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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
En ny mandatperiod inleddes med fortsatt alliansstyre i vår kommun. Budgeten tog vi när det började 
blåsa snålt rent ekonomiskt. Årets ekonomi är försiktig där vi behöver lägga grunden för en stabil 
kommun som hanterar skattemedlen med omsorg.  
 
Hösten 2018 drog vi igång en översyn av alla delar inom förvaltningen vilket gav en omorganisation och 
en genomgripande satsning på ledarutbildning. Oavsett hur väl vi inom politiken planerar att driva 
kommunen framåt, måste vår förvaltning sammansvetsas för att möjliggöra beslutade åtgärder plus att ge 
politiken goda underlag för hur de ska förverkligas.  
 
Innan sommaren gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att få budget 2019 i balans med 
direktiv som rakt igenom alla partier ställde sig bakom. Enligt de redovisade rapporterna, som olika delar 
av förvaltningen bifogat till detta dokument, går vi mot balans till årsskiftet. Jag väljer att inte lyfta några 
specifika delar utan kan bara ge ett kollektivt beröm där de gemensamma krafterna får väl godkänt. 
 
Nu är vi mitt i budgetprocessen för 2020 men redan i september börjar budgetprocessen för 2021. 
Arbetet blir betydligt lättare med ovannämnda signaler då vi kan ha tillit till den egna förmågan utan att 
behöva hoppas på eventuella extra tillskott i slutet av året. Skulle det vara så att vi får några extra likvider, 
kan vi ta med dessa och det ger större utrymme för att återinvestera i de delar vi behöver. 
 
En stor sak under året, är att vi jobbar ännu mer med dem vi är till för i fokus och hur vi ska tillgodose 
det uppdrag vi fått av Tomelillas medborgare. Här är vi i styret beställare till förvaltningen. Kommun-
direktören tillsammans med förvaltningen utför uppdraget med bravur och möjliggör en utveckling mot 
en ännu mer tillgänglig kommunförvaltning. Det ska underlätta för barnen i barnomsorgen och i skolan 
och när de sedan går in i sina yrkesval. Det ska vidare underlätta för dem som etablerar eller etablerat 
företag så att arbetstillfällen finns och i förlängningen när man behöver hjälp på ålderns höst.  
 
Detta förändringsarbete är i sin början. Nu är det hårt arbete som står för dörren mot en kommun som 
kommer att ta många steg mot en blomstrande framtid. 
 
Ta del av verksamhetsanalyserna som mer detaljerat beskriver vad som har hänt så här långt under året! 
 
Än en gång har förvaltningen gjort ett gott jobb. 
 
Per-Martin Svensson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse 
 

Omvärld och befolkning 
 

Samhällsekonomisk utveckling  
 
Under året har både statistiska utfall och indikatorer pekat på en försvagad svensk konjunktur. 
Sysselsättningen är ännu hög men tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar en låg BNP tillväxt och vikande sysselsättning. 
Förväntningarna på en nedväxling av kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.  
 
Sverige har länge haft en decentraliserad välfärdsmodell, kommuner och landsting står idag för ungefär 
70 procent av de offentliga konsumtionsutgifterna. Förutom ett stort ansvar för välfärdstjänster som 
vård och omsorg och utbildning har kommunerna även en viktig roll i den anpassning som behöver ske 
till en ny teknologi och omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
 
De största utmaningarna bottnar till största del i den demografiska utvecklingen, att andelen äldre och 
yngre ökar i förhållande till andelen i arbetsför ålder. Utvecklingen leder till en ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster som i sin tur skapar utmaningar för kommuner och regioner bland annat i form av: 
 

• Minskad tillväxt i skatteunderlaget till följd av att andelen av befolkningen i arbetsför ålder 
minskar. 

• Ökat personalbehov som riskerar att leda till kompetensbrist och potentiellt högre 
lönekostnader. 

• Ökade kostnader till följd av att andelen barn och äldre ökar i högre takt än befolkningen i 
arbetsför ålder. 

• Ökat investeringsbehov vilket ökar resultatkravet för att bibehålla en hög självfinansieringsgrad. 

• Ökat lånebehov och ökade skulder även vid konstant självfinansieringsgrad i och med de ökade 
investeringsbehoven. 

• Fortsatt negativt finansiellt sparande för kommunsektorn. 
 

Källa: SKL cirkulär 19:35 och Välfärdens utmaningar, Kommuninvest 
 
Se tabell nedan med nyckeltal för den svenska ekonomin. 
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Befolkningsutveckling  
 
Den positiva befolkningsutvecklingen i Tomelilla stannade upp under det första kvartalet 2019 för att 
sedan åter öka igen från och med sommaren. Från januari till augusti ökade invånarantalet med 17 
personer i jämförelse med årsskiftet. Efter augusti månads utgång har Tomelilla kommun nu ett 
preliminärt invånarantal på 13 571 invånare. Flyttnettot från annat land är det som bidrar mest till 
ökningen jämfört med förra årets inflyttning inom länet som då bidrog mest till ökningen. 
 

 

 
 

-14 -15

17

29

13 571 invånare 31 aug 2019
+ 17 invånare sedan 31 dec 2018

Födelsenetto Flyttnetto inom länet Flyttnetto annat län Flyttnetto annat land
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Viktiga händelser i nämnderna 2019 

 

Kommunstyrelsen 
 

• Innovation Week genomfördes. 

• Eu projektet Digital Kommunal Service beviljades. 

• Ledarakademin för chefer startades. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Ombyggnation av Byavägen och Villagatan utfördes. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 

• Projektering av dricksvattenledning från Brösarp mot Kivik påbörjades. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

• En fritidsplan antogs. 

• Biblioteket i Smedstop byggdes om för meröppet. 

• Ett föreningsråd startades. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

• Nytt LSS boende på Stafettgatan invigdes. 

• Den centrala bemannings- och rekryteringsenheten planerades och startades upp. 

• Ett nytt kvalitetsledningssystem togs fram. 
 

Familjenämnden 
 

• Ängens förskola byggdes till med tre nya avdelningar. 

• 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.  

 



 

5 
 

 

 

Styrning, god ekonomisk hushållning och mål  
 

Vision och målmodell 
 
Tomelilla kommuns vision är:  
 

 
 
Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. 
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer. 
 
Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
 
Från och med 2019 finns en ny målmodell 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.  
 

 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde, vilka redovisas 
under respektive verksamhetsanalys med en sammanfattande bedömning nedan. 
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 
 
Generellt övergripande mål för styrningen säger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens 
omfattning. Nedbrutet finns finansiella mål som reglerar kommunens resultat och skuldsättning.  
 
Finansiella mål 2019 enligt god ekonomisk hushållning: 
 

Resultatmål 
 

• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 
procent i genomsnitt i perioden 2019 – 2021. 

 
Prognosen för 2019 visar ett resultat på 15 mnkr inklusive orealiserade vinster. Från och med den 1 
januari 2019 har redovisningsprinciperna förändrats enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. Finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska 
värderas till verkligt värde. Detta innebär att värdet för de finansiella placeringarna tas upp till 
marknadsvärdet i stället för det bokförda värdet från och med delårsrapporten 2019. 
 
I samband med bedömning av ekonomin ska en balanskravsutredning genomföras där realisationsvinster 
och orealiserade vinster frånräknas. Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2019 utgör 0,8 procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar. Vid ett utfall i enlighet med prognos 2019 och 
plan för åren 2020 – 2021 kommer den genomsnittliga resultatnivån att uppgå till 1,2 procent. I budget-
förutsättningarna för perioden 2020 – 2022 beräknas dock resultatet uppgå till 1,5 – 2 procent. Detta 
innebär att resultatmålet med utgångspunkt från balanskravsresultatet bedöms komma att uppfyllas. 

 

Investeringsmål 
 

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

 
De prognostiserade nettoinvesteringarna för 2019 uppgår till 8,8 procent av de totala skatteintäkterna 
och statsbidragen. Investeringsmålet kommer då att vara uppfyllt för år 2019. Investeringsutrymmet för 
2020 – 2021 bedöms uppgå till 10 procent. 
 

Skuldmål 
 

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

 
Den prognostiserade självfinansieringsgraden uppgår till 69 procent. Enligt budgetförutsättningarna för 
2020 kommer de skattefinansierade verksamheterna att vara 100 procent självfinansierade. Skuldmålet 
kommer då att vara uppfyllt. 
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Sammanfattande bedömning 
 
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 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året.  
 
Enligt den nya målmodellen som gäller från och med år 2019 utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål 
budgetens mål för god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 2019 
kommer även måluppfyllnaden för nämndernas mål att beaktas. 
 
Av de tre finansiella målen bedöms de tre antagna målen att helt uppfyllas med hänsyn till det pågående 
budgetarbetet för planperioden.  
 
Av de 13 verksamhetsmål som kommunstyrelsen har beslutat om, kommer enligt prognosen åtta mål att 
vara uppfyllda, ett delvis att uppfyllas medan ett inte kommer att uppfyllas under året. Tre mål är inte 
möjliga att bedöma vid detta tillfälle. Kommunen har totalt 51 nämndsmål där 39 mål förväntas bli 
uppfyllda, fem mål delvis uppfyllda och tre mål ej uppfyllda. Totalt fyra mål kan inte bedömas i 
delårsrapporten. Detta innebär att 86 procent av målen bedöms komma att uppfyllas helt eller delvis. 
Mål och måluppföljning återfinns i detalj under varje nämnds verksamhetsanalys. 
 
Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen under 2019 kommer att följa det som kan betraktas 
som god ekonomisk hushållning. 
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Ekonomisk ställning och analys 

 
Årets budgeterade resultat är 7,6 mnkr. Prognosen för året pekar på ett överskott i resultatet med 15 
mnkr, men justerat för de reavinster som finns uppgår balanskravsresultatet till 5,8 mnkr.  
 
Investeringsutrymmet i budgeten för den skattefinansierade verksamheten är beslutad till 78,7 mnkr 
varav 38,5 mnkr avser kommunens fastigheter där ny- och ombyggnadsbehov finns samt 25 mnkr i 
bruttoinvesteringar för bredband och fiberutbyggnad. Med årets investeringsvolym uppnår man en 
självfinansieringsnivå på drygt 60 procent. För vatten- och avloppsverksamheten finns en godkänd 
investeringsram på 17,7 mnkr för 2019. 
 
Fortsatt låga räntor gör att det fortfarande är gynnsamt att låna till investeringar. Det är dock fortsatt 
svårt med amorteringsmöjligheter och med en framtid där höjda räntenivåer i kombination med högre 
avskrivningar är att vänta måste utrymme för driftens övriga kostnader minskas för att finansiera ökade 
räntekostnader. Under perioden har nya lån på 60 mnkr tagits upp. 
 
För mer detaljerad analys och förväntad utveckling av respektive nämnd hänvisas till de ekonomiska 
analyserna med tillhörande kommentarer. 

 

Årets resultat 
 
Bedömningen är att årets balanskravsresultat kommer att uppgå till 5,8 mnkr. I samband med upp-
följningen vid första tertialet fick nämnder som prognostiserade underskott i uppdrag av kommun-
styrelsen att ta fram handlingsplaner för en budget i balans. Arbetet är påbörjat och har redan gett 
resultat i en del verksamheter medan vissa effekter inte uppnått resultat ännu. Prognosen för generella 
statsbidrag visar på en förbättring jämfört med budget med drygt 4 mnkr medan pensionskostnaderna 
uppvisar en prognos på minus 3,8 mnkr.  
 
