtydligas och ha de resurser som krävs för 
att lösa uppgifterna. Men mer resurser är inte enbart lösningen, utan en tillitsbaserad styrning med tydlig 
organisation och tydliga uppdrag kan åstadkommas även utan mer resurser. En viktig del i detta är en 
bättre kommunikation och tydlighet. 
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Byggnadsnämnden 
Ordförande: Anette Thoresson (C) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 
Ärenden som rör plan- och bygglagen och tillhörande lag-/regelsystem med undantag för planfrågor: 

• Rådgivning till kund 

• Registrering 

• Handläggning 

• Arkivering 

• Rapportering 

 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En digital arkivmodul installerades för byggnadsnämndens arkiv. 

• Det genomfördes två riktade informationstillfällen hos bygghandlarna för målgruppen 
hantverkare. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Nämnden hade något färre inkommande ärenden jämfört med föregående år. Antalet beslut ökade dock 
med 15 procent, vilket till stor del beror på utökning av handläggare med en halv tjänst för året. Den 
ökade bemanningen medförde att kontrollen av hissar och ventilation kunde återupptas. Handläggnings-
tiderna, för kompletta ärenden, var fortsatt korta under året och låg på cirka 2,5 veckor för bygglov och 
under två veckor för anmälningsärenden.  
 
Drygt 420 ansökningar/anmälningar togs emot, vilka genererade drygt 7 000 handlingar. 
 
Nämnden fattade drygt 800 beslut varav 750 på delegation. Bland annat var det beslut gällande drygt 220 
bygglov, drygt 180 startbesked, knappt 85 slutbesked samt ett mindre antal rivningslov, förhandsbesked, 
tidsbegränsade lov, strandskyddsdispenser och marklov. 
 
80 tillsynsärenden inkom under året, varav 20 skrevs av. 30 av de äldre ärendena skrevs också av. 
 
Personalen i verksamheten deltog under året i seminarier och utbildningar rörande digitalisering av 
detaljplaner, naturvärdeskompensation och byggnaders tekniska egenskapskrav. 
 
Nämnden antog intern kontrollplan för år 2019. Granskningen visade inga brister i de rutiner och 
granskningsområden som nämnden valt att fokusera på. 
 
Någon verksamhet som utförs av privata utförare fanns inte under året. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål  Måluppföljning  

   

Rätt kompetens. Förnyelse av organisationen: 
Överlappningar och utbildning, rutiner 
dokumenterade. 

Målet är uppfyllt. Nyrekrytering gjordes av 
byggnadsinspektör med kompetens inom 
bygg- och kontrollansvar. 

 

Ny nämnd utbildas direkt efter valet. Målet är uppfyllt. Ett utbildningstillfälle hölls 
tillsammans med personalen och ett tillfälle 
gemensamt med övriga nämnder. 

 

Uppdatera personal om ny teknik för hållbarhet. Målet är uppfyllt. Genomgång gjordes av 
nya regler för eldstäder.  

Transparanta beslut. Målet är uppfyllt. Det genomfördes två 
riktade informationstillfällen hos bygg-
handlare under året.  

 

Kontinuerlig avstämning nämnd/personal/delta i 
och verka för bra resultat i Insikt. 

Målet är uppfyllt. Regelbundna av-
stämningar gjordes avseende bemötande 
och samtalstekniker, för att undersöka och 
bemöta kundernas frågor på ett konstruktivt 
sätt. 

 

Öka tillgängligheten genom förbättrad hemsida, 
information om vad som gäller och sanktioner, 
enklare förklaringar, kartan ska vara 
självinstruerande. 

Målet är uppfyllt. Komplettering gjordes på 
hemsidan med kulturmiljöprogrammet. 
GIS-ingenjör, med uppdrag att se över 
visning av information på hemsidan, 
nyanställdes. Det anordnades två genom-
förda tillfällen med riktad information till 
byggare och bygghandlare om hur hem-
sidan fungerar, var man hittar blanketter 
och exempelritningar med mera. 

 

Utökat samarbete mellan nämnderna som 
ansvarar för byggd miljö. 

Målet är uppfyllt. Kommunikation mellan 
byggnadsnämndens och samhälls-
byggnadsnämndens respektive ordförande 
utökades och förbättrades. 

 

Verka för vandrings- och cykelleder genom 
detaljplan och översiktsplan. 

Målet är uppfyllt. Rutin kompletterades för 
yttrande över planer så att frågan lyfts i 
nämndens yttranden. 

 

Verka för att förfallna byggnader och offentliga 
miljöer tas väl omhand. 

Målet är uppfyllt. Ett tiotal tillsynsärenden 
handlades så långt att det finns åtgärds-
planer för upprustning eller röjning av 
tomter. 

 

Bra belysning och tillgänglighet där vi kan 
påverka (detaljplan och översiktsplan), bevaka i 
bygglovsärenden. 

Målet är uppfyllt. Ett tillsynsärende med 
felriktad bländande belysning vid väg 19 
avslutades efter fastighetsägarens åtgärd. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  2 799 3 519 

Kostnader  -4 774 -5 418 

Nettokostnader  -1 975 -1 899 

Budgeterade nettokostnader  -2 618 -2 706 

Budgetavvikelse  643 807 

 
Byggnadsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Överskottet beror främst på ett ökat antal beslut under året samt ökad försäljning av timmar för 
mätingenjör till Simrishamns kommun. Intäkterna var höga under första delen av året där för-
väntningarna var en nedåtgående trend under hösten avseende nybyggnadskartor, bygglov och 
inmätningar till vatten och avlopp, som dock uteblev. 
 

Framtid  
 
Verksamheten behöver utvecklas till att bli mer transparent när det gäller öppna data och hur verksam-
heten kan stödja GIS.  
 
Bygglovsprocessen kommer förmodligen att bli mer kundorienterad det vill säga att den sökande kan 
följa sin ansökan och process genom en inloggning. 
 
Verksamheten uppfattas redan idag som kundorienterad och får bra betyg i bemötande med personer 
eller företag som är i kontakt med verksamheten.  
 
Utmaningarna för nämnden är att säkerställa kompetensen inom verksamheten samt se till att med-
arbetarnas arbetsuppgifter är stimulerande och betydelsefulla. En större samordning med andra 
kommuner eller delade tjänster är verktyg som kan gynna såväl medarbetare som arbetsgivarsidan, men 
även de som behöver kommunens stöd eller beslut i olika frågor. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Marie Ståhlbrand (M) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 

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

• Fritid består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, motionsspår och vandringsleder. 
Ansvaret för dessa verksamheter flyttades från och med juli månad till samhällsbyggnads-
nämnden.  

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

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

• Kostenheten, Måltidsverkstaden, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter. 
Ansvaret för denna enhet flyttades från och med juli månad till samhällsbyggnadsnämnden.  

• Fritidsgården Soffta som vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år. 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

• Nationaldagen. 

