Årsredovisning 2021

Årsredovisningens struktur
Inledning

Räkenskaper

I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur
och därefter summerar kommunstyrelsens ordförande sin syn
på det gångna året.

Avsnitt tre redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet i en resultaträkning.
Verksamheternas finansiering i en kassaflödesanalys och den
ekonomiska ställningen vid årets slut i en balansräkning.
Dessutom beskrivs vilka redovisningsprinciper som använts.
I detta avsnitt förklaras ytterligare resultaträkningens, kassaflödesanalysens och balansräkningens poster i noter. Utfallet
för drift och investeringsbudgeten redovisas och till sist återfinns förklaringar för relevanta ekonomiska termer.

Förvaltningsberättelse
Riksdagen beslutade 2018 om lag om kommunal bokföring
och redovisning. Den nya lagen skulle tillämpas från och med
räkenskapsåret 2019. Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt denna lag ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Bromölla kommuns verksamhet det
gångna året. I förvaltningsberättelsen är utgångspunkten hela
den kommunala verksamheten, oberoende av organisationsform. Informationen i förvaltningsberättelsen, liksom årsredovisningen i sin helhet, är ett viktigt underlag för att bedöma hur
kommunens och medborgarnas resurser förvaltas.

Verksamhetsberättelser
I det sista avsnittet beskriver de kommunala nämnderna, verksamheterna och bolagen vad som hänt samt vilka framtida
utmatningar och möjligheter som finns i verksamhetsberättelser.

Årsredovisningen följer bestämmelser i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen överlämnas
till kommunfullmäktige samt revisorer och skall godkännas av kommunfullmäktige.
Årsredovisningen vänder sig framförallt till kommunfullmäktige. Den skall dock tillgodose informationsbehovet hos
medborgarna och anställda i Bromölla kommun samt externa intressenter.

Inledning
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Inledning

VÅR VISION:

BROMÖLLA - NÄRA OCH
ÖVERRASKANDE BRA
Bromölla kommun erbjuder närhet till det människor behöver för en smidig vardag och ett
rikt fritidsliv. Det är nära att ta sig hit och nära ut i världen. I Bromölla är det tryggt och nära
människor emellan. Med utmanande mål för vad kommunen ska åstadkomma, uppnår och
överträffar vi allas förväntningar. Bromölla är nära och överraskande bra.

Inledning
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Kommunstyrelsens ordförande
Bromölla - Nära och överraskande bra
Det känns otroligt att ett helt år har gått och som nu ska
summeras. När jag ser tillbaka på året känner jag en enorm
glädje och stolthet.
Rådande pandemi har fortsatt påverka oss och har krävt mycket
från våra verksamheter och medarbetare. Det har fortsatt
varit viktigt att minimera smittspridningen och skydda våra
äldre. Samtidigt har det även varit fokus på att säkerställa en så
normal vardag som möjligt för våra barn och unga. Även om vi
tyvärr under perioder har fått göra neddragningar och minskat
tillgängligheten på exempelvis Kulturpunkten, fritidsgården
och simhallen. Något positivt var att lovverksamheten för barn
och unga utökades med hjälp av nationellt stöd. Det har varit
ökad närvaro bland ungdomar av fältgruppen vilket sannolikt
lett till minskad skadegörelse på fastigheter och i den offentliga
miljön. Pandemin har även påverkat sjukskrivningstalen främst
inom omsorgen och skolan, där det varit utmanande att kunna
bemanna våra verksamheter. Jag är väldigt imponerad av
verksamheternas förmåga att ställa om, samla kraft, vara
uthålliga och göra det bästa för att fortsatt hantera den
uppkomna situationen. Jag är oerhört stolt och tacksam
över alla de insatser och allt det arbete som är utfört.
Pandemin har inte enbart påverkat våra egna verksamheter
utan också kommunens näringsliv och föreningsliv. En del
företagare har haft det väldigt tufft och ansträngt, medan
andra nästan inte har påverkats alls i någon utsträckning, till
de som har haft mer än någonsin att göra.
Det ekonomiska läget i kommunen har varit utmanande och
tufft. En prioritering när vi tog över styret var att få ordning på
ekonomin och på så vis förbättra kommunens resultat, vilket
var nödvändigt för att kunna möta behoven både idag men
också i framtiden. Vi har lagt mycket arbete på att förbättra
de ekonomiska förutsättningarna utifrån de senaste årens
resultatutveckling. De åtgärder som vidtogs var att kommunfullmäktige inför 2021 tog beslut om att höja skatten med
80 öre för att kunna finansiera delar av verksamheternas
behov men gav också förvaltningen effektiviseringsuppdrag.
Även resultatkravet avvek från kommunfullmäktiges beslut

om god ekonomisk hushållning och fastställdes till 1 procent
istället för 2 procent i budgeten för 2021. Under året har vi
mycket noggrant arbetat för att ta väl avvägda beslut för ett
långsiktigt positivt resultat. Vi såg under 2020 att extra resurser
behövdes till Stöd och omsorg – vilket också ledde till att vi
agerade och gav ett ökat tillskott på cirka 30 mnkr för 2021
men det täckte bara en del av behovet och det krävdes även
aktiva åtgärder i verksamheten - vilket vi nu ser effekter av och
var rätt prioritering. För oss i politiken är det glädjande att se en
positiv utveckling och det innebär att kommunen uppnår det
bästa resultatet under mandatperioden. Även verksamheterna
har klarat av att hålla tilldelad budget. Det är viktigt att fortsatt
tänka långsiktigt och noga följa utvecklingen och att arbeta
med förbättringar.
Befolkningsutvecklingen är fortsatt en viktig och prioriterad
fråga för att kunna utveckla vår kommun. Det är därför angeläget
att även framåt skapa förutsättningar för att fler bostäder kan
byggas men också att arbeta för att skapa en trygg och trivsam
miljö som gör att vi alla trivs och vill bo kvar.
Den 1 oktober 2021 tog Bromölla kommun över verksamheterna måltidscervice och städservice från SölvesborgBromölla kommunalförbund.
Under året har stengodsfontänen, Scanisaurus firats med ett
50-års jubileum och fler aktiviteter och firande på torget har
genomförts.
En ny vision och övergripande mål har tagits fram och beslutats
i kommunfullmäktige med stor enighet vilket känns positivt
och glädjande för kommunens utveckling.
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla medarbetare
för fantastiska insatser under året och som med ett stort
engagemang varje dag bidrar för att driva och utveckla vår
kommun framåt.