Den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen som trädde i kraft den 1 januari innebär att det 
är marknadsvärdet av de kortfristiga placeringarna som ska redovisas. Detta innebär att de finansiella 
intäkterna för Tomelilla kommun uppvisar ett resultat på 7,9 mnkr avseende orealiserade vinster per den 
31 augusti 2019.  I balanskravsutredningen ska detta belopp dock avräknas innan bedömning om 
kommunen uppfyller balanskravet. Det prognostiserade balanskravsresultatet utgör 0,8 procent av 
skatteintäkterna.  
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Balanskravsresultat  
 
Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 5,8 mnkr. Efter hänsyn till synnerliga skäl som 
återföring av nyttjade medel från sociala investeringsfonden är resultatet 8,3 mnkr. Lagens balanskrav 
anses därmed vara uppfyllt. 
 

Balanskravsresultat 1  Bokslut Prognos 

  2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 2  7,1 15,0 

Reducering av samtliga realisationsvinster 2  -5,2 -9,2 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  1,9 5,8 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv  1,9 5,8 

Uttag från social investeringsfond 
 

 2,7 2,5 

Insättning till social investeringsfond  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond  4,6 8,3 
 

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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 
 

Resultatöverföring 
 
Vid kommunfullmäktiges möte den 6 maj 2019 (Kf§29) beslutades att överföra resultat inom barn- och 
utbildningsverksamheten enligt gällande huvudprincip per skola. 
 

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.  

Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 (Kf§29) att inga avsättningar görs till resultatutjämnings-
reserven (RUR). 

 

Social investeringsfond 
 
Årets uttag ur den sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 2018 – 2020 
gällande arbetsmarknadsinsatser för unga nyanländs- och långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet som 
godkändes av styrgruppen 2018. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 
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Skatteintäkter och statsbidrag 
 
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Budget Prognos Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Skatteintäkter 528,4 528,4 0,0 

Generella statsbidrag och utjämningar 228,2 232,5 4,3 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 756,6 760,9 4,3 

 
Skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting per den 22 augusti 2019 är jämfört med årets 
budget 4,3 mnkr bättre. Det är oförändrade skatteintäkter medan de generella statsbidragen är högre än 
den budgeterade nivån.  
 

Likviditet och lån 
 
Kommunen har en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på åtta lån om totalt 250 mnkr. I februari 
genomfördes en nyupplåning på 60 mnkr samt under april 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 190831 bindning 

Kommuninvest 20,0 0,96% Maj -25 

Kommuninvest 20,0 0,40% Mar -23 

Kommuninvest 20,0 0,14% Feb -20 

Kommuninvest 30,0 0,61% Apr -24 

Kommuninvest 30,0 1,69% Sep -25 

Kommuninvest 30,0 0,53% Jan -20 

Kommuninvest 50,0 0,85% Feb -22 

Kommuninvest 50,0 0,92% Jan -23 

Summa lån 250,0   
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Investeringar 

 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras till 67,3 mnkr, total budget för investeringar 2019 är 96,4 mnkr 
fördelade på 78,7 mnkr för skattefinansierade projekt och 17,7 mnkr på vatten- och avloppsverksam-
heten. De enskilt största projekten under perioden har varit ombyggnation av Byavägen och Oscars-
vägen samt dränering av kommunhuset. Fiberutbyggnad på landsbygden fortsatte under 2019. 
 

Investeringar per nämnd (mnkr) Budget Prognos Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen 29,2 15,0 14,2 

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive vatten och avlopp 44,7 32,4 12,3 

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

Vård- och omsorgsnämnden 1,5 1,5 0,0 

Familjenämnden 3,0 3,0 0,0 

Delsumma 78,7 52,3 26,4 

Samhällsbyggnadsnämndens vatten- och avloppsverksamhet 17,7 15,0 2,7 

Summa investeringar 96,4 67,3 29,1 

 

Pensionsåtagande 
  
Enligt aktuell prognos från KPA uppgår kommunens kostnad för pensioner 2019, inklusive löneskatt, 
totalt till 42,0 mnkr att jämföra med 2018 då kostnaden var 37,9 mnkr. Kostnaden inkluderar både 
intjänad pension till anställda, idag 18,0 mnkr, och utbetalningar på gamla pensionsåtaganden intjänade 
före 1998, på 12,8 mnkr. 11,2 mnkr för premier och garantier ingår också. 
 
Pensionskostnaderna har under de senaste åren varit svåra att prognostisera. Utfallet för 2019 beräknas 
bli ett underskott på 3,8 mnkr. 
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De kommunala bolagen och kommunalförbunden 

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

Österlenhem AB 
 
Österlenhem AB (mnkr) Jan - aug Budget Prognos 

 2019 2019 2019 

Resultat efter finansiella poster 0,7 0,4 0,4 

 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att och förvalta eller 
sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom uppförande av 
småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga kommunala 
byggnader. 
  

Årets verksamhet 
 
Kvarteret Hallen 4 togs i bruk med 32 lägenheter. Båda husen är fullt uthyrda vid färdigställandet. Ett av 
husen hyr Tomelilla kommun för sin verksamhet. För det andra huset har bolaget erhållit 6 mnkr i 
bidrag vilket möjliggjort att hyran kunnat sättas lägre än vad annars varit fallet. I Smedstorp har till-
delning efter upphandling av sju lägenheter nyligen skett. Överklagandeperioden har inte passerats i 
skrivande stund. Kvarteret Lansen på Östergatan är nästa projekt som bolaget arbetar med. Här kommer 
ytterligare en våning att byggas, om det är ekonomiskt möjligt. Uthyrningsläget är fortsatt gott och 
kommer att så vara under resten av året. 
 

Ekonomi 
 
Företaget har under ett par års tid medvetet satsat på underhåll i fastigheterna och byggnation av nya 
lägenheter. Nyupplåning behövdes därför föregående år med 50 mnkr samt i år med 25 mnkr. 
Investeringar och nyupplåning påverkar bolagets soliditet som vid årsskiftet uppgick till 9,6 procent, en 
förändring mot 2017 på 2,7 procent. Även bilparken behöver bytas ut, vilket sker med två bilar per år. 
 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har fram till den 31 augusti skett med 29,6 mnkr. I 
balansräkningen har 64 mnkr förts över från pågående nyanläggningar till årets investeringar avseende 
byggnad, mark, markanläggning, markinventarier i avslutade projekt samt bilar. Investeringar sker enligt 
den plan som beslutats om 23 mnkr för 2019 och efterhand som ekonomin tillåter. 
 

Framtid 
 
Bolaget fortsätter att planera och bygga bostäder om ekonomin tillåter och uthyrningen medger det. 
Nästa projekt efter Smedstorp är Lansen 14 på Östergatan. Här kommer ytterligare en våning att byggas 
på om det är ekonomiskt möjligt. Även underhållen i fastigheterna kommer att fortsätta på hög nivå ett 
tag till.
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Tomelilla Industri AB 
 
Tomelilla Industri AB (mnkr) Jan - aug Budget Prognos 

 2019 2019 2019 

Resultat efter finansiella poster -0,3 -0,4 -0,4 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 
eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 
samt utbildning. 
 

Årets verksamhet 
 
Bolaget har fyra fastigheter kvar efter försäljningar som genomförts de senaste åren. Planering pågår för 
att bygga om en av fastigheterna till daglig verksamhet inom LSS. Möte hölls nyligen med kommunen 
angående ombyggnationen då den enligt konsulterna kommer att bli väldigt kostsam på grund av de 
ändringar som måste till för att uppfylla alla byggnadskrav. Bolaget avvaktar beslut i frågan. 
 

Ekonomi 
 
Företaget har en god ekonomi med en soliditet på cirka 98 procent. Intäktssidan är i dagsläget lägre än 
kostnadssidan vilket kommer att påverka resultatet negativt under ett par år. Även skillnaden mellan 
bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar påverkar resultatet. 
 
Knappt 0,4 mnkr har hittills investerats i ombyggnation av fastighet för daglig verksamhet. Inga andra 
större investeringar är i dagsläget planerade. Beslut om fortsatt investering i fastigheten avvaktas. 
 

Framtid 
 
Bolaget har ett par tomma lokaler som kan anpassas till intressenter som vill hyra.  
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Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (mnkr) Jan - aug Budget Prognos 

 2019 2019 2019 

Resultat efter finansiella poster -0,8 -1,4 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. 
 

Årets verksamhet 
 
Verksamheten under år 2019 bedrevs med bibehållen god ekonomisk balans. De taxor som Ökrab 
tillämpade hör till de lägsta i landet och bland Skånes 33 kommuner tillämpade Ökrab en soptaxa som är 
lägst i länet. Under året arbetade Ökrab förutom med ordinarie insamlingsverksamhet vidare med att 
erbjuda flerfamiljsbostäder FNI (fastighetsnära insamling) av förpackningar för att därmed dels erbjuda 
kunderna bättre möjlighet att sortera sina förpackningar, dels minska avfallsmängderna. Under våren var 
de flesta av åk 5 i ägarkommunerna på studiebesök på Sysavs anläggning i Malmö vilket finansierades av 
Ökrab. Under året framställdes tillsammans med Sysavs övriga ägarkommuner en ny renhållnings-
ordning som kommer att behandlas av kommunerna under vintern. Ökrab arbetade även med att ta 
fram information för att uppmuntra återvinning och informera kunder om sortering av avfallet. 
 

Ekonomi 
 
Ökrab budgeterade för underskott 2018 men detta kommer troligen att undvikas då man inte behövt 
hyra den mängd personal som budgeterats. Man hade per augusti månad ett relativt stort underskott 
vilket var budgeterat. Underskottet beror på att bolaget har sina största kostnader under de första åtta 
månaderna medan intäkterna inte påverkas. I årsbokslutet kommer intäkterna att faktureras och man 
kommer då att hämta in underskottet. Det budgetunderskott för 2019 som är lagt kommer troligen att 
försvinna eftersom bolaget inte behövt hyra in den extra personal som man behövde göra under 2018 
vilket var orsaken till att denna kostnad budgeterades. Under året planeras inga investeringar. 
 

Framtid 
 
Ökrab ägnar stor tid att planera inför den kommande upphandlingen av renhållningen från och med 
2024. Från och med 2025 träder den nya förordningen rörande insamling av förpackningsmaterial ikraft 
och under vintern kommer ägarkommunerna och Ökrab att träffa FTIAB för att diskutera hur systemet 
ska införas i området. Efter detta kommer Ökrab att planera hur man ska utforma upphandlingen av det 
kommande insamlingsuppdraget. Under tiden kommer Ökrab att fortsätta att arbeta för att avfalls-
minimera i området samtidigt som man arbetar för att införa FNI vid samtliga flerfamiljsbostäder för att 
underlätta sorteringen av förpackningar i vårt område och därmed minska avfallsmängderna. Ökrab 
kommer även att fortsätta att arbeta med information inom kommunens skolor. Man kommer som 
tidigare att erbjuda samtliga åk 5 i området kostnadsfria studiebesök på Sysav, inbjuda till kampanjer som 
sladdjakten och resterkocken där skolbarnen ges insikt i matsvinn och att inte kasta farligt avfall i 
soptunnan.
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (mnkr) Jan - aug Budget Prognos 

 2019 2019 2019 

Resultat efter finansiella poster 0,5 0,0 0,5 

 
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.  
 

Årets verksamhet 
 
Genom övning och utbildning kan SÖRF:s personal medverka till att bränder och olyckor minskar i 
sydöstra Skåne. Vid publika evenemang fokuseras på vikten av brandvarnare i bostäderna. SÖRF besöker 
alla i årskurs 2, 5 och 8 i medlemskommunerna, totalt 3 000 barn och ungdomar. De yngre barnen ut-
bildas i brandkunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet. De får också utbildning om 
vart de ska vända sig i händelse av att en brand eller olycka uppstår. I årskurs 8 utbildar vi enligt brand-
skyddsföreningens ”Upp i rök”. Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar 
konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. 
 