• Ceremoni för nya svenska medborgare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En organisationsförändring genomfördes i slutet av juni i syfte att förtydliga kultur- och fritids-
nämndens ansvar genom att flytta ansvaret för exempelvis sporthallar, bad och motionsspår till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Kultur- och fritidsverksamheten arbetade aktivt tillsammans med barn- och utbildnings-
verksamheten med ungdomsdemokrati. Eleverna fick information om hur kommunens olika 
verksamheter fungerar. Det fördes dialoger med eleverna angående vilka möjligheter de har att 
påverka sin vardag. 

• Större delen av de medel man sökte till projektet Kulturrådet, blev beviljade. Projektmedlen är 
ämnade för framförallt programverksamhet på filialerna, fortbildning och digitalisering. 

• Ett föreningsråd startades som ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intresse. 
Föreningsrådet ska hitta samarbetsformer för kommunen och föreningarna så att ett aktivt 
föreningsliv ytterligare utvecklas i kommunen. Föreningsrådet anordnade en intern förenings-
mässa för att få kännedom om och utbyta erfarenheter mellan föreningarna. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari år 2019 att inrätta en arbetsgrupp med politiker 
och tjänstemän som skulle arbeta fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultat och den 
politiska inriktningen. Arbetsgruppen fick under året i uppdrag att förankra förslaget på det nya 
stödsystemet och ge föreningarna i kommunen möjlighet att skriftligen yttra sig om förslaget 
under januari år 2020. 

• 2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för ”Artist in residence” i Tomelilla med bakgrund i 
det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. 
Miriam Vergara var Sten Malmquist-stipendiat för år 2019. 
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• Tomelilla Konsthall producerade en interaktiv utställning baserad på flertalet av Anna Höglunds 
böcker och boksamarbeten. I den pedagogiska och sinnesstimulerande utställningen 
presenterades originalillustrationer och uppbyggda miljöer från böckerna.  

• Smedstorps bibliotek byggdes om för meröppet med invigning den 16 augusti där man kan få 
tillgång till biblioteket i Smedstorp på årets alla dagar mellan kl. 8.00 – 21.00. 

• Nämnden fattade beslut att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa byggandet av 
en aktivitetspark som beräknas stå klar till sommaren år 2020. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Kulturhuset hade ett välfyllt program under våren med mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar.  
 
Konsthallen hade sex huvudutställningar samt fem utställningar på nedre plan. Huvudutställningarna 
representerade följande grenar i kronologisk ordning under året; Installation/video/objekt, måleri, mixed 
media, måleri, glas/installation/skulptur samt illustrationer. Huvudutställarna var följande: Elin Maria 
Johansson, Yvonne Larsson, Kulturskolan, Astrid Sylwan, Camilla Caster samt Anna Höglund. 
 
På nedre plan ställde Tomelilla Konstsamling sedvanligt ut under sju månader. Deras period inleddes 
med en Ulla Viotti-utställning, där nyligen donerade verk visades. Vidare visade Österlens Folkhögskolas 
konstskola Unikum enligt årlig tradition sin elevutställning under våren. Under perioden maj – juni 
visades Lars Tunbjörks – Paris fashion week på nedre plan, i samarbete med Lars Tunbjörkstiftelsen och 
Postkodstiftelsen. Under denna utställning genomfördes ett pedagogiskt projekt vars resultat visades på 
nedre plan under sommarperioden. 
 
Miriam Vergara som var Sten Malmquist-stipendiat för år 2019 bodde och verkade i Tomelilla under maj 
– juni 2019. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar 
i den lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgjorde stommen för det 
konstverk som Miriam Vergara skapade på platsen och presenterade för allmänheten. Under residenset 
höll Vergara workshops och föredrag för ett stort antal grupper. Österlens Folkhögskola, Odenslunds-
skolan, ÖSKG, Creo, Kulturskolan, kulturföreningar, hembygdsföreningar samt naturskyddsföreningen 
är exempel på några av de grupper som fick möjlighet att verka tillsammans med Vergara och/eller bistå 
med information till hennes konstprojekt. 
 
Under året köptes konst in av följande utställande konstnärer; Yvonne Larsson (fyra verk) samt Camilla 
Caster (ett verk). 
 
Kulturskolan hade olika kurser att erbjuda under året: dans, film, musik, drama/teater, bildkonst. 
Undervisning utfördes både i grupp och individuellt. Dans lockade fler elever från högstadiet och upp i 
åldrarna och fler sökte sig till filmkursen. Utöver ordinarie undervisning erbjöds elever att medverka på 
bland annat konserter, vernissage, föreställningar och andra evenemang som Kulturskolan arrangerade, 
även workshops, tillfälliga projekt och lovverksamhet. Kulturskolan arbetade aktivt för att vara synlig på 
olika platser där barn och unga samt deras vårdnadshavare finns. För att nå ut och synliggöra 
Kulturskolan i kommunen var en del av arbetet också att utveckla samverkan med andra kulturaktörer. 
 
De meröppna biblioteksfilialerna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp fortsatte att öka utlåningen samt 
öka antalet besökare. 
 
Jazzföreningens program under ett antal onsdagar under 2019 gav många besökare en minnesvärd 
jazzupplevelse i Jazzarkivet.



 

 
74 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Detta året ingick de tre olika musikkonstellationerna Baskery, Väsen och Musica Vitae & Louise 

Hoffsten i Musik i Syds turnéserie Musikriket. En bred musikgenre såsom folkmusik, klassiskt, blues och 

country inspirerade såväl elever som pedagoger. Musikeleverna bjuds in till att delta på workshops ledda 

av en eller flera bandmedlemmar innan konsert. Konserterna med Väsen samt Musica Vitae inleddes 

med stycken framförda gemensamt med gästartister samt Kulturskolelever. Till konserten med Väsen 

bjöds även Österlen Folkhögskola samt Simrishamns Kulturskola in för att delta under workshop/ 

konsert. Det var ett roligt sätt för elever och pedagoger att mötas och gjordes i samverkan med Tomelilla 

Teaterförening.  

 
Fritidsgården Soffta gjorde under året en satsning på kommunens mellanstadieelever och utökade 
öppettiderna för denna grupp, vilket var framgångsrikt med ett ökat antal besökare. Fritidsgården 
anordnade även lovaktiviteter där en del var mer inriktade på mellanstadiet och där alla var välbesökta. 
 
Sveriges nationaldag uppmärksammades i Tomelilla med två arrangemang. Som upptakt till firandet 
underhöll Carolina Sandgren med sång och Peter Jakobsson med musik, från scen på torget. Det gick ett 
processionståg från kommunhuset till torget med Tomelilla ungdomsorkester i täten. På torget hälsade 
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson välkommen innan det övriga programmet tog vid. 
Utöver flagghissning, sång och musik blev det högtidstal av Per-Ingvar de la Motte, utdelning av flagga, 
kulturpris, idrottspris samt utmärkelserna Årets Ambassadör, Gyllene Kvasten och Nationaldags-
stipendiet. De Tomelillabor som under året blivit svenska medborgare välkomnades också.  
 