Jenny Önnevik (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse
Översikt över kommunens utveckling
Resultatet för verksamhetsåret 2021 blev 25 mnkr för den kommunala koncernen samt 23 mnkr för kommunen. Resultatet för
kommunen är det starkaste under mandatperioden. Ökade skatteintäkter är den främsta orsaken till att överskottet blev större än
budgeterat resultat om 8,3 mnkr. Nivån på investeringsplaneringen 2021 var fortsatt hög vilket innebar att låneskulden utökades
med 30 mnkr under 2021.

Var kommer pengarna ifrån?
Finansiella
intäkter
0%
Avgifter och ersättningar
som kommunen får för den
service som erbjuds
20 %

Skatter
57 %

Stats- och
utjämningsbidrag
23 %

Vad användes pengarna till i kommunen?
Kommunägda
Individ och verksamhetsfamiljeomsorg fastigheter Kommungemensam
Omsorg
6,5 %
5,2 %
funktionsnedsättning
verksamhet
7,0 %
4,5 %
Bidrag
kommunalförbund
Fysisk teknik planering
7,6 %
3,7 %
Flyktingmottagande,
arbetsmarknadsåtg
3,6 %
Annan
8,0 %

Äldreomsorg
22,6 %

Kultur fritid turism 3,5 %

Räddningstjänst 1,3 %
Politik 0,8 %
Övrig utbildning 0,8 %
Miljö och hälsa 0,7 %

Grundskola, förskola
och fritidshem
31,3 %

Renhållning 0,7 %
Näringsliv 0,2 %

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
OMRÅDE

2017

2018

2019

202

2021

Verksamhetens intäkter

1 022,0

1 038,5

1 075,5

1 128,6

1 182,8

Verksamhetens kostnader

– 978,0

– 998,8

– 1 054,3

– 1 096,7

– 1 144,8

Finansnetto

Ekonomi (mnkr) Den kommunala koncernen

– 21,9

– 12,8

– 15,9

– 15,8

– 13,0

Årets resultat

22,1

26,9

5,3

16,1

25,0

Soliditet %

22,4

22,8

23,2

23,0

23,5

Nettoinvesteringar

150,1

149,9

87,9

67,2

97,0

Självfinansieringsgrad %
Långfristig låneskuld

71,6

52,8

100,6

139,3

97,1

1 090,1

1 138,0

1 137,2

1 171,4

1 195,7

865,6

875

915,6

962,6

1 022,4

– 850,5

– 870,2

– 923,1

– 962,2

– 1 002,9
3,5

Ekonomi (mnkr) Kommunen
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Finansnetto

1,8

8,6

4,7

3,7

Årets resultat

16,9

13,4

– 2,8

4,1

23

Soliditet %

56,3

56,1

57,2

53,3

52,3

Soliditet inklusive pensionsåtaganden %

24,5

27,1

28,4

27,3

28,5

Nettoinvesteringar

43,8

58,6

65,4

37,6

57,4

Självfinansieringsgrad %

126,9

90,8

20,2

98,7

95,1

130

130

130

165

195

12 650

Långfristig låneskuld

Invånare
12 699

12 876

12 870

12 759

– varav 0 - 4 år

Antal invånare 31 dec

699

706

676

649

615

– varav 5 - 14 år

1 550

1 634

1 632

1 596

1 567

– varav 15 - 19 år

720

732

755

760

778

– varav 20 - 64 år

6 646

6 681

6 672

6 607

6 580

– varav 65 - år

3 084

3 123

3 135

3 147

3 110

Kommunal utdebitering

21,76

21,76

21,76

21,76

22,56

Medelskattesats kommun, riket

20,75

20,74

20,70

20,72

20,71

Total utdebitering i snitt

32,12

32,12

32,19

32,2

32,2

Skattesats

Utförda tjänster
Inskrivna barn i förskolan

608

636

666

613

538

Andel elever behöriga till gymnasiet %

75

80

77

81

89

Hemtjänst, antal brukare (exkl. larm o matdistribution)

324

325

320

290

277

30

24

19

17

44

1 555

3 182

2 743

2 916

3 469

207

207

205

175

169

varav brukare i åldersgruppen under 65 år med SOL beslut.
Antal vårddygn enligt lagen om vård av unga
Insamlat hushållsavfall per invånare i kg, optibag/Fyrfack

Personal
1 034

1 058

1 068

1 098

1 194

Antal årsarbetare per den 31/12 2021

938

963

983

1 029

1 132

Anställdas medelålder

46,6

46,5

46,3

46,5

46,3

Anställdas sysselsättningsgrad

90,0

90,6

91,5

93,3

94,5

46

6

19

28

86

Antal anställda

Personalomsättning, antal börjat - antal slutat (tillsvidareanställda)
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Vår organisation
Bromölla kommun och koncern gäller från 1 januari 2021

Kommun

Kommunfullmäktige
41 ledamöter + 24 ersättare

Koncern
Bolag

Valberedning
5 ledamöter
+ 5 ersättare

AB BromöllaHem

Revision
5 ledamöter

Bromölla
Energi och Vatten AB
Tillfälliga beredningar
Bromölla
Fjärrvärme AB
Arvodesberedning
Skåne Blekinge
Vattentjänst AB (25 %)
Överförmyndarnämnd
3 ledamöter + 3 ersättare
Bromölla
Fritidscenter AB