Alla människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka. Förbundet har till och med augusti 
månad utbildat 2 080 personer i grundläggande brandutbildning (GBU), hjärt- och lungräddning (HLR), 
utrymning, handbrandsläckning och SBA. SBA är en utbildning som riktar sig till fastighetsägare och 
brandskyddsansvariga i olika verksamheter. Målet är att tydliggöra ansvarsfrågan och att skapa en 
förståelse för hur viktigt det är att bedriva ett fungerade systematiskt brandskyddsarbete.  
 

Ekonomi 
 
Förbundet har ett positivt resultat per augusti månad på 0,5 mnkr. Prognosen för året är osäker, framför-
allt beroende på pensionsskuldsberäkningen. Överskottet beräknas bestå vid årsskiftet, vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.  
 
SÖRF har under sommaren gjort justeringar gällande pensionsåldrar i KPA:s individlista. Pensions-
avvikelsen i jämförelse mot budget blev positiv med knappt 1 mnkr. De senaste åren har inneburit en 
ökad kostnadsnivå när det gäller verksamheten för RiB (deltidsbrandmän). Förbundet har haft en högre 
personalomsättning under perioden, som delvis beror på att arbetstillfällen saknas på bostadsorten. Detta 
innebär ökade kostnader för utrustning, utbildning, övning, läkarundersökningar och förlorad arbets-
förtjänst. Avvikelsen i jämförelse mot budget blev -0,6 mnkr. 
 

Framtid 
 
Ombyggnationen av stationen i Ystad kommer att nå ett slut under hösten. Brandstationen byggdes 1979 
och efter ombyggnationen har SÖRF åter fått en uppdaterad brandstation där förbundet kan erbjuda en 
bra arbetsmiljö för samtlig personal. Ombyggnationen har resulterat i omklädningsrum för alla, ett 
förbättrat och förstärkt skalskydd, en solcellspark för en hållbar framtid, nytt kök, renoverad lektionssal 
och ett steg mot en förbättrad arbetsmiljö med projektet ”friska brandmän”.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (mnkr) Jan - aug Budget Prognos 

 2019 2019 2019 

Resultat efter finansiella poster 0,0 -1,1 -0,3 

 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighets-
utövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad.  
 

Årets verksamhet 
 
Arbetet med e-blanketter kom igång under året och kommer att lanseras i september. Ny plattform 
installerades för att kunna hantera e-fakturor. Under våren finns miljöförbundet på Facebook. Under 
hösten 2018 påbörjades inspelningen av en kort informationsfilm, vilken blev klar i februari och som 
handlar om den dagliga verksamheten. Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak 
och liknande produkter. Ansökningsförfarandet ställer betydligt högre krav på den som söker tillstånd idag 
mot tidigare. Kommunernas alkoholhandläggning utreddes under våren och hanterades för eventuellt 
beslut. Det finns under året extra resurser för att få ett aktuellt register över våra cirka 7 500 enskilda 
avlopp. Arbetet fortlöper och det är ett stort antal enskilda avlopp där miljöförbundet måste gå vidare för 
att säkerställa att avloppen uppfyller lagkraven och inte släpper ut orenat avloppsvatten. Senast 2022 ska 
alla som har bristfällig rening av enskilda avlopp fått krav på sig att åtgärda dessa. 
 
Under våren gjordes handläggning av två ansökningar för provborrning (djupborrning) inom Tomelilla 
kommun. Det var en gedigen handläggning där bland annat alla som känner sig berörda bereddes 
möjlighet att inkomma med synpunkter. Ärendena krävde extra direktionsmöten och överklagades upp till 
högsta instans som i detta fallet är Mark- och miljööverdomstolen. 
 

Ekonomi 
 
Det prognostiserade resultatet är nästan 0,8 mnkr bättre än budget. Det finansiella målet att förbundet ska 
gå med positivt resultat är inte uppfyllt i budgetåren 2019 och 2020. Direktionen åberopade i budget-
processen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under kommande år på grund av en 
nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska klara sina miljömål 
och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data till andra myndigheter. Att inte 
leverera uppgifter kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade varit förödande för våra 
medborgare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 förankrades detta med revisorerna och 
medlemskommunerna. Sammanfattningsvis bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning och 
förväntas även ha det vid årets slut. Balanskravet förväntas däremot inte uppfyllas.  
 

Framtid 
 
Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns uppsatta för 2019. Miljöförbundet kommer att 
fortsätta att arbeta med att stärka varumärket, arbeta med avgränsad branschtillsyn, utveckla teamkänslan 
och att utveckla ett digitalt arbetssätt.  
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Personalredovisning 
HR-chef: Johan Lexfors 
 

HR-avdelningens arbete 
 
HR-avdelningens modernare arbetssätt fokuserades under första halvåret på de strategiska områdena 
kring lönebildning och lönerevision samt arbetsmiljö. För att de strategiska områdena ska fungera måste 
de bygga på stabila grunder kring lagstiftning och avtal, tydliga processer och att de är väl kända i 
organisationen. Ny ledarpolicy och arbetsmiljöpolicy togs fram. I februari startade en övergripande 
satsning gällande förvaltningens samtliga chefer, kallad ledarakademin, vilket är ett utbildningsprogram 
där en viktig grund och utgångspunkt är kommunens nya ledarpolicy. Syftet är att alla chefer ska ges 
utbildning och verktyg i att leda sig själv, leda en grupp och leda i förändring. 
 
Som ett led i ett intensifierat digitaliseringsarbete lanserades en digital chefshandbok i början av året, 
Chefsportalen. Efter sommaren anskaffades ett digitalt stöd för arbetsvärdering och lönekartläggning. 
 
Andra strategiska områden som HR-avdelningen, tillsammans med verksamheterna, bedrivit parts-
gemensamt med fackliga organisationer under året och som är pågående, är bland annat Heltid som 
norm inom hela kommunförvaltningen, kompetensförsörjningsutmaningen, samverkan och arbetsmiljö 
inom skolverksamheten samt inom sjuksköterskornas avtalsområde arbeta med kunskapsutveckling, 
löneöversynsprocess, karriärutveckling och kompetensförsörjning.  
 
Under året rekryterades tre nya chefer på kommunal ledningsnivå; ekonomichef, samhällsbyggnadschef 
och skolchef. 
 
Beslut togs om en central rekryterings- och bemanningsenhet organiserad under HR-avdelningen från 
och med den 1 januari 2020. 
 
Kultur- och fritidsverksamheten omorganiserades till en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten.  
 

Antal anställda 
 

Antal tillsvidareanställda  Totalt Totalt Förändring 

 180731 190731  

Kommunledningskontoret 51 48 -3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 51 120 -2 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 71 - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 242 239 -3 

Individ- och familjeverksamheten 50 43 -7 

Barn- och utbildningsverksamheten 289 272 -17 

Verksamhetschefer 5 3 -2 

Totalt 759 725 -34 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 

Antalet tillsvidareanställda minskade med 34 stycken jämfört med samma period föregående år och 
förklaras delvis med effektivisering av verksamheterna samt svårigheter vid rekrytering då det är stor 
brist på vissa kompetenser. 
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Pensionsavgångar 
 

Antal pensionsavgångar  Jan-aug Jan-aug 

  2018 2019 

Kommunledningskontoret  2 2 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1  2 2 

Kultur- och fritidsverksamheten 1  2 - 

Vård- och omsorgsverksamheten  4 7 

Individ- och familjeverksamheten  2 - 

Barn- och utbildningsverksamheten  2 2 

Totalt  14 13 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Antalet pensionsavgångar uppgick till 13 stycken, vilket är i nivå med tidigare år. 
 

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro, Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

månadsavlönade (%) 180831 180831 180831 190831 190831 190831 

Kommunledningskontoret 5,11 3,72 6,61 1,22 6,15 1,97 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 5,02 4,23 5,52 4,51 4,66 4,34 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 3,34 3,07 4,00 - - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 4,86 5,21 2,15 5,40 5,92 1,69 

Individ- och familjeverksamheten 7,99 8,20 7,10 7,89 7,13 10,11 

Barn- och utbildningsverksamheten 4,59 5,10 2,57 5,28 6,15 1,97 

Verksamhetschefer 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 1,78 

Totalt 4,81 5,03 4,14 5,07 5,62 3,35 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Sjukfrånvaron i tabellen ovan baseras på hur stor del av den totala arbetstiden som månadsavlönad 
personal är frånvarande på grund av sjukdom.  
 
Under årets första åtta månader ses en negativ utveckling med en ökande sjukfrånvaro, totalt sett. 
Statistiken visar en minskning av sjukfrånvaron för män och en ökning för kvinnor. Förvaltningens 
chefer arbetar systematiskt med sina rehabiliteringsärenden med stöd av HR-avdelningen. Fokus ligger 
på att arbeta med långtidssjukfrånvaron. 
 
Fler medarbetare nyttjade kommunens friskvårdsbidrag genom möjlighet till kvittoredovisning och 
lansering av den nya förmånsportalen Wellnet.
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Sjuklönekostnader 
 

Sjuklönekostnader, månadsavlönade (tkr)  Jan-aug Jan-aug 

  2018 2019 

Kommunledningskontoret  306 94 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1  236 402 

Kultur- och fritidsverksamheten 1   168 - 

Vård- och omsorgsverksamheten  736 825 

Individ- och familjeverksamheten  347 366 

Barn- och utbildningsverksamheten  1 207 1 029 

Totalt  3 000 2 716 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Sjuklönekostnaderna för januari till och med augusti 2019 uppgår till 2,7 mnkr, vilket är en minskning 
jämfört med samma period föregående år. Vid sjukdom tillkommer det, utöver ovanstående sjuklöne-
kostnader, andra typer av kostnader som exempelvis vikariekostnader, rekryteringskostnader, 
introduktionskostnader och produktionsbortfall etc. 
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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. 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

 

• Kommunallagen 
 

Viktiga händelser 2019 

 

• Inga speciella händelser har skett under perioden. 
 

Verksamhetsuppföljning 

 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden sju motioner och ställde två interpellationer. 
Kommunfullmäktige hade under perioden tre ordinarie sammanträden. Inga nya medborgarinitiativ 
inkom under perioden.  

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)  Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter - - - 

Kostnader -743 -711 -973 

Nettokostnader -743 -711 -973 

Budgeterade nettokostnader -623 -594 -923 

Budgetavvikelse -120 -117 -50 

 
Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på knappt 0,1 mnkr. Underskottet beror på högre 
omkostnader i samband med fullmäktigesammanträden. 
 

Framtid 
 
Under hösten kommer tre ordinarie fullmäktigemöten att äga rum. 



 
 

 
 21 
 
 

 

Revisionen 
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S) 
 

Ansvarsområde 

 

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

 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Kommunallagen 

• God revisionssed 

• Kommunrevisionens reglemente 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• Upphandling av revisionstjänster utfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut genomförde revisionen två granskningar under perioden. 
De genomförda granskningarna avsåg kommunens internkontroll samt avyttring av inventarier. Valet av 
granskningsområden föregicks av den årliga risk- och väsentlighetsanalysen.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)  Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter - - - 

Kostnader -453 -313 -747 

Nettokostnader -453 -313 -747 

Budgeterade nettokostnader -538 -484 -747 

Budgetavvikelse 85 171 0 

 
Revisionen prognostiserar en budget i balans. 
 

Framtid 
 
Revisionen kommer under hösten att genomföra granskning av delårsrapporten samt även måltids-
verkstaden. I samverkan med berörda kommuner och Region Skåne kommer även en gemensam 
granskning av färdtjänstverksamheten att ske. 
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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. 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Regeringsformen 

• Vallagen 

• Kommunallagen 
 

Viktiga 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)  Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 281 315 315 

Kostnader -80 -289 -366 

Nettokostnader 201 26 -51 

Budgeterade nettokostnader -100 -81 -151 

Budgetavvikelse 301 107 100 

 
Valnämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Anledningen till överskottet är en effektivare 
hantering av förtidsröstningen. 
 