Personalen i kultur- och fritidsverksamheten och fältassistenterna anordnade, tillsammans med ferie-
ungdomar och föreningar, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6 – 15 år. Aktiviteterna 
gav stimulans och personlig utveckling under sommarlovet för ungdomarna. Bland annat kunde ung-
domarna spela bumperball, cykla dressin, vara med och skapa en musikal, gå på cirkusskola, spela bränn-
boll, träffa @nattid Nathalie Danielsson, gå på målarkurs, prova på att spela bordtennis och golf, bada 
på friluftsbaden, gå på serietecknarworkshop, skapa ett eget datorspel och mycket mer. 
 
Tomelilla sommar- och höstmarknader blev lyckade arrangemang och var välbesökta marknader trots 
något färre ”knallar” på sommaren än tidigare år.  
 
Nämnden antog intern kontrollplan för år 2019. Granskningen visade inga brister i de rutiner och 
granskningsområden som nämnden valde att fokusera på. 
 
Någon verksamhet som utförs av privata utförare fanns inte. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, 
exklusive musikundervisning, på landsbygdens 
skolorter ska behålla nuvarande höga nivå. 

Målet är uppfyllt. Fyra aktiviteter genom-
fördes under året, vilket var en aktivitet mer 
än planerat.  

 

Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska 
förbättras. 

Målet är uppfyllt. Sex föreningsträffar hölls 
under året för att ge förutsättningar för ett 
starkt föreningsliv. 

 

Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska 
öka. 

Målet är uppfyllt. Målet var att öka antalet 
besökare till 15 800. Antalet besökare 
uppgick till drygt 31 800. 

 

Kulturhuset ska utveckla arrangemang för barn 
och ungdomar. 

Målet är uppfyllt. Antal arrangemang för 
och besök på kulturhuset av barn och 
ungdomar ökade. Målet var 120 stycken 
där utfallet blev 869. 

 

 

1 Utöver ovanstående nämndmål antog kultur- och fritidsnämnden ytterligare två mål som följs upp av samhällsbyggnads-
nämnden med anledning av att ansvaret för verksamheten gällande dessa mål flyttades över från och med juli 2019. Målen 
som överflyttades är ”Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas.” och ”Antalet besökare i 
simhallen ska öka.” 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)    

  2018 2019 

Intäkter  6 453 7 100 

Kostnader  -42 643 -43 057 

Nettokostnader  -36 190 -35 957 

Budgeterade nettokostnader  -38 472 -37 826 

Budgetavvikelse  2 282 1 869 

    

Investeringar  -429 -372 

Budgeterade investeringar  -2 800 -300 

Budgetavvikelse  2 371 -72 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,9 mnkr. 
 
Den främsta anledningen till överskottet hänför sig till Österlenbadet där försäljningen var högre än 
förväntat. På grund av svårigheter att rekrytera personal, både gällande kompetens och arbetstider, fanns 
det vakanta tjänster på badet varför personalkostnaderna blev lägre än förväntat. Även huvudbiblioteket 
hade en vakant tjänst som medförde lägre personalkostnader.  
 
Investeringarna under året bestod av ombyggnation av biblioteket i Smedstorp för meröppet. 
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Framtid 
 
Våra mötesplatser är platser för konstnärlig, personlig och social utveckling som främjar gemenskap, 
kreativitet och delaktighet. 
 
Kultur- och fritidsverksamheten kommer att titta över var det är möjligt att digitalisera både på kort och 
lång sikt. 
 
Samhället går i en riktning där digitala verktyg blir en del av alla tänkbara områden, estetiska såväl som 
tekniska. För att vara attraktiva för framtidens barn och unga behöver vi följa med i denna utveckling. 
När fler personer upptäcker att de kan lära sig spela instrument via Youtube eller andra digitala tjänster 
måste kulturskolan fundera på hur de ska kunna attrahera barn och ungdomar att komma till sin 
verksamhet.  
 
Arbetet med digitalisering fortsätter för att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller den digitala 
utvecklingen. Biblioteket har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda tekniken och att tillgängliggöra 
denna för våra användare. Kompetensutveckling krävs för att personalen ska känna sig trygg i att hantera 
den digitala utvecklingen. 
 
Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering inom projektet 
”Stärkta bibliotek”. 
 
Kulturhuset som tillgänglig mötesplats förutsätter att också Tomelilla bibliotek öppnas upp som ett 
meröppet bibliotek. 
 
När barnkonventionen blir lag under 2020 krävs ett större fokus på barns och ungas inflytande på både 
verksamhet och lokaler. Kompetensutveckling samt löpande diskussioner är därför ett av personalens 
fokusområden under 2020. 
 
Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker om samt är villiga att ställa ut är beroende av att 
konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för konstnärers 
medverkan. Under kommande år måste därför ersättningsnivåerna justeras uppåt för att konsthallen inte 
ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte.  
 
Fritidsgården Sofftas utmaning är att kunna tillmötesgå ungdomarnas intresse och önskningar. Detta kan 
vara möjligt genom samarbete med andra aktörer. Mötesplatsen ska genomsyras av respekt, prestige-
löshet och samarbete.  
 
Tomelilla marknaders utmaning är att bevara eller öka antalet marknadsförsäljare/knallar samt önskan 
om mer varierat utbud och överlevnad av marknaderna. Kommunen måste kanske överväga om 
marknader verkligen är något att eftersträva i framtiden eller om det ska vara någon annan form av 
mötesplats för mat och handel. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande: Gunnel Andersson (M) 
Verksamhetschef: Viweca Thoresson 
 

Ansvarsområde 

 

• 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 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Det nybyggda LSS-boendet på Stafettgatan var klart för inflyttning i maj med 14 nya lägenheter. 
Samtidigt stängde LSS-boendet Svärdet och totalt blev det ett tillskott på åtta nya lägenheter för 
verksamheten. 

• Samtliga chefer i verksamheten påbörjade en ledarskapsutbildning. Den genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen vilket innebär att det skapas relationer och samarbete mellan verksamhets-
områdena. 

• Den 1 juli övergick myndighetsutövningen för bostadsanpassning till samhällsbyggnads-
verksamheten. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. Detta efter ett partsgemensamt arbete som pågått under hela året.  

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan i syfte att nå en budget i balans med 
bibehållen kvalitet för brukarna. Förändringarna genomfördes med hög delaktighet från enheterna vilket 
var en framgångsfaktor. 
 