Individutskott
3 ledamöter
+ 3 ersättare

Valnämnd
7 ledamöter + 7 ersättare

IT-kommuner i Skåne AB
(16,7 %)
fr o m 2021-10-21

Myndighetsnämnd
7 ledamöter + 7 ersättare
Samhällsbyggnadsutskott
5 ledamöter
+ 5 ersättare

Förbund och stiftelse

Omsorgs- och ungdomsutskott
5 ledamöter
+ 5 ersättare
Kommunstyrelse
15 ledamöter + 15 ersättare
Allmänt utskott
5 ledamöter
+ 5 ersättare

Sölvesborg-Bromölla
kommunalförbund

Bromölla
Industristiftelse

Förvaltningsberättelse

Övriga åtaganden
IT- nämnd
Bromölla kommun har tillsammans med Skåne
Nordostkommunerna (inkl. Höör) en gemensam IT-nämnd.
Nämnden bildades 2006 och har sedan dess byggt upp en
gemensam IT-plattform. Bromölla kommun har hittills använt
Flexite för risk-, tillbud- och skaderapportering, samt internetförbindelse på den gemensamma plattformen. Hässleholms
kommun är värd för den gemensamma nämnden.

Hjälpmedelsnämnd
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) består av tio kommuner som 2003 bildade en gemensam nämnd där Bromölla
kommun är en av medlemmarna. HÖS hanterar, utför service
och rekonditionerar såväl nya som begagnade hjälpmedel.
HÖS förvarar och register håller befintliga hjälpmedel och
administrerar försäljning mellan medlemskommunerna.

AV media Skåne
Bromölla kommun är medlem i AV Media Skåne, som är ett
kommunalförbund tillsammans med 16 andra kommuner.
AV Media lånar ut AV-läromedel till skolor och andra
utbildningsanordnare som är medlemmar.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare
sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget har 46 delägare i Skåne,
Halland, Småland och Västra Götaland, varav Bromölla kommun
är en. Bromölla kommun har en ägarandel på 0,92 procent.
Bolaget startades ursprungligen av 30 skånska kommuner
2005. Kommunassurans är en aktör av flera på marknaden och
de lämnar bara anbud till sina ägare och deras helägda bolag.
Nya regler gjorde det möjligt att göra direktupphandling från
bolaget, vilket Bromölla kommun gjorde 2013, och har från
och med 2014 kommunförsäkringen i bolaget.

Kristianstad Airport AB
Kommunens årliga bidrag till flygplatsen regleras i ägardirektivet. Kommunen har en ägarandel på 2 procent
i Kristianstad Österlen Airport. Övriga ägare är Kristianstad
kommun (91 procent), Hässleholms kommun (5 procent)
och Östra Göinge kommun (2 procent). Under 2021 beviljades
Kristianstad Airport ett ägarbidrag på 0,34 mnkr.
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Kommuninvest AB
Bromölla kommun ansökte under 2009 om medlemskap
i Kommuninvest AB och blev under 2009 medlem nr 240.
Medlemskapet ger kommunen tillträde till ytterligare en
långivare vid framtida finansieringsbehov. Medlemskapet ger
även de kommunägda bolagen möjlighet att teckna lån hos
Kommuninvest. I medlemskapet ingår att medlemmarna går
i solidarisk borgen. Under 2010 tecknade kommunen ett
förlagslån med föreningen på 2 mnkr. Under 2017 fattade
kommunfullmäktige beslut om en extra inbetalning av
medlemsinsatsen på 4,2 mnkr för att uppnå den högsta
stagdemässiga nivån för medlemsinsats i Kommuninvest.

IT kommuner i Skåne AB
Bromölla kommun blev delägare i bolaget 2021-10-21 och är
då tillsammans med Hörby kommun, Höörs kommun, Östra
Göinge kommun, Osby kommun och Sjöbo kommun ägare
av bolaget. Bromölla kommuns ägarandel är 16,7 procent.
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna,
utveckla tillgången till informations- och kommunikationsteknik
inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är
relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala
tekniska lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget
äger dessa. Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv
och säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att
samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling
av informations- och kommunikationsteknik.
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Viktiga förhållande för resultat
och ekonomisk ställning
Bromölla kommuns resultat för verksamhetsåret 2021 blev
23 mnkr vilket är det starkaste resultatet för mandatperioden.
Många kommuner gör ett starkt resultat 2021 vilket främst
beror på en oväntad snabb återhämtning av den svenska
ekonomin. Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under
ett normalår, vilket var omöjligt att förutse. Skatteunderlagets
utveckling beror på en stark ökning av lönesumman 2021
och förklaras av återhämtningen efter det svaga året 2020.
Konjunkturutvecklingen under 2021 ökar de beskattningsbara
inkomsterna.
I arbetet med att ta fram budget för 2021 konstaterades
behov som översteg prognoserna för skatteunderlagets
utveckling. Kommunfullmäktige fattade beslut om att höja
skatten med 80 öre samt att ge förvaltningen effektiveringsuppdrag för att kunna finansiera behoven för verksamhetsåret
2021. Många kommuner har fortsatt ett utmanade ekonomiskt
läge på sikt och har genomfört effektiviseringsplaner och/eller
skattehöjningar för att få ihop budget och plan för 2021-2023.
Inför 2021 höjde nio kommuner skattesatsen. De kommuner
som höjde var Arvika (94 öre), Bromölla (80 öre), Degerfors
(70 öre), Högsby (50 öre), Karlshamn (57 öre), Kinda (50 öre).
Töreboda (50 öre), Öckerö (35 öre) och Örnsköldsvik (27 öre).
Trots de starka resultatet så har inte ekonomin på sikt blivit
bättre. Det finns fortsatt demografiska utmaningar med ökade
välfärdsbehov och Bromölla kommuns investeringsbehov
är omfattande och utmanande.
Under våren reviderades investeringsbudgeten till att bli
tvåårig och därmed inrymma projekt för både 2021 och 2022,
samtidigt höjdes budgeten till 121 mnkr för dessa år. Detta
utifrån att förvaltningen kunnat konstatera att behovet var
högre än vad som tidigare budgeterats, vilket också medförde
att likviditetsanalyserna visade på ett ökat lånebehov och
kommunens lån ökade med 30 mnkr under året.
Befolkningstillväxten har avstannat sedan 2020 och har istället
fortsatt att minska under 2021 med ytterligare 109 invånare.
Befolkningen minskar både genom att det föds färre barn och
att det flyttar ut fler från kommunen än vad som flyttar in.
Kommunens demografiska profil där befolkningen består till
en större andel äldre än rikssnittet på bekostnad av invånare
i arbetsför ålder innebär en utmaning. Detta innebär att skattekraften i Bromölla kommun är svagare och kostnaderna är