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

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Föräldrabalken 

• Förmyndarskapsförordning 

• Lag om god man för ensamkommande barn 

• Lag om framtidsfullmakter 

• Tryckfrihetsförordningen 

• Förvaltningslagen 

• Kommunallagen 

• GDPR 

• Offentlighets- och sekretesslagen 

• Lagen om viten 

• Fastighetsbildningslagen 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades. 

• Kansliet flyttade till Gladanleden. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Antalet ärenden, såväl godmanskap som förvaltar- och förmyndarskap, för det gemensamma överför-
myndarkansliet var i början av året 930 stycken. Antalet ökade något under perioden och var vid 
periodens slut 938 ärenden. Av dessa utgjorde uppdrag med ensamkommande barn i början av året 29 
ärenden och i slutet av perioden 18 ärenden. Tomelillas andel av ärendena vid periodens slut var 248 
stycken varav nio stycken utgjorde ensamkommande barn. 
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Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)  Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 3 243 2 257 3 390 

Kostnader -4 639 -3 639 -5 863 

Nettokostnader -1 396 -1 382 -2 473 

Budgeterade nettokostnader -1 450 -1 628 -2 473 

Budgetavvikelse 54 246 0 

 
Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans. 
 

Framtid 
 
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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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 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Förvaltningslagen 

• Kommunallagen 

• Offentlighet och sekretesslagen 

• Lagen om offentlig upphandling 

• Arbetsmiljölagen 

• Diskrimineringslagen med flera 

• Kommunens författningssamling med reglemente för kommunstyrelsen 

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

Viktiga händelser 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, startades upp. 
 

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.
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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. 
 
Tillsammans med Sjöbo genomfördes en förstudie kring Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden. 
Syftet var att utreda hur kollektivtrafiken på landsbygden kan bli bättre och mer intressant för 
medborgarna. 
 
Insiktsmätningen visade goda resultat, Tomelilla 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. 
 
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. En digital turisminformations-
tavla placerades i Brösarp. Nya informationspunkter med enklare turisminformation placerades ut på 
olika platser i kommunen. Detta som ett led i att öka turistinformationens mobilitet. 
 
I samband med att en digitaliseringsstrateg anställdes startades digitaliseringsrådet med representanter 
från förvaltningens olika verksamhetsområden. Office365 infördes under våren. 
 
Inom personalområdet inleddes året med att fastställa 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.  
 
Den totala sjukfrånvaroredovisningen var 5,07 procent vilket är drygt 0,2 procent högre än samma 
period föregående år. Det förhandlades och genomfördes organisationsförändringar inom kultur- och 
fritidsverksamheten som organiserades inom samhällsbyggnadsverksamheten samt uppstarten av 
Tomelilla direkt och gemensam administration påbörjades. 
 
Lönerevision genomfördes för samtliga fack förutom Vårdförbundet där förhandlingar pågår. Utfallet i 
revisionen blev 2,2 procent. En ny huvudöverenskommelse (HÖK) tecknades centralt med vård-
förbundet. 
 
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 verksamheten.
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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 från och med mars vilket var första steget i arbetet med att minimera det manuella 
arbetet som hanterar stora räkenskapsvolymer. 

 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse Prognos 

  2019 

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Tomelilla erbjuder arenor för medborgardialog. Målet kan inte bedömas.  

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv 
arbetsgivare. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Invånares möjlighet till egen försörjning ökar. Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet kan inte bedömas.  

Tomelilla upplevs som en trygg kommun. Målet kan inte bedömas.  

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar hela 
förvaltningen. 

Målet bedöms inte bli uppfyllt.  

Tomelilla präglas av mångfald, tillgänglighet och 
öppenhet. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Utbildning och lärande är mångsidigt och 
behovsanpassat. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Barn och ungdomar uppnår goda studieresultat. Målet bedöms delvis bli uppfyllt.  

 
Målet med hållbarhetsarbetet bedöms inte uppnås under året. Resultatet av senaste hållbarhets- och 
miljöranking visar på ett försämrat resultat jämfört med tidigare år. Av totalt 65 fordon är 42 stycken 
miljöbilar varav två stycken är elbilar och 40 bilar drivs av gas. Nya bilar är på gång att köpas in och 
dessa kommer att bytas till gas eller el. 
 
Målet med barn och ungdomars studieresultat bedöms att delvis uppnås. Gymnasiebehörigheten är i 
stort sätt oförändrad, den var 70,5 procent 2018 och 70,4 procent 2019.  
 
Medborgarenkäten som mäter nöjd-medborgarindex genomförs inte 2019, trygghetsmätningen kommer 
att redovisas under oktober månad samt servicemätningen som redovisar tillgänglighet och bemötande 
genomförs under hösten. Ingen bedömning av de mål som mäts genom resultatet av dessa under-
sökningar kan därför göras i denna delårsrapport.  
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 8 486 2 988 5 050 

Kostnader -47 369 -41 913 -62 702 

Nettokostnader -38 883 -38 925 -57 652 

Budgeterade nettokostnader -37 338 -38 270 -57 652 

Budgetavvikelse -1 545 -655 0 

    

Investeringar -5 149 -8 600 -15 000 

Budgeterade investeringar -26 200 -19 467 -29 200 

Budgetavvikelse 21 051 -10 867 14 200 

 
Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans. 
 
Den politiska verksamheten uppvisar ett underskott framförallt beroende på utbildningsinsatser som 
genomförts med anledning av ny mandatperiod. Detta bedöms vägas upp av motsvarande överskott 
inom kommunledningskontoret bland annat beroende på lägre personalkostnader. 
 

Framtid 
 
Det beviljade digitala serviceprojektet med omfördelningar inom kommunledningskontoret, har öppnat 
upp för ett förändrat arbetssätt och inriktning mot mer renodlat kommunikationsarbete. Det gör att det 
finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla en god struktur för strategiskt och operativt 
kommunikationsstöd med hög effektivitet och kvalitet. 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 ska 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 
med successiv start under hösten 2019. En servicepolicy ska utarbetas i syfte att utveckla och tydliggöra 
kommunens serviceroll i förhållande till medborgare och besökare. Folkhälsoarbetet och utvecklingen av 
kommunens hållbarhetsmål ska utformas i ett så kallat livskvalitetsprogram och planeras bli färdigt för 
remissförfarande under hösten.
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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 

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

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla 

• Drift av kommunens grönytor och gator 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Plan och Bygglagen (PBL) 

• Vattentjänstlagen 

• Dricksvattenföreskrifterna 

• Trafikförordningen (1998:1276) 

• Livsmedelslagen 

• Skollagen angående näringsriktiga måltider 

• Socialtjänstlagen angående näringsriktiga måltider 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• Ansvaret för måltidsverkstaden flyttades från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 

• Ombyggnation av Byavägen med nya bussangöringar till Byavångskolan utfördes.  

• Ombyggnad av Villagatan utfördes. 

• Gata-/parkenheten införskaffade en elbil med flak. 

• Fastighetsenheten införskaffade en elbil. 

• Köket på Ängens förskola togs i bruk i januari. 

• Belgiska studenter utförde praktik tre veckor under våren.



 

 
 30 
 
 

 

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

• Måltidsavtal togs fram för skola och vård. 

• Riktlinjer för måltidsverksamheten uppdaterades. 

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

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

• Biblioteket i Smedstorp blev meröppet. 

• Det gjordes en tillbyggnad av Ängens förskola (Pantern 6) med nattverksamhet, nytt 
tillagningskök, reservelverk och trycksatt nödvattensystem. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 

• Ett pågående arbete avseende ett gemensamt driftbolag för vatten- och avloppsverksamheten 
tillsammans med Simrishamn, fortsatte.  

• En utredning påbörjades för att klargöra varför den kraftiga nederbörden i slutet av juli orsakade 
att privata fastigheter samt en kommunägd fastighet översvämmades. Regresskrav finns från 
fastighetsägarnas försäkringsbolag. 

• Arbete utfördes avseende separation av kombinerade ledningar och omläggning av vatten och 
avlopp i Byavägen. 

• Utbyggnad av vatten och avlopp i Karlsborg etapp 3, påbörjades. 

• 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 försenenade 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. 
 
Byggnation skedde på exploateringsområde Karlsborgsområdet 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.  
 
Reservelverk till Kastanjeskolan och brandstationen är en utveckling av att säkerställa datakommun-
ikation mellan kommunala anläggningar. Brandstationens reservelkraftverk ersattes med ett nytt som 
täcker hela fastigheten Ullstorps 1:7, tidigare endast till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 
Ombyggnation av gårdarna med säkerställande tätning av takbjälklag över källaren i kommunhuset 
utfördes på grund av sprickbildningar i grundsulans tätskikt, som tidigare orsakade läckage av dagvatten.   
 
Energibesparande åtgärder utfördes såsom utbyte av ljuskällor till LED-belysning och övervakad 
styrning.
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Under året levererade vatten- och avloppsenheten dricksvatten och mottog avloppsvatten från 
abonnenterna. Verksamheten följs upp genom löpande provtagning och egenkontroll och avrapport-
ering till kommunens tillsynsmyndigheter Länsstyrelsen och Miljöförbundet. 
 
Måltidsverkstaden arbetade vidare med att minska matsvinn och miljövänlighet. 

 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse Prognos 

  2019 

Förbättra dialogen med medborgarna vid 
klagomål och felanmälningar. 

Målet bedöms delvis bli uppfyllt.  

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 bedöms inte bli uppfyllt.  

Gång- och cykelleder ska byggas ut. Målet bedöms bli uppfyllt.  

Buskörningen i Tomelilla ska minska. Målet bedöms delvis bli uppfyllt.  

Öka användningen av förnyelsebar energi. Målet bedöms bli uppfyllt.  

Reducera plastanvändningen. Målet bedöms delvis bli uppfyllt.  

Öka förnyelsetakten i vatten- och avloppsnäten. Målet bedöms delvis bli uppfyllt.  

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar hela 
förvaltningen. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

 
Under våren antog nämnden ett förslag på hur verksamheten ska arbeta med såväl klagomål som 
synpunkter samt hur verksamheten ska bli bättre på att arbeta med avtalsuppföljning och verksamhets-
uppföljning av entreprenörerna inom grönyteskötsel. Arbete har också skett i workshops för att 
förbättra hemsidan så att det ska bli lättare att lämna synpunkter. Bedömningen görs därför att målet 
”Förbättra dialogen med medborgarna vid klagomål och felanmälningar” delvis förväntas bli uppfyllt. 
 
Bredbandsutbyggnaden går inte i enlighet med det mål som finns. Den senaste officiella statistiken från 
oktober 2018 visade att 57 procent av alla hus och företag har fått möjlighet till höghastighetsbredband. 
Bedömningen är att det kommer att vara svårt att nå målet med anledning av att det är många aktörer 
inblandade i utbyggnaden samt att Trafikverket har långa handläggningstider. 
 
När det gäller buskörningen i Tomelilla har verksamheten inte fått in några synpunkter kring detta, vilket 
inte är att jämställa med att det inte existerar buskörning. Verksamheten har fokus på att sänka hastig-
heten på vissa specifika gator genom att införa hinder eller smala av gatan för att få ner hastigheten. 
Målet bedöms delvis att bli uppfyllt. 
 
Målet att reducera plastanvändningen bedöms delvis att bli uppfyllt. Verksamheten försöker exempelvis 
att införa att golvmattor som läggs är i naturmaterial. 
 