Metoden trygg hemgång implementerades under året i ordinarie hemtjänst, med målet att vara trygg 
hemma, vilket gav gott resultat. Konceptet genomfördes tidigare av ett särskilt team men är numera en 
naturlig del av ordinarie verksamhet. Verksamhetens modell för samverkan och genomförande av 
hemgång från slutenvården fortsatte att vara framgångsrik och uppmärksammad. 
 
Hästen Tor var ett återkommande inslag i verksamheten. Djur i vården har visat ge goda effekter och 
verksamheterna arbetade vidare med inriktningen att få in fler djur i vård och omsorg. Under hösten 
påbörjades planeringen av aktiviteter på Eriksgård, en Grön Arenagård som ska nyttjas inom 
verksamheten för att ge brukarna ett rikare liv med djur och natur. 
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Planeringen av genomförandet av Heltid som norm var väldigt aktuellt under våren. Arbetet gjordes i 
nära samarbete med Kommunal och samtliga arbetsplatser för att skapa delaktighet och förståelse. 
Under hösten implementerades ett nytt personalplaneringssystem och i december gick de första 
arbetslagen in i ett nytt arbetssätt för en heltidsorganisation med hälsosamma schema. Arbetssättet 
kommer även att bidra till att antalet tillfälliga vikarier minskar. 
 
För andra gången deltog kommunen i Socialstyrelsens brukarundersökning enligt Pict-o-stat, ett 
enkätverktyg anpassat för LSS-verksamhetens målgrupp. Under året arbetade verksamheterna med 
delaktighetsmodellen utifrån förbättringsområden sedan undersökningen 2018. Resultatet för 2019 var 
sammantaget betydligt högre än förra året inom samtliga delar av verksamheterna. 
 
Vid flera tillfällen under hösten träffade tjänstemän från verksamheten pensionärsorganisationerna i 
kommunen för dialog och information kring välfärdsteknik, digitalisering och trygg hemgång efter 
sjukhusvistelse, ensamhet med mera. Båda parter uppskattade denna värdeskapande dialog och 
samarbetet kommer att fortsätta inom olika områden och på olika sätt tillvarata seniorernas egna 
resurser. 
 
Enligt nationell brukarundersökning i ordinärt boende, upplevde 96 procent av brukarna ett gott 
bemötande av personalen. Resultatet överensstämmer med genomsnittet i riket och Skåne. Samma 
undersökning visade att 95 procent av brukarna på särskilt boende i Tomelilla kände sig trygga i sitt 
boende. Genomsnittet i riket och Skåne var 88 procent. 
 
Under året fanns det lediga lägenheter i särskilt boende för äldre, vilket medförde att väntetiden för 
brukaren från beslut till inflyttning maximalt var 90 dagar. Under senare delen av 2019 flyttade den 
enskilde in inom en månad. 
 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för alla delar i vård och omsorg pågick under stora 
delar av året, med tillgänglighet och enkelhet som nyckelbegrepp. Varje medarbetare ska snabbt och 
enkelt få tillgång till rutiner och processer. Det ska också vara enkelt att fånga upp såväl brister som 
synpunkter på en mer övergripande nivå. Processerna togs fram tillsammans med medarbetare under 
året för att implementeras i början av 2020. 
 
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med den beslutade interna kontrollplanen för året. 
En av de tre riskerna som kontrollerades som handlar om att förskrivning av hjälpmedel ökar, men inte 
är anpassat till behovet, föranledde direktåtgärder. Detta då det inte gick att utläsa om förskrivning av 
inkontinensmedel var anpassat till behovet. Ansvaret lades därför över till legitimerad sjuksköterska. Den 
sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen är god. 
 
Förenade Care är ett företag som är privat utförare och utförde uppdrag åt nämnden. Granskningen 
visade att Förenade Care bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet finns nedskrivna 
processer samt rutiner och egenkontroller som används för att säkra kvaliteten i verksamheten. Företaget 
utbildar egna internrevisorer. Under ledningens genomgång var internrevisionen en stående punkt där 
resultatet följdes upp och analyserades på ledningsnivå. Det är nämndens bedömning att Förenade Cares 
rutiner och egenkontroller till största delen uppfyller kravet på samtliga efterfrågade område i 
uppföljningen. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Målet är uppfyllt. Antalet digitala lösningar 
ökade, exempelvis infördes VR-glasögon.  

Wifi ska finnas på kommunens boenden för 
såväl boende som personal. 

Målet är delvis uppfyllt. Tre boenden fick 
under året wifi, medan det fjärde boendet 
enligt plan kommer att få wifi under 2020. 

 

Fler kompetenshöjande webbutbildningar. Målet är uppfyllt. Drygt ett 20-tal webb-
utbildningar gjordes tillgängliga för verk-
samheten. Digitala föreläsningar samt 
Vikariepodden är exempel på genomförda 
aktiviteter. 

 

Ökad kännedom om och tillgänglighet för att 
kunna lämna in synpunkter och klagomål även 
digitalt. 

Målet är uppfyllt. Ny rutin för hantering av 
brister och klagomål togs fram. Enligt 
Socialstyrelsens brukarenkät i äldre-
omsorgen ökade kännedomen om var man 
lämnar synpunkter och klagomål. 

 

Sysselsättning till målgrupper inom social-
psykiatrin och LSS ökar (PK3/Socialpsykiatri). 

Målet är uppfyllt. Aktiviteterna inom 
socialpsykiatrin utökades för målgruppen 
och två nya dagliga verksamheter enligt 
LSS startades under året. 

 

Kommunen föregår med gott exempel för att 
skapa förutsättningar för olika sysselsättnings-
alternativ, men även företag kan bidra. 

Målet är uppfyllt. Kommunhusets cafeteria 
drivs sedan november av daglig 
verksamhet enligt LSS. 
 

 

Mer förebyggande rörelseträning och mental 
träning. 

Målet är uppfyllt. Regelbunden träning för 
dagverksamheten ”Vännens deltagare” 
infördes samt nya aktiviteter med Bike-
around och Pokémon Go. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  83 208 76 803 

Kostnader  -310 410 -306 044 

Nettokostnader  -227 202 -229 241 

Budgeterade nettokostnader  -225 171 -230 083 

Budgetavvikelse  -2 031 842 

    

Investeringar  -1 085 -1 229 

Budgeterade investeringar  -1 500 -1 500 

Budgetavvikelse  415 271 

 
Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Intäkterna avseende måltidsavgifter var 0,6 mnkr lägre än förväntat med anledning av att höjningen av 
avgifterna i enlighet med budgetförslaget inte genomfördes. Även hyresintäkterna var lägre, dels med 
anledning av vakanser under året, dels beroende på utebliven hyreshöjning för kommunens boenden på 
grund av att fiberinstallation inte genomfördes enligt plan. Statens beslut om möjlighet att söka nya 
stimulansmedel för äldreomsorgen medförde ökade intäkter med 0,8 mnkr samt stimulansmedel för 
habiliteringsersättning medförde ökade intäkter med 0,1 mnkr. 
 