högre än för många andra kommuner. Till viss del kompenseras
kommunen för detta i det kommunala utjämningssystemet,
men inte tillräckligt. Att fler människor lever ett långt liv är
positivt men en större andel pensionärer betyder samtidigt
att den förvärvsarbetande befolkningen minskar. Färre skall
försörja fler och det förväntas bli brist på arbetskraft inom
många yrken.
Pandemin och dess effekter kvarstod under hela 2021.
Regeringen tog beslut om en ny tillfällig lag, covid-19-lagen,
som trädde i kraft den 10 januari 2021 och som gällde till den
30 september 2021. Lagen verkade för att hindra att sjukdomen
covid-19 spreds. Under hösten togs beslut om att förlänga
lagen vilket gjorde att den gällde under hela året. Under 2020
kunde kommunerna söka ersättning för kostnader som var
hänförbara till pandemin, detta var inte möjligt för 2021.
Förvaltningen har bokförda kostnader om ca 10 mnkr som är
hänförbara till pandemin för 2021 utöver sjuklönekostnader.
Under våren fick kommunerna information om att det gick
att återsöka medel för de kostnader som kommunen haft för
december 2020, då detta inte kommunicerades i bokslutet har
denna ersättning kunnat kompensera delar av årets kostnader.
Kommunen fick ersättning om kostnader kopplat till pandemin
om ca 6 mnkr under 2021.
Staten ersatte även under 2021 kommunerna för ökade
sjuklönekostnader vilket för Bromölla kommun innebar en
intäkt om ca 5 mnkr, vilket till viss del kompenserade för
verksamheternas ökade personalkostnader.
Under året har befolkningen i ålder 12 år och äldre erbjudits
vaccin. Den 22 december 2021 hade Sverige gett över 17 miljoner
vaccinationsdoser. Drygt 7,7 miljoner personer har under 2021
fått minst en dos och 7,3 miljoner personer har fått två doser
vaccin. I Bromölla kommun var 844 vaccinerade med två doser
per 1 000 invånare över 12 år 2022-02-24. Snittet för Skåne
samma datum var 814.
Varje år presenterar Svenskt näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen innehåller
totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års rankning
bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen
som genomfördes under första kvartalet 2021 och ytterligare
en tredjedel statistik från SCB och UC.

Förvaltningsberättelse

Rankningsutveckling 2012-2021
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ÅR

2020

2021

Bjuv

398

5,3

Bromölla

202

3,4

Burlöv

518

5,6

Båstad

203

3,1

Eslöv

672

4,0

Helsingborg

4 064

5,5

Hässleholm

954

3,8

Höganäs

336

2,8

Hörby

248

3,2

Höör

227

2,8

Klippan

395

4,7

1 631

3,9

403

2,6

1 342

6,2

212

1,9

Lund

1 905

3,3

Malmö

12 953

7,5

Osby

215

3,5

Perstorp

202

6,0

Simrishamn

235

3,0

Sjöbo

282

3,0

Skurup

275

3,5

Staffanstorp

337

2,7

Antal arbetstillfällen

Svalöv

258

3,7

*statistik för 2021 finns inte tillgänglig förrän efter årsredovisningens upprättande

Svedala

312

2,8

4800

Tomelilla

201

3,2

Trelleborg

917

4,1

Vellinge

402

2,4

Ystad

390

2,7

Åstorp

404

5,3

Ängelholm

626

3,0

Örkelljunga

156

3,3

Östra Göinge

297

4,3

Skåne län

32 170

4,8

Riket

198 272

3,8

Bromölla

Kristianstad

Östra Göinge

Sölvesborg

250
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143
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50
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99
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I 2021 års mätning placerade sig Bromölla kommun på plats
147 vilket var en försämring med 97 platser i jämförelse med
föregående år då kommunen hade sin bästa placering någonsin
i rankningen. Kommunens resultat försämrades inom alla
enkätfrågorna. Inte sedan 2016 har rankningen varit på denna
nivå vilket föranledde att kommunen vidtog åtgärder direkt
och påbörjade ett förbättringsarbete. Östra Göinge var den
kommun i Skåne nordost som placerade sig högst på rankningen
2021.
Delar av näringslivet drabbades hårt av pandemins konsekvenser.
När insatserna mot smittspridning förändrade människors
levnadsvillkor blev det ett hårt slag mot företag. Knappast
någon bransch blev opåverkad. Arbetsförmedlingens bedömning
för 2021 och 2022 är att utsikterna på arbetsmarknaden ser
bättre ut än för 2020, pandemins första år. Återhämtningen
är dock ojämn över näringsgrenar och grupper arbetslösa.

4 662

4 688

4650

4 585

4 566
4500

4350

4200

Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma

Källa: Arbetsförmedlingen

2017

2018

2019
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Andelen öppet arbetslösa av den registrerade arbetskraften
i åldrarna 16-64 år har ett årsmedeltal på 3,4 procent för 2021
vilket är en förbättring mot 2020 där medeltalet var 4,7 procent.
Bromölla kommuns årsmedel var därmed lägre än både rikssnittet (3,8 procent) och Skånesnittet (4,8 procent).

med ett förslag om att kompensera kommunsektorn för
de extrakostnader, vilka belastar välfärden, som en tillfällig
beskattning av kommunal samverkan genom Kommuninvest
för med sig.