Förnyelsetakten inom vatten och avlopp måste öka. Detta är ett mål som gäller oavsett om nämnden har 
fattat beslut om detta eller inte. Samtidigt är det en fråga för såväl investering som hur hög avgift som tas 
ut av vattenkollektivet. Vatten- och avloppsenheten arbetar för att kunna genomföra fler förnyelse-
projekt. Målet bedöms delvis att bli uppfyllt. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) inklusive vatten och avlopp Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 66 279 72 811 110 055 

Kostnader -83 475 -90 109 -136 415 
 Nettokostnader -17 196 -17 298 -26 360 

Budgeterade nettokostnader -14 105 -15 526 -26 160 

Budgetavvikelse -3 091 -1 772 -200 

    

Investeringar -34 721 -28 786 -47 367 

Budgeterade investeringar -64 967 -41 633 -62 450 

Budgetavvikelse 30 246 12 847 15 083 

 
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr.  
 
Vatten- och avloppsverksamhetens underskott förväntas uppgå till 3 mnkr. Enligt gällande redovisnings-
regler bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte resultatpåverkande och ingår därför ej 
heller i samhällsbyggnadsnämndens prognos ovan.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens underskott på 0,2 mnkr fördelar sig på de olika verksamheterna med både 
mindre underskott och mindre överskott. 
 
Gata-/parkverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr som främst hänför sig till att man 
inte haft den mängd projekt att fakturera som man förväntade sig. Verksamheten för miljö och natur 
bedöms få ett överskott på 0,4 mnkr bland annat beroende på en vakant tjänst samt slutredovisade 
projekt. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr på grund av ökade energi-
kostnader. Måltidsverkstaden prognostiserar ett underskott på 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. 
 

Ekonomi (tkr) vatten och avlopp Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 21 124 21 410 35 079 

Kostnader -20 942 -23 197 -35 079 

Nettokostnader 182 -1 787 0 

Budgeterade nettokostnader 182 140 0 
 Budgetavvikelse 0 -1 927 0 

Ej resultatpåverkande underskott som avgår till resultatfond - - -3 000 

    

Investeringar -4 291 -8 929 -15 000 

Budgeterade investeringar -13 200 -11 800 -17 700 

Budgetavvikelse 8 909 2 871 2 700 

 
Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett underskott på 3 mnkr. 
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Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte resultat-
påverkande. Vatten- och avloppsverksamheten 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. Verksamheten hade lägre personal-
kostnader på grund av vakanta tjänster vilka kompenserades med högre kostnader för inhyrd personal. 
För att komma i balans har verksamheten tagit fram ett förslag om att höja vatten- och avloppstaxan i 
kommunen för att kunna finansiera de investeringar som utförts och planeras framöver. 
 

Framtid 
 
Under hösten kommer förbättring av cykelparkeringar, belysning och gång och cykelbanor vid järnvägs-
stationen i Tomelilla att ske. Detta kommer att leda till förbättrad tillgängligheten och trygghet för 
resenärer. En översyn av trafikföreskrifter kommer att göras, vilket kan leda till omskyltning på vissa 
platser. Cykelledsplan för utbyggnad av cykelvägar och vägvisning för hela kommunen kommer att 
föreslås för samhällsbyggnadsnämnden för att till slut antas av kommunfullmäktige.  
 
Det kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform samt 
bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem. 
 
Under hösten kommer vatten- och avloppsplanen att beslutas politiskt. Planen innefattar en nuläges-
beskrivning, vatten- och avloppspolicy, utbyggnadsplan och en åtgärdsplan. Det kommer att ske ett 
fortsatt arbete med ett gemensamt driftbolag för vatten- och avloppsverksamheten med Simrishamn där 
planen är att bolaget ska tas i drift vid halvårsskiftet år 2020. 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt 
operativa delen. Verksamheten måste därför försöka att bli tydligare hur verksamheten ska utvecklas 
tillsammans med andra verksamheter och hur vi kan utveckla kommunen. Infrastruktur för de olika 
trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar medborgarnas 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 verksam-
heten kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra att vara 
medborgare i kommunen. 
 
Den omorganisation som genomförts med fokus på att bli effektivare genom färre medarbetare har 
kunnat genomföras genom att medarbetare har valt att lämna organisationen, vilket medfört att verk-
samheten inte behövt använda sig av omställningsåtgärder. Detta har samtidigt medfört att vissa arbets-
uppgifter har flyttats till andra medarbetare och en hårdare prioritering. Den kritik som funnits och 
fortfarande finns kring vissa delar av verksamheten är en uppgift för såväl medarbetare som chefer att 
arbeta med.  
 
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 och tydlig 
organisation och uppdrag kan åstadkommas även utan mer resurser. Samhällsbyggnadsverksamheten 
måste ha en bättre dialog och vara tydliga vad de resurser som verksamheten har går till. Bättre 
kommunikation och tydlighet kan eventuellt leda till att synpunkter minskar.
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Byggnadsnämnden 
Ordförande: Anette Thoresson (C) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
Bygglovschef: Ingrid Järnefelt 
 

Ansvarsområde 

 

• Upprättande och myndighetshantering av planer 

• Handläggning av bygglov 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Strandskyddsdispenser 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Plan och Bygglagen (PBL) 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• En digital arkivmodul installerades för byggnadsnämndens arkiv. 

• Ett teknikbyte för geo-data påbörjades. 

• Exploateringsområde med gata samt vatten och avlopp, Karlsborg etapp 2, inklusive ny cykelväg, 
avslutades och driftsattes. 

• Utbyggnad av gator, park samt vatten och avlopp, Karlsborg etapp 3, påbörjades. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
På exploateringsområdet Karlsborg i sydvästra delen av Tomelilla togs 21 nya enbostadstomter och en 
flerfamiljstomt för 18 bostäder, fram. Av dessa är fyra bostäder färdigställda och inflyttade, och ytter-
ligare 13 bostäder påbörjade. Av återstående tomter är sju reserverade. 
 
Under året upprättades en ny rutin för hanteringen av exploatering från detaljplan till färdigställande av 
tomtmark och nya gator, vatten och avlopp, samt vem som har ansvar i de olika stegen. 
 
Den siste augusti hade byggnadsnämnden 293 registrerade ärenden jämfört med 273 stycken vid samma 
period föregående år. Prognosen är att ärendemängden för hela 2019 kommer att öka något. Under året 
beviljades sammanlagt 143 bygglov och 41 startbesked. På bygglovssidan var det en ökning med cirka 40 
procent jämfört med 2018. Startbeskeden var ungefär lika många som 2018. 
 
En större och en mindre detaljplan ställdes ut för samråd. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål  Måluppfyllelse Prognos 

  2019 

Transparanta beslut. Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Ny nämnd utbildas direkt efter valet. Målet bedöms bli uppfyllt.  

Verka för vandrings- och cykelleder genom 
detaljplan och översiktsplan. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Uppdatera personal om ny teknik för hållbarhet. Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Utökat samarbete mellan nämnderna som 
ansvarar för byggd miljö. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)  Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 2 358 2 671 3 384 

Kostnader -5 018 -4 953 -8 197 

Nettokostnader -2 660 -2 282 -4 813 

Budgeterade nettokostnader -3 163 -3 391 -5 255 

Budgetavvikelse 503 1 109 442 

 
Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. 
 
Byggnadsenhetens intäkter var höga under första delen av året, men förväntas få en nedåtgående trend 
under hösten både avseende nybyggnadskartor, bygglov och inmätningar till vatten och avlopp. Planav-
delningen bedöms få ökade kostnader för utredningar och minskade intäkter på grund av minskad 
kapacitet att arbeta med planer. 
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Framtid 
 
Verksamheten behöver utvecklas till att bli mer transparent när det gäller öppna data och hur verksam-
heten kan stödja GIS. Inom plansidan kommer Lantmäteriverket och Boverket allt mer att kräva in 
uppgifter i digital form samt att publiceringar sker digitalt. Fokus inom verksamheten kommer att vara 
på digitalisering. 
 
Inom bygglovsverksamheten kommer förmodligen processen 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 som 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. 

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

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

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

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

• Nationaldagen. 

• Ceremoni för nya medborgare. 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Bibliotekslagen 

• Alkohollagen 

• Barnkonventionen 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• Kultur och fritid arbetade aktivt tillsammans med barn och utbildning i 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. 

• Kultur och fritid startade ett föreningsråd 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. 

• Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 februari att inrätta en arbetsgrupp med politiker och 
tjänstemän som ska arbeta fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultat och den politiska 
inriktningen. 

• 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 är Sten Malmquist-stipendiat för år 2019.
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• Kultur och fritid sökte statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 
år där personalen på kultur och fritid och fältassistenterna tillsammans med många driftiga 
ferieungdomar anordnade många sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna gav stimulans och 
personlig utveckling under sommarlovet för ungdomarna. 

• 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. 

• En fritidsplan utarbetades och antogs av nämnden. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Kulturhuset hade ett välfyllt program under våren med mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar.  
 
Konsthallen hade sju utställningar under våren, varav en var bildkonstskolans vårutställning, som var 
med vattentema. Samarbetet med konstnären Lars Tunbjörk väckte stor uppståndelse. Det var 25 
procent fler besökare än tidigare år.  
 
Miriam Vergara är Sten Malmquist-stipendiat för år 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. Miriam Vergara verkade i Tomelilla under maj – juni 2019. 
 
Kulturskolan hade olika kurser att erbjuda; bildkonst, film, drama/teater, kulturlek, musik samt 
dans/show. Det var sex kulturaktiviteter i byarnas skolor under januari – augusti. 
 
De meröppna biblioteksfilialerna i Brösarp och Onslunda fortsatte att öka utlåningen och ett ökat antal 
besökare.   
 
Jazzföreningens sommarprogram, under ett antal onsdagar i juli, gav många besökare en minnesvärd 
jazzupplevelse i Jazzarkivet. 
 
Österlenbadet var fortsatt mycket välbesökt och det anordnades 23 olika vattenaktiviteter under våren i 
kommunal regi. Det var stor efterfrågan på framförallt simskolorna. Flera olika föreningar anordnade 
också vattenaktiviteter som var öppna för alla. Det arrangerades även lovaktiviteter som var mycket 
uppskattade och en del av dessa blev fulltecknade.  
 
Det anordnades föreningsträffar med olika teman bland annat återkoppling vad som framkom vid 
redovisningen av bidragsöversynen.  
 
Fritidsgården gjorde under året en satsning på kommunens mellanstadieelever och utökade öppettiderna 
för denna grupp, vilket var framgångsrikt med ett ökat antal besökare. Fritidsgården anordnade 
lovaktiviteter där en del var mer inriktade på mellanstadiet och där alla var välbesökta.  
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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. 

 
Välabadet, Eljarödsbadet och Smedstorpsbadet anordnade sommarsimskola där antalet barn i simskola 
ökade från föregående år på alla friluftsbaden. Besökssiffrorna på Välabadet och Smedstorpsbadet ökade 
i jämförelse med sommaren 2018. 
 
Personalen på kultur och fritid och fältassistenterna anordnade tillsammans med många driftiga ferie-
ungdomar många sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna gav stimulans och personlig utveckling under 
sommarlovet för ungdomarna. Bland annat kunde ungdomarna spela bumperball, cykla dressin, vara 
med och skapa en musikal, gå på cirkusskola, spela brännboll, träffa @nattid Nathalie Danielsson, gå på 
målarrkurs, prova på att spela bordtennis och golf, bada på friluftsbaden, gå på serietecknarworkshop, 
skapa ett eget datorspel och mycket mer. 
 
Tomelilla sommarmarknad blev ett lyckat arrangemang dock med något färre ”knallar” än tidigare år 
men med många besökare.  
 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse Prognos 

  2019 

Antal biblioteksbesökare på landsbygden ska 
öka. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Antalet besökare i simhallen ska öka. Målet bedöms bli uppfyllt.  

Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska 
förbättras. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Turistinformationens mobilitet ska öka. Målet kan inte bedömas.  