Med anledning av en rad beslutade åtgärder i början på året, för att effektivisera verksamhetens 
kostnader i nivå med tilldelad ram för 2019, fick samtliga verksamheter som visade underskott under 
året, upprätta handlingsplaner, för att uppnå en budget i balans. De flesta uppnådde målet, medan några 
verksamheter fortfarande hade underskott vid årets slut. Störst avvikelse hade sjuksköterskeverksam-
heten som uppvisade ett underskott på 2,7 mnkr, dels för att den ordinarie bemanningen inte anpassades 
fullt ut, dels med anledning av att sjuksköterskor hyrdes in, vilket var mer kostnadskrävande. Kostnaden 
för inhyrda sjuksköterskor översteg budget med 1,8 mnkr.  
 
De totala personalkostnaderna för vård- och omsorgsverksamheten var budgeterade till 127 mnkr, där 
överskottet blev 0,8 mnkr. De olika verksamheterna hade stora budgetavvikelser åt båda hållen. LSS-
verksamheten hade ett överskott på drygt 1,3 mnkr vilket var ett resultat av ett aktivt arbete med 
anpassning av bemanningen utifrån förändrade behov. Kostnaderna för uppstarten av det nya boendet 
på Stafettgatan var i enlighet med budget, trots svårigheter att i förväg bedöma exakt vårdtyngd och 
behov av personal. Sjuksköterskeverksamheten hade störst avvikelse med ett underskott på 1 mnkr 
beroende på att den ordinarie bemanningen inte anpassades fullt ut och sjuksköterskor hyrdes in, vilket 
är dyrare. 
 
Volymerna inom äldreomsorgen, både extern verksamhet och verksamhet bedriven i egen regi, avvek en 
hel del från budget, vilket gav ett överskott på knappt 3,3 mnkr. Beslutade hemtjänsttimmar var drygt 
5 000 lägre än budget, vilket motsvarade 7 procent, där 4 000 timmar avsåg entreprenadernas områden. 
Detta är en årligen sjunkande siffra med 26 500 färre beslutade timmar sedan år 2013, vilket var en 
minskning med 28 procent, samtidigt som genomsnittligt antal brukare per år inte minskade i samma 
höga takt. Det var insatserna service, måltidsdistribution samt delegerade HSL-insatser som minskade 
medan omsorgsinsatserna var på samma nivå.  
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Verksamheten bedriven i egen regi gällande särskilt boende hade 560 färre belagda dygn än budgeterat, 
vilket motsvarade 0,9 mnkr lägre intäkter och en utebliven motsvarande kostnadsminskning. Äldre-
omsorgens verksamhet i egen regi hade ett större resultatkrav än föregående år samtidigt som upp-
räkningen av den interna ersättningen uteblev. Det var svårt att uppnå resultatkravet, varför särskilt 
boende uppvisade ett underskott på 0,8 mnkr vilket främst berodde på högre personalkostnader. 
Hemtjänstverksamheten redovisade ett underskott på 0,4 mnkr. 
 
Kostnaderna för personlig assistans ökade sedan augusti med anledning av beslut om fler timmar i ett 
ärende, men fick trots det ett överskott på 0,6 mnkr. Kostnaderna för externt boende översteg budget 
med 0,8 mnkr med anledning av att ett nytt beslut tillkom under året i kombination med att budgeten 
sänktes inför år 2019 med ett beslut då det hade upphört. 
 
Under året gjordes investeringar i bland annat vårdsängar, digitala lås, wifi-utrustning, utemiljö på 
boenden, inventarier till uppstart av bemanningsenhet samt utbyte av stora delar av trygghets-
larmanläggning vid Norrevång med anledning av blixtnedslag.  

 

Framtid 
 
Vård- och omsorgsverksamheten står inför många utmaningar, men även nya möjligheter. För att möta 
framtida utmaningar krävs både nya arbetssätt och ökad rörlighet bland medarbetarna.  
 
Under hösten implementerades ett gemensamt schema- och planeringsverktyg. Verktyget möjliggör 
bättre planering utifrån verksamhetens behov och bemanning med i första hand redan anställda 
medarbetare. Det förändrade arbetssättet kommer därför att minska behovet av tillfälliga vikarier. 
Arbetet med heltidsarbete som norm implementeras som en del av det nya arbetssättet. 
 
Vård- och omsorgsverksamheten vill öka på takten av digitalisering och användandet av välfärdsteknik 
som kommer brukarna till del, dels för att öka tillgänglighet och självständighet, dels för att frigöra 
resurser för värdeskapande arbete. Tillitsbaserad ledning och styrning, där vi tror på engagerade 
medarbetare med vilja att utveckla verksamheten och tänka innovativt är ett sätt att ta tillvara på 
medarbetarens erfarenhet och kompetens. Att fortsätta arbetet med att utveckla tjänster och arbetssätt 
som är rehabiliterande med tydligt fokus på motiverande mål och självständighet är prioriterat under 
kommande år. 
 
LSS-verksamheten har påbörjat ett positivt samarbete med socialtjänsten i de fall då invånaren har behov 
av stöd från båda verksamheterna. Målet är att samnyttja resurser och kompetens för att bidra till högre 
livskvalitet för invånaren. 
 
Utökad dialog med föreningsliv och civilsamhället är ett stort utvecklingsområde som verksamheten ska 
ta sig an under året som kommer. Det finns vilja och resurser hos kommuninvånare som ska tas tillvara. 
Verksamheten fortsätter sitt samarbete med pensionärsorganisationerna och fördjupar detta genom en 
gemensam satsning på utbildning kring psykisk hälsa. Ett nytt verktyg som möjliggör att koppla ihop 
välfärdsuppgifter med volontärer kommer att börja användas under våren 2020. 
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Familjenämnden  
Ordförande: Christer Yrjas (C) 
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson 
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist 
 

Ansvarsområde 

 

• Individ- och familjeomsorg: missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, 
familjerätt, öppenvård, råd och stöd, arbetsmarknadsenhet. 

• Integrationssamordning, flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande ungdomar. 

• Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid, 
sex kommunala grundskolor, två även med grundsärskola, och fritidshem som är kopplade till F-
6-skolorna. 

• Tillsynsansvar för pedagogisk omsorg, dagmamma, som finns i privat regi i Övraby, och sex 
fristående förskolor. 

• Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och svenska för invandrare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 
Gemensamma händelser för individ- och familjeomsorg och barn och utbildning 
 

• Under våren undertecknades en avsiktsförklaring tillsammans med Region Skåne om en framtida 
gemensam Familjecentral. 

• Samtliga chefer i verksamheten deltog i en ledarskapsutbildning, vilken genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen, vilket medförde att det skapades relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena. 

 
Individ- och familjeomsorg  
 

• Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt vuxenutbildningen samordnades med 
verksamheten för individ- och familjeomsorg i syfte att skapa tydlighet i uppdrag och 
samordning. 