Årsmedeltalet gällande öppet arbetslösa inklusive de individer
som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år för
2021 var 9,1 procent i jämförelse med 10 procent för Skåne
län och 7,9 procent för riket.

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har
till arbetstagare och pensionstagare. Bromölla kommun anlitar
KPA för pensionsberäkningar och gör inga egna beräkningar.
Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovisas sedan
1998 enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att
pensioner som är intjänade före 1998 inte skuldförs utan
redovisas som en ansvarsförbindelse

Finansiella risker
Kommunens finansieringspolicy har ett syfte att säkerställa
kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt samt
att riskerna hålls på en låg nivå med hänsyn tagen till kraven
på god avkastning. Inom ramarna för finanspolicyns riktlinjer
minimera kommunens räntekostnader samt säkerställa att
finansieringsverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

Pensionsåtaganden

Ränterisk
Definierar risken för att förändringar i räntenivån påverkar
kommunens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader.
Kommunens nettoskuld har ökat under året med anledning
av en hög volym investeringar kopplat till upplåningsbehov.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens egen
upplåning uppgick 2021-12-31 till 2,4 år, bindningstiden har
därmed minskat under året. De främsta orsaken till detta är
ett lån som ska omsättas under första halvåret 2022.
84 procent av lånen är bundna mellan 1-5 år. I juni 2021
omsattes ett lån och en nyupplåning skedde. Kommunen
valde en fast ränta med olika räntebindningstid för att sprida
risken enligt finanspolicyn. Den genomsnittliga låneräntan
per den 31 december för kommunen uppgick till 0,55 procent.
Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider,
vilket ger en stabilare portfölj.
En ny riskskatt införs för kreditinstitut som har skulder på
minst 150 miljoner kronor. Den nya lagen om riskskatt börjar
gälla från den 1 januari 2022 och tillämpas då för beskattningsår
som påbörjas efter den 31 december 2021. I Riksdagens beslut
gjordes tre skarpt formulerade tillkännagivande. Riksdagen
anser att regeringen senast 1 oktober 2022 ska återkomma
med ett förslag som innebär att kommunal samverkan genom
Kommuninvest inte längre omfattas av skatten från 1 januari
2023. Riksdagen anser även att regeringen snarast ska återkomma

Marianne Jönsson från enheten Fyren på Korsvångsgårdens äldreboende fick den första
dosen när vaccinationen mot covid-19 startade i januari.
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Tabell: Pensionsåtaganden (mnkr)
ÅR

2017

2018

2019

2020

2021

Pens. som kortfr. skuld exkl löneskatt

15,3

15,7

16,8

17,9

17,8

Avsättning till pens. inkl löneskatt

9,5

9,2

10,0

10,2

10,6

Pensioner äldre än 1998 exkl löneskatt

171,0

162,0

157,0

153,4

151,5

Total pensionsskuld

195,8

186,9

183,8

181,5

179,9

41,0

39,3

38,0

37,2

36,8

236,8

226,2

221,8

218,7

216,7

Särskild löneskatt på pensioner
äldre än 1998
Återlånade medel
(ej finansierade pensionsförpliktelser)

Bromölla kommun har i bokslutet 2021 valt att göra en partiell
pensionsinlösen om 10 mnkr. Effekterna av denna åtgärd syns
först efter 2022. Utvecklingen gällande avsättning av medel till
pensioner har fortsatt att öka. Under 2021 har nya parametrar
för livslängden i pensionsskulden tagits fram. Det nya antagandet
bygger på data för kommunsektorns egna anställdas dödlighet
och inkomster. Bakgrunden för förändringen är undersökningar
som visar att livslängden är högre för kommunanställda
jämfört med vad som legat i tidigare antagande. Med de nya
livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt
öka med 4 procent för kommunerna. Genom en partiell
pensionsinlösen är avsikten att dämpa ökningen av
pensionskostnader som prognostiseras framöver.
En inlösen av ansvarsförbindelse innebär att:
• Skulden minskar.
• Pensionsutbetalningarna kommande år blir lägre.
• Undanträngningseffekt i verksamheten minskar,
(driftskostnaderna för pensionsutbetalningar minskar
framgent).
• Den finansiella risken minskar.

Borgensåtaganden
För att kommunen ska göra ett borgensåtagande ska det ur
kommunalpolitisk synpunkt anses angeläget och ligga inom
ramen för kommunens befogenheter. De ändamål som åtagandet
gynnar ska sammanfalla med kommunens eget syfte och
intresse. Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra
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eller fördyra kostnaden för den egna kommunala upplåningen.
Borgensåtagandet ska alltid vara tydligt avgränsat avseende
belopp och tid.
Vid borgen till kommunens helägda bolag gäller att de lån som
kommunen går i borgen för begränsas till godkända långivare,
låneformer och riskbegränsningar som anges i finanspolicyn.
Kommunens medlemskap i Kommuninvest sedan 2010 innebär
att även de kommunala bolagen kan låna där. Merparten av
kommunens borgensåtaganden är ställda till av kommunen
ägda bolag. Kommunen har även ett åtagande i trygghetsboendet Pynten vilket drivs i formen av en kooperativ
hyresrättsförening för boenden.
Tabell: Tabell: Borgensåtaganden (mnkr)
ÅR