Motionsslingornas ställning som tätortsnära 
besöksmål ska utvecklas. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

 
Gällande målet ”Turistinformationens mobilitet ska öka” går det inte att göra en bedömning då ansvaret 
för turistinformation inte längre ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 3 959 4 533 6 558 

Kostnader -27 463 -28 604 -44 279 

Nettokostnader -23 504 -24 071 -37 721 

Budgeterade nettokostnader -25 919 -25 878 -38 718 

Budgetavvikelse 2 415 1 807 997 

    

Investeringar -255 -328 -360 

Budgeterade investeringar -300 -200 -300 

Budgetavvikelse 45 -128 -60 

 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. 
 
Den främsta anledningen till överskottet hänför sig till Österlenbadet som förväntas få högre intäkter än 
budgeterat samt minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster på grund av svårigheter att 
rekrytera personal. Det finns små över- och underskott inom övriga verksamheter för kultur och fritid.  

 

Framtid 
 
Kultur och fritid arbetar vidare med att stödja föreningslivet för att de ska kunna möjliggöra varierande 
verksamheter och aktiviteter för alla men främst barn och ungdomar. Målsättningen är fortsatt att 
försöka erbjuda ett brett varierat utbud av olika aktiviteter.  
 
Kulturhuset kommer även under hösten att ha ett omfattande program för barn och unga samt vuxna. 
 
Konsthallen har två inplanerade utställningar under 2019. 
 
Kulturskolan kommer att fortsätta att söka upp och nå nya målgrupper bland annat barn och unga med 
funktionsvariationer, barn och unga från socioekonomiskt svaga grupper samt barn och unga på lands-
bygden, vilket kulturskolan sökt medel från Kulturrådet för. Kulturskolan strävar efter att vara en 
attraktiv verksamhet för de äldsta i Kulturskolans målgrupp. För att nå nya men också behålla redan 
aktiva elever har det sen tidigare skapats en ungdomsgrupp i bildkonst samt en spetsgrupp i dans, ett 
arbete man kan se positiva effekter av och som kommer att fortsätta.  
 
Arbetet fortsätter med kommunens bidragsöversyn till föreningarna. 
 
Fritidsgården kommer att arbeta vidare med lovverksamheter. 
 
Kultur och fritid planerar Tomelilla Mikaelimarknad som kommer att gå av stapeln den 24 oktober.  
 
De aktiviteter som anordnas av kulturverksamheten måste i framtiden bättre tydliggöra när medborgare 
kan ta del av utbudet samt vem som anordnar verksamheten och vem som finansierar utbudet. 
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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 
 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Socialtjänstlagen (SOL) 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

• Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) 

• Föreskrifter från Socialstyrelsen 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• Det nybyggda LSS-boendet Stafettgatan var klar för inflyttning i maj med 14 nya lägenheter. 
Samtidigt stängde LSS-boendet Svärdet och totalt blev det ett tillskott på 8 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. 

 

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 trygg hemma, 
vilket gav ett 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 fortsätter att vara framgångsrik och uppmärksammad. 
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Ett stort arbete pågår med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för alla delar i vård- och omsorg där 
tillgänglighet och enkelhet är 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. 
 
Hästen Tor är nu ett återkommande inslag i verksamheten. Djur i vården ger goda effekter och verk-
samheterna kommer att arbeta vidare med inriktningen att få in fler djur i vård och omsorg. Arbets-
miljöverket gjorde en inspektion på de kommunala verksamheterna inom äldreomsorgen. Verksamheten 
fick mycket god respons på arbetsmiljöarbetet men fick också möjlighet att utveckla vissa delar genom 
att ta del av goda exempel som Arbetsmiljöverket bjöd på. 
 
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 året arbetades det med planering och uppstart av den centrala bemannings- och rekryterings-
enheten där vård- och omsorgsverksamheten var först ut, varefter en succesiv påkoppling av verk-
samheterna kommer att ske. 
 
För första gången deltog kommunen i Socialstyrelsens brukarundersökning enligt Pict-o-stat, ett 
enkätverktyg anpassat för LSS-verksamhetens målgrupp. Resultaten som kom i januari återkopplades till 
både brukare och medarbetare. Två slingor i delaktighetsmodellen genomfördes utifrån de förbättrings-
områden som framkom i undersökningen. 
 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse Prognos 

  2019 

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Målet bedöms bli uppfyllt.  

Mer förebyggande rörelseträning och mental 
träning. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Fler kompetenshöjande webbutbildningar. Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

 
 



 

 
 43 
 
 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)  Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 54 629 50 800 76 000 

Kostnader -205 813 -205 438 -306 417 

Nettokostnader -151 184 -154 638 -230 417 

Budgeterade nettokostnader -151 259 -154 493 -230 017 

Budgetavvikelse 75 -145 -400 

    

Investeringar -472 -858 -1 500 

Budgeterade investeringar -1 000 -1 000 -1 500 

Budgetavvikelse 528 142 0 

 
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. 
 
Prognosen för den externt köpta verksamheten som till stor del är volymbaserad visar ett positivt 
resultat på 2,2 mnkr samtidigt som övriga verksamheter visar ett underskott med 2,5 mnkr. I resultatet 
ingår även en prognos på underskott för nämndens verksamhet med 0,1 mnkr då inget utrymme finns 
för mötesomkostnader och till exempel måldag. Med anledning av en rad beslutade åtgärder för att 
effektivisera verksamhetens kostnader i nivå med tilldelad ram för 2019 har vissa verksamheter för 
perioden ett underskott där ambitionen är att hämta igen det till årets slut. Några verksamheter har stora 
negativa avvikelser jämfört med tilldelad ram och har därför fått upprätta handlingsplaner för att sträva 
mot en budget i balans.  
 
Verksamheten har lägre intäkter för måltidsavgifter med anledning av att beslut om höjning inte 
genomförts enligt budgetförslaget. En ökning av hyran för kommunens boenden där fiber ska installeras 
under året har inte genomförts ännu vilket också fanns med i budgeten. Under sommaren beslutade 
staten om möjlighet att söka nya stimulansmedel för äldreomsorgen som kan användas från juli – 
december. Detta kommer att medföra 0,8 mnkr i intäkter som inte fanns i budget. 
 
Volymerna som reglerar både extern verksamhet och egenregiverksamhet inom äldreomsorgen avviker 
en del från budget. På särskilt boende har egenregin främst drabbats av lägre belagda dygn och för 
hemtjänst är det entreprenörerna som har lägre hemtjänsttimmar att utföra. Detta påverkade egenregins 
verksamhet på särskilt boende vilket har gjort det svårt att få en budget i balans då de haft ett högre 
resultatkrav än förra året. Även volymer för personlig assistans och boendestöd på internat hade lägre 
kostnader än budgeterat.  
 
Budgeten för personalkostnader för hela vård och omsorg, som för perioden uppgår till 85 mnkr, har 
mycket glädjande ett överskott med 1 mnkr. Inför sjuksköterskeverksamhetens budgetplanering var 
ambitionen att ingen inhyrd personal skulle behövas och kostnaden enligt tidigare år togs bort. Här 
belastades verksamheten utöver det underskott som finns för personalkostnader med 1,7 mnkr för 
inhyrd personal. 
 
De medel som finns tilldelade i investeringsmedel har hittills använts till utbytesplan av vårdsängar, 
digitala lås på boenden, utemiljö på boenden, inventarier till uppstart av bemanningsenhet samt utbyte av 
stora delar av trygghetslarmanläggning vid Norrevång med anledning av blixtnedslag.
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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 
påbörjas implementeringen av 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 heltid 
som norm implementeras som en del av det nya arbetssättet. 
 
Dialogen med medborgarna ska öka under hösten. Först ut är att bygga upp ett samarbete med de lokala 
pensionärsföreningarna i kommunen. Syftet är både att informera om vad som är på gång inom verk-
samheterna och inhämta tankar om framtida behov. Även för att skapa dialog om hur seniorernas egna 
resurser kan tas tillvara och utvecklas. 
 
Medarbetare och samarbetspartners uppmuntras att tänka innovativt. Utvecklingsgrupper för ökad 
digitalisering och djur i vården har startats med målet om implementering under år 2020.  
 
LSS verksamheten har påbörjat ett positivt samarbete med socialtjänsten i de fall då medborgaren har 
behov av stöd från båda verksamheterna. Målet är att samnyttja resurser och kompetens för att bidra till 
högre livskvalitet för medborgaren. 
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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, personligt ombud och kriscentrum 

• Flyktingmottagning 

• Mottagning av ensamkommande ungdomar 

• Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor och sex kommunala grundskolor 
(varav två med särskola) och fritidshemmen som är kopplade till F-6 skolorna 
samt ob-barnomsorg 

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

• Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och svenska 
för invandrare 

 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 
 

• Socialtjänstlagen 

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

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

• Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

• Lag om mottagande av asylsökande med flera 

• Delegeringsregler för familjenämnden 

• Skollagen 

• Skolförordningen 

• Läroplanerna Lpfö 98/16 och Lgr 11 

• Allmänna råd 

• Internationella överenskommelser, exempelvis Barnkonventionen 
 

Viktiga händelser 2019 
 
Gemensamma händelser för verksamheterna  
 

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

• Samtliga chefer i verksamheten påbörjade en ledarskapsutbildning, vilken genomförs tvärs över 
hela förvaltningen vilket innebär att det skapas relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena. 
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Individ- och familjeverksamheten  
 

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

• Stödboendeverksamheten flyttade i början av året från Välagården till nya bättre anpassade 
lokaler på Dalgatan. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades. 

 
Barn- och utbildningsverksamheten  

 

• Ängens förskola, i tätorten, byggdes till med tre nya avdelningar, vilket ger god beredskap inför 
framtiden.   

• Förskolans nya läroplan implementerades. 

• 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 SYV-plan fortgår. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Individ- och familjeverksamheten 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan. Arbetsmarknadsenheten, 
integrationssamordningen samt vuxenutbildningen är sedan årsskiftet en del av verksamheten individ 
och familj. Det arbetades intensivt med att genomlysa och uppdatera samtliga processer och rutiner för 
att stärka den enskildes väg mot självförsörjning. Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd strukturerades och snabbades upp med goda effekter som följd. Obligatorisk jobb-
verkstad, Digitala hjälpen och individuell uppföljning av vuxenstudier är andra delar som bidrog till ett 
bättre resultat. Trots att antalet som erhållit anställning eller börjat studera ökade, minskade inte 
försörjningsstödet. Tomelilla följer rikstrenden med allt fler försörjningsstödstagare som blivit av med 
sin statliga aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade från Försäkringskassan. 
 
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 inleddes inför 2020. 
 
Arbetet med digitalisering och automatisering har pågått och pågår i hela verksamheten, dels för att 
frigöra mer direkt klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet till delaktighet och självständighet. 
Under året arbetades det med att automatisera utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd där 
systemet sattes i drift i augusti. Användandet av kommunens e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd 
ökade i så hög grad att den nu används av majoriteten av de sökande. Digitala hjälpen, vilken är en 
öppen verksamhet för alla som behöver stöd med hur man digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer 
sig i bostadskö etc., startades under våren. Det blev en populär och välbesökt verksamhet som bidrog till 
att öka den digitala kompetensen. 
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Inom individ- och familjeverksamheten fortsatte myndigheten och öppenvården att utveckla samarbetet 
och stödet till familjer med gott resultat. Samverkan med Elevhälsan resulterade i flera gemensamma 
aktiviteter och rutiner i syfte att arbeta mer proaktivt. Flera utvecklingsgrupper tillsammans med vård- 
och omsorgsverksamheten startades. Detta för att tillsammans med medarbetare, kolleger, samverkans-
parter och klienter utveckla arbetssätt och tjänster. 
 
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. 
 