• Stödboendeverksamheten flyttade i början av året från Välagården till nya bättre anpassade 
lokaler på Dalgatan. Miljön bidrog till en god utslussning av ungdomar till eget boende och 
egenförsörjning. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades, vilket frigjorde resurser och 
ökade tillgängligheten. 

• Mötesplatsen startades upp; en inkluderande och medskapande mötesplats öppen för alla. 
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Barn och utbildning 
 

• Ängens förskola, i tätorten, byggdes till med tre nya avdelningar samt ny utemiljö anlades, vilket 
skapade god beredskap inför framtiden samt en mycket god pedagogisk miljö för förskolan. 

• Samarbetet med Skolverket inom ”Riktade insatser för nyanländas lärande” fortsatte, bland annat 
med fortbildning för pedagoger i genrepedagogik. En språkplan upprättades för att knyta 
samman arbetet mellan enheterna och anknyta till aktuell forskning. 

• Samarbetet med näringslivet utvecklades och arbetet enligt studie- och yrkesvägledningsplanen 
fortgick. Särskilt inom ämnet teknik i elevens val på Kastanjeskolan knöts kontakter med 
näringslivet för att kunna varva teori och praktik. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Individ- och familjeomsorg 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan. Arbetsmarknadsenheten, 
integrationssamordningen samt vuxenutbildningen var sedan årsskiftet en del av verksamheten individ- 
och familjeomsorg. Ett intensivt arbete genomfördes under året med genomlysning av samtliga 
processer och rutiner för att stärka den enskildes väg mot självförsörjning. Samverkan mellan arbets-
marknadsenheten och försörjningsstöd strukturerades och snabbades upp med positiva effekter som 
följd. Obligatorisk jobbverkstad och individuell uppföljning av den enskildes vuxenstudier var andra 
delar som bidrog till ett bättre resultat. Trots att antalet som erhöll anställning eller började studera, 
ökade, minskade inte försörjningsstödet. Tomelilla följer här rikstrenden med allt fler försörjnings-
stödtagare som blivit av med sin statliga aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade från Försäkrings-
kassan. 
 
Under våren uppmärksammades att kostnaden för vuxenutbildning hade ökat markant, där anledningen 
var ett ogynnsamt avtal med samverkansparten Ystad Forum. En gemensam översyn av utbud och 
villkor genomfördes med Ystad vuxenutbildning under hösten, vilket resulterade i lägre kostnads-
ökningar inför år 2020. 
 
Arbetet med digitalisering och automatisering fortgick i hela verksamheten, dels för att frigöra mer direkt 
klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet till delaktighet och självständighet. Hela kedjan vid 
ansökan om försörjningsstöd automatiserades under året, från ansökan, utredning till utbetalning. Att 
alla delar genomfördes med stor delaktighet av medarbetarna var en framgångsfaktor i detta arbete, 
vilket också uppmärksammades utanför organisationen. 
 
Inom verksamheten barn och familj fortsatte myndigheten och öppenvården att utveckla samarbetet och 
stödet till familjer med gott resultat. Antalet placeringar minskade med 13 stycken jämfört med utfallet 
september till december 2018, det vill säga med åtta procent. 
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Samverkansaktiviteterna och att arbeta mer proaktivt genom att möta invånarna i öppna sammanhang, 
var prioriterade och många. Den öppna verksamheten, Digitala hjälpen, som startades under våren för 
alla som behöver stöd med hur man till exempel digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i 
bostadskö, blev en populär och välbesökt verksamhet och bidrog till att öka den digitala kompetensen. 
Mötesplatsen som startade under hösten som en inkluderande och medskapande mötesplats för alla 
hade många deltagare och fyller en viktig funktion. 
 
Samverkan med polisen utvecklades och under hösten genomfördes samordnade hembesök av polis och 
fältassistent enligt en strukturerad modell för att fånga upp ungdomar i riskzonen med gott resultat. 
Ungdomsgruppen utvecklade också en modell med ungdomsambassadörer som planerar och genomför 
öppna aktiviteter för unga i kommunen. 
 
Stödboendeverksamheten för ensamkommande ungdomar flyttade i början av året från Välagården till 
Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna inför vuxenlivet. I takt med att allt fler 
ungdomar lämnade stödboendet tillvaratogs medarbetarnas kompetens i praktiskt stöd av andra delar i 
verksamheten. 
 
Flera utvecklingsgrupper startades upp tillsammans med vård- och omsorgsverksamheten för att 
tillsammans med medarbetare, kolleger, samverkansparter och klienter utveckla arbetssätt och tjänster. 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för samtliga delar i individ- och familjeomsorg 
fortgick under stora delar av året, där tillgänglighet och enkelhet var nyckelbegrepp. Varje medarbetare 
ska snabbt och enkelt få tillgång till processer och rutiner som är viktiga i arbetet. Det ska också vara 
enkelt att fånga upp brister och synpunkter på en övergripande nivå. Processerna togs fram tillsammans 
med medarbetare under året och kommer att implementeras i början av år 2020. 
 
Nämndens interna kontroll avseende individ- och familjeomsorgsverksamheten genomfördes i enlighet 
med den beslutade interna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser. Den sammanfattande 
bedömningen är att den interna kontrollen är god. 
 
Det fanns inga privata utförare som utförde uppdrag åt individ- och familjeomsorgsverksamheten under 
året.  
 

Barn och utbildning 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens stora satsning tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande 
fortsatte under året och finansierades med bidrag från Skolverket, däri många av utvecklingsinsatserna 
låg. En plan kring mottagandet av nyanlända elever togs fram för att samtlig information skulle finnas 
tillgänglig och delges mottagande lärare. I förskolan ökade modersmålsstödet då samtliga förskolor fick 
tillgång till det digitala läromedlet Polyglutt, som ger möjlighet att lyssna på sagor på olika språk. Även 
böcker kopplade till läromedlet införskaffades. Forskning visar att ett välutvecklat modersmål även ger 
ett mer utvecklat språk i svenska.  
 
Förskolan och förskoleklassen implementerade ett uppdaterat material för Bornholmsmodellen som är 
ett språkutvecklande material som är etablerat i förskolorna sedan flera år tillbaka. I F-9 genomfördes en 
fortbildning i genrepedagogik som ska ge eleverna ett mer utvecklat språk, ett arbetssätt som gynnar 
samtliga elever oavsett modersmål. För att tydliggöra den röda tråden från förskola till åk 9 togs en 
språkplan fram i samarbete med Elevhälsan. 
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Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av lärmiljön och 
kunskapsdiagnoser uppdateras kontinuerligt för att följa elevgruppernas utveckling. Det senaste tillägget 
var ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” som är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda 
från den 1 juli 2019. Med hjälp av ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” ska pedagoger som under-
visar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de 
kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Pedagogen ska också kunna få syn på 
elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar för att tidigt 
förebygga skolsvårigheter.  
 