2017

2018

2019

2020

2021

960,1

1008,0

1007,2

1006,4

1001,2

Egna hem, småhus

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

Föreningar, övrigt

77,9

77,5

76,4

75,1

74,3

1038,2

1085,6

1083,6

1081,5

1075,5

Kommunägda företag

Summa

Borgensåtaganden har minskat något under 2021, detta beror
främst på att Bromöllahem och Bromölla fritidscenter AB
har amorterat på sina skulder, vilket ligger i linje med
ägardirektiven. Den risk som kommunen löper är kopplad
till hur de kommunala bolagens finansiella ställning och
förutsättningar utvecklas.
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Händelser av väsentlig betydelse
Investeringsbudgeten reviderades under våren 2021 och
behoven visade på ökade kostnader. Detta medförde att
budgeten utökades för 2021/2022 till 121 mnkr från 80 mnkr
samtidigt som 68 mnkr ombudgeterades från 2020. Denna
justering medförde att likviditetskalkylerna visade på ett behov
av upplåning om 50 mnkr för att kunna finansiera investeringsprojekten. Beslut om nyupplåning fattades av kommunfullmäktige i april 2021. Investeringstakten för året blev dock lägre
vilket medförde att enbart nyupplåning om 30 mnkr gjordes
i juni samtidigt som ett lån omsattes.
Under 2021 avslutades investeringsprojektet för Edenrydsskola
där utgifterna för projektet blev ca 3 mnkr högre än vad som
budgeterats. De ökade utgifterna berodde på oförutsedda
utgifterna som inte var med i projektets ursprungliga beräkningar. Det gällde konstaterade brister i konstruktionen som
exempel sanering av miljöstörande ämnen som föranledde
fönsterbyte i hus A och myndighetskrav gällande trycksatta
kärl som betjänar reservpannsanläggningen i hus B. Även
yttertak på hus B fick bytas i sin helhet inklusive tillhörande
taksäkerhetsåtgärder vilket inte var med i projektets ursprungliga förutsättningar.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att
återta måltids- och städverksamheterna från SölvesborgBromölla kommunalförbund från och med den 1 oktober
2021. Vilket innebar att det under året arbetades med att
inrymma dessa verksamheter i kommunens förvaltning.
Samtidigt togs beslut om att återta huvudmannaskapet för
gymnasieskolan och starta kommunal vuxen-utbildning
från och med januari 2022, detta också som ett led
i avvecklingen av Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund.
Förberedelsearbete pågick under året för att kunna inrymma
dessa inom utbildnings verksamhet. Lokalfrågan landade i en
lösning som innebar avveckling av Förskolan 1912 och efter
mindre lokalförändringar skulle Komvux och IM kunna inhysas
i dessa lokaler. Avvecklingen av Förskolan 1912 var möjlig då
det konstaterats att antalet barn med omsorgsbehov i förskolan
minskat under året. Avvecklingen innebar organisatoriska
förändringar på förskolan, bland annat har barn och personal
på Förskolan 1912 fördelats på övriga förskolor i tätorten.
Sjuktalen har under året varit höga i så gott som alla verksamheter, inte bara beroende på låg tolerans vid sjukdomssymtom
utifrån covid-19 utan också andra sjukdomstillstånd.

Under året fattades det beslut om att Förskolan 1912 skulle
renoveras för att inhysa vuxenutbildningen vilket innebar en
kostnadsfördyring på investeringsbudgeten eftersom projektet
inte fanns med i budgetbeslutet för 2021.

Statliga stöd i form av t.ex. ”extra välfärdsmiljarder”, statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer samt ersättning för ökade sjuklönekostnader har
varit betydande för kommunens ekonomi.

Investeringsprojektet för Backsippans förskola gällande
renovering och ombyggnad krävde också att investeringsbudgeten fick revideras under året utifrån att det konstaterades fördyrningar i samband med genomförandet av projektet.

Från och med hösten 2020 ställdes det krav från Socialstyrelsen på kommunerna om att ha ett lager av skyddsmaterial som skall kunna räcka i tre månader. Vilket gjort
att Bromölla kommun byggt upp ett sådant lager, kravet
kvarstod under hela 2021 och kvarstår även för 2022.

Flera investeringsprojekt blev fördröjda under året av olika
anledningar. En av dem var inköp av släckbil till Näsum eftersom bristen på halvledare i världen gjorde att leveranstiden
påverkades och inköp under 2021 därmed inte kunde genomföras.
I beslutet om budget för 2021 fick kommunens verksamheter
effektiviseringsuppdrag som skulle generera en besparing om
18,6 mnkr. Vilket innebar att verksamheterna inledde 2021
med en justerad ram utifrån besparingen. Arbetet fortgår och
flera av dessa effektiviseringar kommer inte få någon helårseffekt förrän tidigast 2022.

Förvaltningsberättelse
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Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten
Den ekonomiska styrningen och redovisningen i kommunen
och de kommunägda bolagen regleras ytterst av:

Kommunfullmäktige fattade beslut om nya mål och riktlinjer
för god ekonomisk hushållning under våren 2021.

• Kommunallagen

Kommunstyrelsen beslutade 2018 om att ta fram en ny
styrmodell och att detta arbete skulle påbörjas efter valet.

• Aktiebolagslagen
• Lagen om kommunal bokföring och redovisning
• Bokföringslagen
• Årsredovisningslagen
Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer och anvisningar från exempelvis Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Dessutom styrs kommunens verksamhet
av en mängd lagar och förordningar inom områden som skola,
socialtjänst, miljö etc. Utöver lagar och förordningar finns
policys, planer, riktlinjer, regler med mera som reglerar olika
verksamheter.
Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer,
ansvar och befogenheter. De regleras i reglementen och
delegationsordningar.

Styrmodell
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten
och systematisk process för att påverka kommunens samlade
verksamhet i riktning mot önskade resultat, effektivitet och
ekonomisk ställning.