Barn- och utbildningsverksamheten 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens stora satsning tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande 
fortsatte under året och finansieras med bidrag från Skolverket. Däri ligger många av utvecklingsinsats-
erna. En plan kring hur mottagandet av nyanlända elever togs fram för att samtlig information ska finnas 
tillgänglig och delges mottagande lärare. I förskolan ökade modersmålsstödet då samtliga förskolor har 
tillgång till det digitala läromedlet Polyglutt, där det finns möjlighet att lyssna på sagor på olika språk. 
Även böcker kopplade till läromedlet införskaffades då forskningen visar att ett välutvecklat modersmål 
även ger en mer utvecklad svenska.  
 
Förskolan och förskoleklassen införskaffade och implementerade ett uppdaterat material för Bornholms-
modellen som är ett språkutvecklande material som är etablerat i förskolorna sedan flera år tillbaka. I F-9 
genomfördes en utbildning i genrepedagogik som ska ge 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. 
 
Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av lärmiljön 
uppdateras kontinuerligt för att följa utvecklingen. 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 undervisar i förskoleklass under höst-
terminen 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 den reviderade läroplanen LpFö 18, där begreppet undervisning införts. 
Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångs-
punkt 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.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse Prognos 

  2019 

Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ska öka. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Ge kommuninvånare ökade möjligheter till 
sociala sammanhang. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

Kommuninvånare ska uppleva sig trygga och 
känna tillit till verksamheterna. 

Målet bedöms bli uppfyllt.  

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

Målet bedöms bli uppfyllt.  

God lärmiljö skapas för att möta elevernas 
individuella behov. 

Målet bedöms inte bli uppfyllt.  

 
Gällande målet ”God lärmiljö skapas för att möta elevernas individuella behov” ökade inte resultaten på 
de nationella proven jämfört med föregående år. Gymnasiebehörigheten var i princip oförändrad. 
Bedömningen är därför att målet inte bedöms uppfyllas.  
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) familjenämnden Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 125 260 139 770 209 655 

Kostnader -374 629 -397 801 -598 802 

Nettokostnader -249 369 -258 031 -389 147 

Budgeterade nettokostnader -244 774 -254 062 -381 356 

Budgetavvikelse -4 595 -3 969 -7 791 

       

Investeringar -2 481 -2 329 -3 000 

Budgeterade investeringar -2 894 -2 000 -3 000 

Budgetavvikelse -413 -329 0 

 
Familjenämnden prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr.  
 
Det finns ett antal olika anledningar till underskottet och de största anledningarna är ökade kostnader för 
försörjningsstöd beroende på att fler försörjningsstödtagare blivit av med sin statliga aktivitetsersättning 
samt blivit utförsäkrade från Försäkringskassan, ökade kapitaltjänstkostnader, ökade kostnader för 
gymnasiet på grund av fler elever och ökade kostnader för vuxenutbildningen med anledning av ett 
ogynnsamt avtal med samverkansparten Ystad Forum. 
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Ekonomi (tkr) individ och familj Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 16 924 23 241 34 861 

Kostnader -55 541 -62 514 -93 872 

Nettokostnader -38 617 -39 273 -59 011 

Budgeterade nettokostnader -32 433 -37 806 -56 861 

Budgetavvikelse -6 184 -1 467 -2 150 

 
Individ- och familjeverksamheten prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr.  
 
De två stora utmaningarna inom individ- och familjeverksamheten är vuxenutbildningen som prognos-
tiserar ett underskott på 1,6 mnkr samt försörjningsstödet som bedöms få ett underskott på 4,3 mnkr.  
 
Statsbidragen från Migrationsverket täcker en stor del av underskottet gällande försörjningsstödet. 
Prognosen balanseras också av andra verksamheter inom individ- och familjeverksamheten. Budgeten 
gällande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har varit oförändrad i många år trots att riksnormen 
avseende försörjningsstödet ökat årligen. Beloppen för de olika posterna som ingår i riksnormen grundar 
sig på konsumentpriser och konsumentundersökningar. Riksnormen för bland annat gemensamma 
hushållskostnader fastställs årligen av regeringen och är lika för alla kommuner i hela Sverige. 
 
Budgeten för vuxenutbildningen har varit oförändrad de senaste åren samtidigt som antalet studerande 
har ökat. Kostnaderna för vuxenutbildningen ökade år 2018 med 1,0 mnkr och 2019 med ytterligare 0,8 
mnkr. Forum Ystad höjde priserna den 1 januari 2019, som varit oförändrade i ett antal år, vilket 
motsvarar en ökning med 30 procent för svenska för invandrare, jämfört med föregående år.  
 

Ekonomi (tkr) barn och utbildning Jan - aug Jan - aug Prognos 

 2018 2019 2019 

Intäkter 108 336 116 529 174 794 

Kostnader -319 088 -335 287 -504 930 

Nettokostnader -210 752 -218 758 -330 136 

Budgeterade nettokostnader -212 341 -216 256 -324 495 

Budgetavvikelse 1 589 -2 502 -5 641 

 
Barn och utbildning prognostiserar ett underskott på 5,6 mnkr. 
 
Det finns tre större anledningar till underskottet. Kostnaderna för gymnasiet är högre än budgeterat på 
grund av fler elever. Även gymnasiesärskoleelever ökar jämfört med föregående år samma period och på 
årsbasis innebär det en kostnadsökning med 2,2 mnkr. Gymnasiet inklusive gymnasiesärskola bedöms få 
ett underskott på 3,0 mnkr.  
 
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.  
 
Nattviolen, som är en förskola på obekväm arbetstid, bedöms gå med 0,9 mnkr i underskott, främst med 
anledning av att större delen av kostnaderna inte förväntas kunna finansieras inom befintlig verksamhet. 
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Grund- och förskolorna förväntas få ett överskott på 2,3 mnkr. I resultatet ingår flera erhållna riktade 
statsbidrag vilka finansierar en relativt stor del av verksamheterna. Bidragen är villkorade och sökes för 
ett visst ändamål som därefter slutredovisas. Bland annat erhölls statsbidrag gällande mindre barn-
grupper i förskolan, fritidshemssatsningen, läxhjälp, lågstadiesatsningen, riktade insatser, kvalitets-
säkrande åtgärder, lärarlönelyftet och karriärsteg för lärare (förstalärare).  
 
Ett statsbidrag som är särskilt villkorat är ”Likvärdig skola bidrag” där kommunen erhållit 5,0 mnkr. Ett 
villkor för att inte bli återbetalningsskyldig, är att kommunen inte får minska sina egna kostnader 
gällande personal i förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskola jämfört med ett genomsnitt för 
de tre föregående åren. 
 

Framtid 
 

Individ- och familjeverksamheten 
 
Individ- och familjeverksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter. Den 
förväntade avmattningen 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 kommer arbetsmarknads-
enheten att integreras med enheten för försörjningsstöd. Då många familjer och ungdomar har behov av 
stöd i Tomelilla är det viktigt att fortsätta utveckla öppenvårdsinsatserna i samverkan med andra aktörer. 
Under hösten förstärker verksamheten arbetet med våld i nära relationer samt implementerar en modell 
för intensivt stöd hemma som ett alternativ till placeringar av barn och unga. 
 

Barn- och utbildningsverksamheten 
 
Barn- och utbildningsverksamheten har flera utmaningar. Skolresultaten behöver höjas. Det finns just nu 
tillförordnade rektorer på fyra av kommunens F-6 skolor och det saknas biträdande rektorer på två av 
dem. Att rekrytera och introducera nya ledare kommer att kräva tid. Arbetsmiljön (trånga lokaler) i 
tätorten för personal och elever behöver adresseras och nya arbetssätt för att hantera detta kommer att 
krävas.  
 
Tydliga rutiner för hur barnkonventionen beaktas vid beslut och utredningar behöver arbetas fram. 
Samverkan mellan barn- och utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgen behöver 
stärkas då tidigare placerade barn behöver större anpassningar för sin undervisning än vad som just nu är 
möjligt att ge. 
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Räkenskaper 

 

Investeringsredovisning 
 
Investeringar per nämnd (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

 jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Kommunstyrelsen 5,1 8,6 29,2 15,0 14,2 

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA 30,4 19,9 44,7 32,4 12,3 

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

Vård- och omsorgsnämnden 0,5 0,9 1,5 1,5 0,0 

Familjenämnden 2,5 2,3 3,0 3,0 0,0 

Summa skattefinansierat 38,8 32,0 78,7 52,3 26,4 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 4,3 8,9 17,7 15,0 2,7 

Summa investeringar 43,1 40,9 96,4 67,3 29,1 

 
 
Kommunstyrelsen (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

 jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Inventarier, IT 0,1 0,2 3,8 1,5 2,3 

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

Fiberutbyggnad 5,0 8,2 25,2 13,3 11,9 

Summa kommunstyrelsen 5,1 8,6 29,2 15,0 14,2 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

exklusive vatten och avlopp jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Fastigheter 23,6 11,9 38,4 20,4 18,0 

Skolor/förskolor 19,2 7,5 6,0 9,8 -3,8 

Övriga lokaler 4,2 2,1 6,4 4,4 
 

2,0 

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

Ny bollhall 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

      

Gata/Park 6,8 8,0 6,3     12,0 -5,7 

Asfaltplan, Byavägen, Oscarsgatan 5,0 6,2 3,1 9,0 -5,9 

Fordon/utrustning 0,0 0,4 0,5 0,4 0,1 

Oförutsett samt tillgänglighet 1,8 1,4 2,7 2,6 0,1 

Summa samhällsbyggnadsnämnden 30,4 19,9 44,7 32,4 12,3 
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Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

vatten och avlopp jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Nyanslutningar 0,2 1,0 1,0 1,5 -0,5 

Avloppsreningsverk 1,5 0,8 1,7 1,5 0,2 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning 1,5 3,3 8,8 5,3 3,5 

Byavägen, omläggning VA 0,8 2,8 5,0 5,0 0,0 

Brösarp-Kivik, vattenledning 0 0,2 0,7 0,7 0,0 

Övriga investeringar, VA 0,3 0,8 0,5 1,0 -0,5 

Summa samhällsbyggnadsnämnden VA 4,3 8,9 17,7 15,0 2,7 

 
 
Kultur- och fritidsnämnden (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

 jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Meröppet bibliotek 0,2 0,3 0,3 0,4 -0,1 

Utebad 0,1 - - - - 

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

 
 
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

 jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Inventarier, vård och omsorg 0,5 0,9 1,5 1,5 0,0 

Summa vård- och omsorgsnämnden 0,5 0,9 1,5 1,5 0,0 

 
 
Familjenämnden (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

 jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Investering, IKT 2,2 1,5 1,5 1,5 0,0 

Inventarier, skolan 0,3 0,8 1,5 1,5 0,0 

Summa familjenämnden 2,5 2,3 3,0 3,0 0,0 
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Driftredovisning  
 
Nettokostnad (mnkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget- 

 jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

 2018 2019 2019 2019 2019 

Kommunfullmäktige -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen -0,4 -0,3 -0,7 -0,7 0,0 

Valnämnden 0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,1 

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

Kommunstyrelsen -38,9 -38,9 -57,6 -57,6 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -17,2 -17,3 -26,2 -26,4 -0,2 

Byggnadsnämnden -2,7 -2,3 -5,3 -4,9 0,4 

Kultur- och fritidsnämnden -23,5 -24,1 -38,7 -37,7 1,0 

Vård- och omsorgsnämnden -151,2 -154,6 -230,0 -230,4 -0,4 

Familjenämnden -249,4 -258,0 -381,4 -389,2 -7,8 

Finansieringen 1 495,2 515,8 751,1 765,4 14,3 

Summa nettokostnad 1 10,0 18,2 7,6 15,0 7,4 
 

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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 

 

Resultaträkning  

 