Förskolan implementerade under året den reviderade läroplanen LpFö 18, där begreppet undervisning 
infördes. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå 
från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 
tiden. 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens plan för studie- och yrkesvägledning utvärderades och visade på ett 
märkbart större fokus på detta från pedagogerna. Detta bör ge eleverna högre motivation för studier.  
 
Ungdomsrådet fick tydligare former och påbörjade sitt arbete för att kunna hantera frågor från både 
politiken och förvaltningen.      
 
Nämndens interna kontroll avseende barn- och utbildningsverksamheten genomfördes i enlighet med 
den beslutade interna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser, dock där uppföljning påvisar att 
det kvarstår en övergripande risk gällande att elever inte kommer in på gymnasiet. Barn- och utbildnings-
verksamheten kommer att fortsätta arbetet med utveckling av undervisningen med särskilt fokus på det 
kompensatoriska uppdraget.  
 
Verksamhetsuppföljning av privata utförare som utförde uppdrag åt barn- och utbildningsverksamheten 
utfördes enligt plan, där verksamhetsuppföljningen anses vara god.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Samverkan mellan utbildningsverksamheten 
och civilsamhället ger eleverna kunskap om 
långsiktig hållbarhet, samtida framtida 
arbetsmarknad och utbildning. 

Målet är uppfyllt. Antalet ungdomar som 
var aktuella i det kommunala aktivitets-
ansvaret minskade och deltagandet i 
vuxenutbildningar ökade i förhållande till 
arbetslöshetssiffrorna. 

 

God lärmiljö skapas för att möta elevernas 
individuella behov. 

Målet är ej uppfyllt. Genomsnittsresultatet 
på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ökade inte 
och behörigheten till gymnasiet låg på 
samma nivå som 2018. Däremot minskade 
andelen elever som kommunen inte kunde 
tillgodose behoven för, och som då 
placeras i skolverksamhet utanför 
kommunen. En åtgärd för att nå målen är 
att utveckla handlingsplanerna för att öka 
kvaliteten i undervisningen till exempel 
gällande matematik, språk samt nyanlända 
elever. 

 

Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ska öka. 

Målet är uppfyllt. Ett aktivt ungdomsråd 
samt ett ökat antal elev-/brukarenkäter 
bidrog till detta.  

 

Bidra till medvetna och engagerade samhälls-
medborgare som har strategier för att göra 
egna livsval. 

Målet är delvis uppfyllt. Självskattningen 
gällande studie- och yrkesvägledar-
aktiviteter samt nöjdheten med det arbets-
platsförlagda lärandet ökade. Individ- och 
familjeomsorg erbjöd fler öppna aktiviteter 
exempelvis Digitala hjälpen, Mötesplatsen 
och medskapande fritidsaktiviteter för ung-
domar. Däremot minskade inte utbetalning 
av försörjningsstöd trots ett ändrat arbets-
sätt med tydligt fokus på självförsörjning. 
Merparten kan kopplas till utebliven 
aktivitetsersättning samt sjukersättning. 
Från och med år 2020 samordnas arbets-
marknadsinsatser, vuxenutbildning samt 
försörjningsstöd i en gemensam enhet för 
att ytterligare underlätta samarbetet. 
Aktiviteter för ökad samverkan med 
näringslivet, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan kommer att prioriteras. 

 

Ge kommuninvånare ökade möjligheter till 
sociala sammanhang. 

Målet är uppfyllt. Antalet aktiviteter som 
genomfördes tillsammans med förenings- 
eller näringsliv ökade exempelvis EPA- och 
teknikprofilen på Kastanjeskolan. 
 

 

Kommuninvånare ska uppleva sig trygga och 
känna tillit till verksamheterna. 

Målet är uppfyllt. Att antalet externa 
placeringar minskade med 8 procent, att 
antalet barnutredningar som blev klara 
inom fyra månader ökade samt att alla barn 
som blivit utredda erbjöds möjlighet att 
delge sin upplevelse är exempel på bidrag 
till måluppfyllelsen. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) familjenämnden    

  2018 2019 

Intäkter  191 941 205 567 

Kostnader  -566 719 -599 611 

Nettokostnader  -374 778 -394 044 

Budgeterade nettokostnader  -365 493 -382 259 

Budgetavvikelse  -9 285 -11 785 

      

Investeringar  -3 645 -2 900 

Budgeterade investeringar  -4 780 -3 000 

Budgetavvikelse  1 135 100 

 
Familjenämnden redovisade ett underskott på 11,8 mnkr.  
 
Gymnasieverksamheten och verksamheterna för försörjning och vuxna genererade tillsammans ett 
underskott på 10,5 mnkr. Främsta anledningarna var högre kostnader på grund av fler elever i gymnasiet 
och minskade intäkter från Migrationsverket avseende gymnasiet samt ökade kostnader för försörjnings-
stöd. 
 
Under året gjordes investeringar avseende IKT och inventarier i barn- och utbildningsverksamheten 
samt ombyggnad av lokaler och investering av inventarier i individ- och familjeomsorgsverksamheten. 
 

Ekonomi (tkr) individ- och familjeomsorg    

  2018 2019 

Intäkter  24 341 34 024 

Kostnader  -80 539 -91 704 

Nettokostnader  -56 198 -57 680 

Budgeterade nettokostnader  -49 294 -56 864 

Budgetavvikelse  -6 904 -816 

 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mnkr.  
 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten erhöll statsbidrag och stimulansmedel på totalt 1,8 mnkr, 
vilket möjliggjorde en kvalitetshöjning på flera områden. Bidragen var avsedda för medskapande mötes-
plats, våld i nära relationer, ökad bemanning inom barn- och ungdomsvården och insatser för barn med 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för övergripande administration avseende individ- och familjeomsorgs-
verksamheten understeg budget med 1 mnkr, främst beroende på att kostnader för utveckling inte blev 
så höga som förväntat samt ett ej budgeterat bidrag för projektet medskapande mötesplats. 
 
Kostnader för stödboende som enligt budget, finansierades fullt ut med del av medel från Migrations-
verket redovisade ett överskott på 1,1 mnkr då nedtrappning av verksamheten gick fortare än planerat. 
 
Verksamheten för barn och unga uppvisade ett överskott på 1,5 mnkr, vilket främst beror på erhållna 
stimulansmedel på 1,4 mnkr. Kostnaderna för placering av barn och unga på HVB, Hem för vård och 
boende, och familjehem var 2,3 mnkr högre än budget där dock schablonersättningen från Migrations-
verket täckte kostnaderna för administration och placeringar av nyanlända på HVB samt i familjehem.
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Verksamheten för försörjning och vuxna uppvisade ett underskott på 5,2 mnkr. Främsta anledningen var 
kostnaderna för försörjningsstöd och köp av platser för familjefrid, vilka uppgick till 12,5 mnkr och var 
5 mnkr högre än budget. Kostnaderna för försörjningsstöd till flyktingar uppgick till 2,5 mnkr, som 
resulterade i en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Kostnaderna för placeringar av vuxna med miss-
bruk ökade under senare delen av året och resulterade i ett underskott på 0,6 mnkr. Det var en stor 
ökning av kostnaderna jämfört med föregående år. 
 