I samband med valet bytte kommunen styre vilket fördröjde
starten av arbetet något. Arbetet inleddes med att försöka ta
fram en ny vision för Bromölla kommun. Under våren 2020
utbröt pandemin vilket satte stopp för större sammankomster
samtidigt som presidiet bytte ledamöter. Trots pandemi och
turbulens i den politiska styrningen har arbetet med visionen
fortgått men inte i den hastighet som var tänkt och i andra
sammanslutningar än vad som önskats. Samtidigt som visionsarbetet har pågått har även underlag till kommande strategiska
dokument utkristalliserats. Under 2021 har det varit tre gruppledarträffar, tre kommunstyrelsemöte där gruppledarna också
bjudits in och ett stormöte för ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att diskutera
och ha en bred förankring i arbetet. Utöver detta har kommunstyrelsens presidie träffats löpande under hela året för
samordna och föra arbetet framåt. Den 29 november antog
kommunfullmäktige en ny styrmodell med Vision, strategiska
prioriteringar och övergripande kommunfullmäktigemål.
Visionen ska ses över en gång per mandatperiod.

Bromölla – nära och överaskande bra
Kompetens och arbete

Attraktivt och växande

Hållbart och innovativt

Höja utbildningsnivån

Attraktiv och varierande boendemiljö

God ekonomisk hushållning

Verka för individens möjlighet
till anställning

God service och
tillgänglig infrastruktur

En lärande organisation i framkant

Hög sysselsättning inom varierande
branscher

Varierat utbud av aktiviteter
och upplevelser

Hållbarhets- och helhetsperspektiv
i alla beslut

Gott bemötande
Ny styrmodell Bromölla kommun

Delaktighet

Mod
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Efter att kommunfullmäktige antagit styrmodellen har
kommunstyrelsens presidie arbetat vidare med att ta fram
indikatorer till de övergripande målen och även i detta arbete
sker förankring genom gruppledarna inför kommande formell
politisk hantering som planeras under våren 2022.
Kommunfullmäktige beslutade år 2016 om övergripande
mål inom två områden ”Livsmiljö och attraktionskraft”
samt ”Samhällsengagemang och inflytande”. I denna rapport
kommer dessa målområden utvärderas utifrån att det är
de som varit gällande och styrande för arbetet under 2021.

Livsmiljö och attraktionskraft
•

• Årlig utvärdering
• Hållbar tillväxt – Befolkningen i kommunen ska öka med
minst 2 procent under mandatperioden.
• Utvärdering/mätning vart fjärde år. Rapportering årligen.
– Människors inställning till att leva och bo i Bromölla kommun ska utvecklas i positiv riktning under mandatperioden.
• Attitydmätning vartannat år genom medborgarundersökningen.
• Sund ekonomi – Bromölla kommun ska ha en ekonomisk
hållbar utveckling med förbättrad ekonomi under mandatperioden med oförändrad eller sänkt skattesats.
• Årlig utvärdering

Samhällsengagemang och inflytande
• Delaktighet – Andelen medborgare i kommunen
som känner sig trygga ska öka enligt nöjd regionindex
i medborgarundersökningen.
• Mätning vartannat år genom medborgarundersökningen.
– I Bromölla kommun står medborgarnas behov i fokus
och formar verksamheterna. Andelen nöjda medborgare
ska öka under mandatperioden.
• Mätning vartannat år med utgångspunkt i våra
verksamheters syften.
• Påverkansmöjlighet/Öppenhet – Valdeltagandet vid
allmänna val bland unga upp till 25 år ska öka.
• Mätning efter genomförda allmänna val. – Medborgarnas
syn på möjligheten att kunna påverka politiken mellan
valen ska öka hos både män och kvinnor vid varje
mätning under mandatperioden.
• Mätning vartannat år genom medborgarundersökningen.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god internkontroll i kommunen. Den interna
kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet bidra till att en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, att
det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information
från verksamheten samt att verksamheten efterlever lagar,
regler, avtal med mera. Sammantaget handlar internkontroll
om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir
gjort, och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om en intern kontrollplan. Beslutet om granskningsområden ska ha sin utgångspunkt från en risk och konsekvensanalys. Resultatet av den
interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen
i samband med årsredovisning, delårsredovisning och
kvartalsredovisning.
Totalt fanns 30 granskningsområden i den interna kontrollplanen för 2021 (Dnr 2020/777). Internkontrollen har ägt
rum runt om i verksamheterna med den kontrollmetod
och den frekvens som angivits i ”Intern kontrollplan 2021”.
Verksamheterna har till verksamhetsutvecklare rapporterat
vilket riskområde som har kontrollerats, vad resultatet blivit,
samt eventuellt förslag på åtgärd och slutdatum för åtgärd.
Verksamhetsutvecklare har sammanställt uppföljningen av
internkontrollen och delgett resultatet till ledningsgruppen.