Resultaträkning (mnkr)  Kommunen Koncernen 

  Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 

  jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec jan-aug jan-aug 

 Not 2018 2019 2019 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter  105,2 123,5 165,3 185,3 145,2 159,8 

Verksamhetens kostnader  -573,1 -596,0 -874,4 -902,2 -596,8 -618,3 

Av- och nedskrivningar 1 -23,3 -25,5 -40,0 -38,9 -32,1 -35,1 

Verksamhetens nettokostnader  -491,2 -498,0 -749,1 -755,8 -483,7 -493,6 

Skatteintäkter 2 342,9 351,8 528,4 528,4 342,9 351,8 

Generella statsbidrag, utjämning 3 148,6 155,0 228,2 232,5 148,6 155,0 

Finansiella intäkter 1 4 11,1 10,9 2,5 12,0 10,9 10,7 

Finansiella kostnader 5 -1,4 -1,5 -2,4 -2,1 -6,4 -5,6 

Resultat efter finansnetto  10,0 18,2 7,6 15,0 12,3 18,3 

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

Årets resultat 1  10,0 18,2 7,6 15,0 12,2 18,4 
 

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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 
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Balansräkning  
 

Balansräkning (mnkr)  Kommunen Koncernen 

  Utgående Utgående Utgående Utgående 

  balans balans balans balans 

 Not 181231 190831 181231 190831 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 606,6 617,3 925,4 958,8 

Maskiner och inventarier 7 32,3 35,9 39,5 41,0 

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 8 25,1 25,5 17,5 18,1 

Summa anläggningstillgångar  664,0 678,7 982,4 1 017,9 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 9 4,4 3,4 5,1 4,0 

Kortfristiga fordringar 10 88,8 66,8 96,4 74,5 

Kortfristiga placeringar 1 11 45,3 51,9 45,3 51,9 

Kassa och bank 12 8,3 38,7 71,7 84,1 

Summa omsättningstillgångar  146,8 160,8 218,5 214,5 

SUMMA TILLGÅNGAR  810,8 839,5 1 200,9 1 232,4 

      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Årets resultat 1  7,1 18,2 12,2 18,4 

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

Övrigt eget kapital   362,3 367,0 405,8 415,6 

Summa eget kapital 13 385,9 401,7 434,5 450,5 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 14 7,8 8,1 10,7 11,0 

Andra avsättningar  0,0 0,0 0,3 0,2 

Summa avsättningar  7,8 8,1 11,0 11,2 

Skulder      

Långfristiga skulder 15 223,4 287,4 519,9 608,9 

Kortfristiga skulder 16 193,7 142,3 235,5 161,8 

Summa skulder  417,1 429,7 755,4 770,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER  810,8 839,5 1 200,9 1 232,4 

      
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Ställda panter  Inga Inga   

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i balansräkningen  225,9 222,8   

Övriga ansvarsförbindelser  383,7 323,2   
 

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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 
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Resultaträkning – vatten och avlopp 

 

Resultaträkning (mnkr) Utfall Utfall 

vatten och avlopp jan-aug jan-aug 

 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 19,2 21,4 

Verksamhetens kostnader 1 -13,3 -15,6 

Av- och nedskrivningar  -5,6 -5,7 

Verksamhetens nettokostnader 0,3 0,1 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -2,2 -1,9 

Resultat efter finansnetto -1,9 -1,8 

Återföring/avsättning till resultatfond 1,9 0,0 

Årets resultat 0,0 -1,8 
1 I vatten- och avloppsverksamhetens resultaträkning ingår både externa och interna poster. 

 

Balansräkning – vatten och avlopp 

 
Balansräkning (mnkr) Utgående Utgående 

vatten och avlopp balans balans 

 181231 190831 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 188,6 189,7 

Maskiner och inventarier 1,0 1,6 

Summa anläggningstillgångar 189,6 191,3 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 3,8 5,0 

Kassa och bank 5,0 7,6 

Summa omsättningstillgångar 8,8 12,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 198,4 203,9 

   
SKULDER   

Eget kapital   

Årets resultat 0,0 -1,8 

Summa eget kapital 0,0 -1,8 

Långfristiga skulder   

Anläggningsavgifter 14,7 17,1 

Övriga långfristiga skulder 180,1 185,2 

Summa långfristiga skulder 194,8 202,3 

Kortfristiga skulder   

Resultatfond (justerat för periodens resultat) 0,4 0,4 

Kortfristiga skulder 3,2 3,0 

Summa kortfristiga skulder 3,6 3,4 

SUMMA SKULDER 198,4 203,9 
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Noter 

 

Not 1 
 

Avskrivningar (mnkr) Utfall Utfall 

 jan-aug jan-aug 

 2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -19,2 -21,0 

Avskrivning maskiner och inventarier -4,1 -4,5 

Summa avskrivningar -23,3 -25,5 

 

Not 2  
 

Skatteintäkter (mnkr) Utfall Utfall 

 jan-aug jan-aug 

 2018 2019 

Kommunalskatt 344,0 355,7 

Slutavräkning föregående år -1,1 0,6 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år 0,0 -4,5 

Summa skatteintäkter 342,9 351,8 

 

Not 3 
 

Generella statsbidrag och utjämningar (mnkr) Utfall Utfall 

 jan-aug jan-aug 

 2018 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 123,8 130,5 

Kommunal fastighetsavgift 18,0 20,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 

Regleringsavgift/bidrag 1,4 6,3 

Kostnadsutjämningsbidrag 3,5 0,0 

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 -0,6 

Avgift till LSS-utjämning -3,6 -5,8 

Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade 5,5 3,7 

Summa generella statsbidrag och utjämningar 148,6 155,0 
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Not 4 
 

Finansiella intäkter (mnkr) Utfall Utfall 

 jan-aug jan-aug 

 2018 2019 

Ränteintäkter 0,2 0,2 

Aktieutdelning 1,6 0,9 

Realiserade vinster 0,0 1,3 

Orealiserade vinster 7,8 7,8 

Övriga finansiella intäkter 1,5 0,7 

Summa finansiella intäkter 1 11,1 10,9 
 

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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 

 

Not 5  
 

Finansiella kostnader (mnkr) Utfall Utfall 

 jan-aug jan-aug 

 2018 2019 

Räntekostnader -1,0 -1,3 

Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,2 

Summa finansiella kostnader -1,4 -1,5 
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Not 6  
 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 887,1 980,2 

Årets anskaffningar 92,1 35,4 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Omklassificeringar 1,0 -3,8 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 980,2 1 011,8 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -343,9 -373,6 

Årets avskrivningar -29,7 -20,9 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -373,6 -394,5 

   

Utgående bokfört värde 606,6 617,3 

varav markreserv 17,9 17,8 

varav verksamhetsfastigheter 222,5 267,1 

varav fastigheter för affärsverksamhet 221,3 210,8 

varav publika fastigheter 78,1 75,1 

varav fastigheter för annan verksamhet 3,8 4,6 

varav pågående arbete 63,0 41,9 

 

Not 7  
 

Maskiner och inventarier (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 62,7 74,7 

Årets anskaffningar 12,0 5,5 

Årets försäljningar 0,0 -0,1 

Omklassificeringar 0,0 2,8 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 74,7 82,9 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -36,2 -42,4 

Årets avskrivningar -6,2 -4,6 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -42,4 -47,0 

   

Utgående bokfört värde 32,3 35,9 

varav maskiner 1,8 1,7 

varav inventarier 14,8 15,8 

varav speciella anläggningar 8,8 11,3 

varav bilar 4,1 4,1 

varav konst 0,8 0,8 

varav övriga maskiner och inventarier 2,0 2,2 
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Not 8 
 

Aktier, andelar och långfristiga fordringar (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

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 

Österlens Kommunala Renhållnings AB, 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 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0 

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4 

   

Långfristiga fordringar   

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 

Övriga långfristiga fordringar 0,8 1,2 

Summa långfristiga fordringar 3,0 3,4 

   

Summa aktier, andelar och långfristiga fordringar 25,1 25,5 

 

Not 9 
 

Exploateringsfastigheter (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Ingående värde 2,1 4,4 

Årets utgifter 3,6 0,7 

Uttag bokfört värde -1,3 -1,7 

Omklassificering 0,0 0,0 

Summa exploateringsfastigheter 4,4 3,4 

 

Not 10 
 

Kortfristiga fordringar (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Kundfordringar 11,1 11,7 

Mervärdesskatt 9,9 3,6 

Upplupna skatteintäkter 23,4 25,7 

Övriga kortfristiga fordringar 40,6 7,5 

Interimsfordringar 3,8 18,3 

Summa kortfristiga fordringar 88,8 66,8 
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Not 11 
 

Kortfristiga placeringar (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Pensionskapital 1 44,7 51,4 

Likvida medel 0,6 0,5 

Summa kortfristiga placeringar 45,3 51,9 
 

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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 

 

Not 12 
 

Kassa och bank (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Bankkonto 3,3 33,6 

Bankkonto, vatten och avlopp 5,0 5,1 

Summa kassa och bank 8,3 38,7 

 

Not 13 
 

Eget kapital (mnkr) Utgående Utgående 

 balans Balans 

 181231 190831 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 378,8 383,5 

Årets resultat 4,7 18,2 

Byte av redovisningsprincip gällande finansiella instrument 2,4 - 

Utgående eget kapital 1 385,9 401,7 

varav resultatutjämningsreserv 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 januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr 
medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 
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Not 14 
 

Avsatt till pensioner (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Ingående avsättning 8,2 7,8 

Förändring pensionsskuld -0,3 0,4 
 Förändring särskild löneskatt -0,1 -0,1 

Summa avsatt till pensioner 7,8 8,1 

 

Not 15 
 

Långfristiga skulder (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 14,7 17,1 

Investeringsbidrag 18,3 19,9 

Långfristiga lån 190,0 250,0 

Resultatfond, vatten och avlopp 0,4 0,4 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder 223,4 287,4 

 

Not 16 
 

Kortfristiga skulder (mnkr) Utgående Utgående 

 balans balans 

 181231 190831 

Leverantörsskulder 88,7 26,2 

Förutbetalda skatteintäkter 5,5 4,8 

Mervärdesskatt 0,6 1,4 

Personalens källskatt 6,2 6,5 

Upplupna löner och semesterlön 19,8 18,2 

Upplupna sociala avgifter 8,5 7,8 

Upplupna sociala avgifter på upplupen lön och semesterlön 6,5 6,5 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 13,4 9,6 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 3,2 5,2 

Upplupna räntekostnader 0,6 0,9 

Förutbetalda hyresintäkter 0,9 1,1 

Projektmedel 5,7 6,4 

Statsbidrag 14,5 18,0 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 

Övriga interimsskulder 18,1 29,5 

Övriga kortfristiga skulder 1,5 0,2 

Summa kortfristiga skulder 193,7 142,3 
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Redovisningsprinciper  
 
Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
redovisning och 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 ha 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 
lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de 
hänför sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla Kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden 
överstiger tre år samt anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor.  
 

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

Avskrivningar 
 
Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen 
tas i bruk. I huvudsak används följande avskrivningstider:  
 
Vatten och avloppsledningar 50 år  
Fastigheter 15 – 33 år  
Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 
Vatten- och avloppsverk 25 år  
Maskiner, fordon 5 – 10 år  
Inventarier 3 – 10 år  
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Byte av redovisningsprincip 
 
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. Den orealiserade vinsten för 
januari – augusti uppgick till 7,8 mnkr medan den för januari – december uppgick till 2,4 mnkr. 

 
Komponentavskrivningar 
 
Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid aktivering av 
tillgångarna 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 framtagits.  
 
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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Jämförelsestörande post 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen. 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 kapital om kommunala bolag i årsredovisningen.  
 

Skatteintäkter 
 
Den preliminära slutavräkningen baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 2.  
 

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. Justering av förändring i skulden görs 
endast vid årsskiftet. 