Arbetsmarknadsenheten redovisade ett överskott på 2,1 mnkr främst beroende på intäkter från projektet 
Möjligheternas hus, men även beroende på lägre kostnader för ferieungdomar på 0,4 mnkr. 
 
Vuxenutbildningens budget har varit oförändrad under några år trots att antalet studerande ökat. Sam-
verkanspartnern Ystad vuxenutbildning gjorde en stor höjning av priserna, för främst SFI-utbildningen, 
den 1 januari 2019, med anledning av successivt ökande kostnader för vuxenutbildning de senaste åren. 
Den totala kostnaden för vuxenutbildningen uppgick till 6,2 mnkr, vilket var 1,3 mnkr högre än de 
budgeterade kostnaderna. 0,5 mnkr av schablonmedlen från Migrationsverket fördelades ut och sänkte 
dock nettokostnaden med motsvarande. 
 

Ekonomi (tkr) barn och utbildning    

  2018 2019 

Intäkter  167 600 171 543 

Kostnader  -486 180 -507 907 

Nettokostnader  -318 580 -336 364 

Budgeterade nettokostnader  -316 199 -325 395 

Budgetavvikelse  -2 381 -10 969 

 

Barn- och utbildningsverksamheten redovisade ett underskott på 11,0 mnkr. 
 
Gymnasieverksamheten hade ett underskott på 5,3 mnkr. Kostnaderna för gymnasiet var högre än 
budgeterat, dels på grund av fler elever, dels på grund av minskade intäkter från Migrationsverket. Även 
antalet gymnasiesärskoleelever ökade jämfört med föregående år. Statsbidrag från Migrationsverket till 
gymnasieverksamheten minskade avsevärt jämfört med tidigare år. Cirka 21 gymnasieelever som 
kommunen tidigare kunde återsöka statsbidrag för, fick uppehållstillstånd under året, vilket medförde att 
statsbidrag inte längre kunde återsökas för dessa elever.  
 
Hyreskostnaderna inom barn- och utbildningsverksamheten ökade med 4,0 mnkr jämfört med budget, 
med anledning av följande genomförda investeringar: om- och/eller tillbyggnad av Brösarps skola, 
Lindesborgsskolan, Kastanjeskolan, Lärkans förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorp 
skola. Administrativa kostnader var 0,9 mnkr lägre på grund av ej tillsatta tjänster och statsbidraget 
”Riktade insatser” förbättrade resultatet med 1,5 mnkr. 
 
Skolorna inklusive fritidshem och förskoleklass, F-9, uppvisade ett överskott på 0,1 mnkr. Alla skolor 
fick statsbidrag för ”Likvärdig skola”, vilket förbättrade resultatet med 3,4 mnkr. Statsbidrag gällande 
”Fritidshemssatsning” utbetaldes med 0,2 mnkr till Lindesborgsskolan och Byavångsskolan och stats-
bidrag gällande ”Läxhjälp” utbetaldes med 1,3 mnkr till alla skolor fördelat på antal elever.  
 
Förskolorna redovisade ett överskott på 0,3 mnkr. I resultatet är statsbidrag avseende mindre barn-
grupper inkluderat. 
 
Fler barn än förväntat i förskolorna och skolorna medförde högre kostnader gällande utbetalning av 
pengar till de interkommunala och fristående förskolorna och skolorna. Även lagreglerad kompensation
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för ökade löner till friskolor medförde högre kostnader än budgeterat. Totalt resulterade detta i ett 
underskott på 2,6 mnkr.  
 
Elevhälsan hade ett underskott på 1,8 mnkr, beroende på utbetalning av mer tilläggsbelopp än budget-
erat på grund av högre behov än förväntat. Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extra-
ordinärt stöd.   
 

Framtid 
 

Individ- och familjeomsorg  
 

Verksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter. Den förväntade avmatt-
ningen av högkonjunkturen tillsammans med att allt fler blir av med sin statliga aktivitetsersättning eller 
sin ersättning från Försäkringskassan ställer stora krav på verksamheten resursmässigt. Även det faktum 
att allt fler personer lämnar etableringsfasen, där staten haft ett stort ansvar, kommer att påverka 
kommunen. 
 
Kostnaderna för vuxenutbildningen är ytterligare en utmaning, inte minst beroende på den kommande 
statliga regleringen och finansieringen. Verksamheterna behöver därför vara lättrörliga, snabbt kunna 
ställa om resurser och arbetssätt för att möta behoven. Som ett led i detta integreras Arbetsmarknads-
enheten med enheten för försörjningsstöd från och med år 2020. 
 
Då många familjer och ungdomar har behov av stöd i Tomelilla är det viktigt att fortsätta utveckla 
öppenvårdsinsatserna i samverkan med andra aktörer. Verksamheten fortsätter sin satsning på arbetet 
med våld i nära relationer samt implementeringen av intensiv hemmabaserad familjebehandling, en 
modell för intensivt stöd hemma som ett alternativ till placeringar av barn och unga. 
 
Verksamheten behöver fortsätta det nödvändiga arbetet med att digitalisera tjänster och verktyg, dels för 
att öka tillgängligheten och möjligheten till självständighet, dels för att frigöra resurser för värdeskapande 
arbete. 
 

Barn och utbildning 
 

Verksamheten har flera utmaningar. Skolresultaten behöver höjas. Det finns just nu tillförordnade 
rektorer på fyra av kommunens F-6 skolor. Att rekrytera och introducera nya ledare kommer att kräva 
tid. Den framtida skolorganisationen behöver utredas ytterligare för att skapa goda förutsättningar för 
lärande.  
 
Det kommer i framtiden vara möjligt att aggregera data för att utveckla läromedel som i större ut-
sträckning är adaptiva för att ge eleven optimala förutsättningar till inlärning. Detta finns nu i liten skala 
men kommer att bli tillgängligt för en bred publik inom snar framtid. Formen för utbildning kommer 
med detta att förändras. 
 
Verksamheten står i begrepp att digitalisera flertalet processer för att ge bättre service, detta gäller både 
kommuninvånare, till exempel skolvalet, och medarbetare. Tydliga rutiner för hur barnkonventionen 
beaktas vid beslut och utredningar behöver arbetas fram.  
 
Samverkan mellan barn- och utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgsverksamheten 
behöver stärkas då till exempel tidigare placerade barn behöver större anpassningar för sin undervisning 
än vad som just nu är möjligt att ge. 



 

 
  

 