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela
kommunens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen sätter
årligen en tidsplan för uppföljningar. Under våren genomförs
en budgetdag, en dag som innefattar reflektioner kring
processen, budget och mål, samt de övergripande och finansiella
förutsättningarna tillsammans med de finansiella målen. En
bokslutsberedning genomförs också under våren vilket är
värdefullt för uppsiktsplikten, här kompletteras årsredovisningen
med muntliga verksamhetsberättelser. Bromölla kommun gör
förutom delårsrapport och årsbokslut fem månadsrapporter/
uppföljningar där verksamheterna redovisar den ekonomiska
ställningen samt en prognos för utfallet innevarande år. Visar
prognoserna på avvikelser ska dessa kommenteras med åtgärder
för budget i balans. Under 2021 påbörjades en översyn av
månadsuppföljningarna för att säkerställa en så ändamålsenlig
struktur som möjligt för dessa rapporter.
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Nya ägardirektiv fastställdes under året av kommunfullmäktige 2021-06-14 § 86. Bolagen är organ för kommunal
verksamhet och står enligt 6 kap.1 § kommunallagen under
uppsikt av kommunstyrelsen. Bolagen omfattas av generella
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt övriga regler och principer om inte
annat följer av särskild lagstiftning eller beslutas av ägaren.
Kommunstyrelsen kallar till koncernträffar två gånger per år.
Utöver koncernträffar med hela kommunstyrelsen har kommunfullmäktige inrättat en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens presidie, ordförande i respektive bolag, kommunchef
och VD. Denna gruppering träffas minst en gång per kvartal.
Kommunstyrelsens presidie har träffat respektive bolag
för strategimöten. På dessa strategimöte har även samhällsbyggnadsutskottets presidie medverkat. Vid särskilt strategiska
frågor sammankallas denna grupp till extra möte.
Kommunstyrelsen ordförande, ordföranden i Bromölla Energi
och Vatten, kommunchefen och VD medverkar också vid
ägarmöte med Skåne Blekingen Vattentjänst AB (SBVT).
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning innebär att en kommun inte
förbrukar sin förmögenhet för att täcka löpande kostnader.
Detta innebär att varje generation ska bära kostnaderna för
den service som konsumeras av dem. Det vill säga att nya
generationer inte ska betala för det som tidigare generationer
har förbrukat.
En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom
andra juridiska personer. Det vill säga god ekonomisk hushållning
ska prägla all verksamhet och hela den kommunala koncernen.
I detta avsnitt görs en avstämning av måluppfyllelsen för
kommunen samt en utvärdering av god ekonomisk hushållning.
Därefter följer en analys av den kommunala koncernens
ekonomiska ställning. Vilket är första året det presenteras på
detta sätt i förvaltningsberättelsen.
God ekonomisk hushållning handlar om mycket långsiktigt
förhållningssätt till ekonomin. Mål och riktlinjer kan inte
utvärderas på detaljnivå i ett kortare perspektiv.
Kommunen har identifierat fem finansiella områden som
tillsammans med de kommunövergripande målen definierar
god ekonomisk hushållning:
1. Soliditet
2. Årets resultat
3. Investeringstakt
4. Storlek på låneskuld
5. Kassaflöde
Kommunen måste löpande ha kontroll över den ekonomiska
utvecklingen. En förutsättning för en ekonomi i balans är en
god budgetföljsamhet i verksamheterna. Vidare framhålls
att det i begreppet god ekonomisk hushållning även ingår
att verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Kommunen ska
inte enbart anta finansiella mål för verksamheten som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vid sidan av rent
ekonomiska och finansiella effekter är det viktigt att betona
att begreppet god ekonomisk hushållning även avser en god
verksamhetshushållning. Här ingår att verksamheten ska

Naturvärdar anställdes för första gången under sommarsäsongen. Projektet drevs av Stiftelsen
Skånska landskap. Kommunens arbetsmarknadsenhet hade det praktiska ansvaret.

bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till behov,
politiska prioriteringar och ändamålsenligt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om övergripande mål
inom två områden ”Livsmiljö och attraktionskraft” samt
”Samhällsengagemang och inflytande”. Vilket är de mål som
kommer utvärderas i detta avsnitt utifrån att det var de som
gällde under 2021. Ny styrmodell antogs under hösten 2021
och kommer gälla från och med 2022. Flera av målen utvärderas
genom resultatet av den medborgarundersökning som
Bromölla kommun genom Statistiska centralbyrån (SCB)
genomför vartannat år. Syftet med undersökningen är att
mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen mäter
huruvida invånarna i respektive kommun tycker saker fungerar
bra eller mindre bra. Exempel på områden som tas upp i enkäten
är skola och omsorg, boende och boende miljö, trygghet
i samhället och förtroende. Enkätundersökningen genomfördes
under perioden augusti-november 2021 på uppdrag av 161
kommuner. Målgruppen utgjordes av kommunens invånare
i åldrarna 18 år eller äldre. Det är 28:e gången som SCB
genomför undersökningen, första gången var 2005. Mellan
hösten 2010 och 2020 har samma enkät använts.
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Från och med 2021 års undersökning har en ny enkät och
metodik använts. Det betyder att resultatet från tidigare
undersökningsomgångar inte går att jämföra med resultat
från 2021. NKI-modellen, med dess 10-gradiga svarsskalor,
index och prioriteringsmatris, används inte längre. Främsta
anledningen är att den är känslig för de bortfallsnivåer som
finns i undersökningar nuförtiden. Men även att det av en del
upplevs som svårt att tolka resultaten som tas fram i form av
medelbetyg, index, effektmått samt andelar av låga, mellan

och höga betyg. Resultatredovisningen från och med 2021
ser därmed ut på ett mer traditionellt sätt, där resultatet av
en fråga redovisas i andelar (procent) efter frågans olika svarsalternativ.
1 200 personer valdes slumpmässigt ut i undersökningen av
dessa svarade 481 personer vilket motsvarar en svarsandel på
40 procent. Sammanfattning av resultatet synliggörs nedan:

Snabba fakta om din kommun:

87 %

19

16 %

av kommunens invånare tycker att
kommunen är en mycket eller ganska bra
plats att bo och leva på.

av kommunens invånare upplever att
man har mycket eller gaanska stora möjligheter
till insyn och inflytande över kommunens
beslut och verksamheter.

69 %

45 %

av kommunens invånare tycker att
kommunen sköter sina verksamheter på ett
mycket eller ganska bra sätt.

av kommunens invånare kan
rekommendera andra som inte bor
i kommunen att flytta hit.
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Bedömning av god ekonomisk hushållning
Målet för Bromölla kommun är att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Värderingen ska utgå från
både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. Många mål och indikatorer ger en subjektiv bedömning. Måluppfyllelsen kan
vara tillfredsställande, trots att vissa utvalda indikatorer uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom. Indikatorerna ger indikationer
om måluppfyllelsen och får ses i sitt eget sammanhang, men kan inte anses ge en heltäckande bild av måluppfyllelsen.
Enligt indikatorerna till kommunfullmäktiges övergripande mål ska en jämförelse göras med tidigare undersökning men detta
är inte möjligt med hänsyn tagen till den omarbetning som är gjord av enkäten samt redovisningen av resultaten. Därför görs
jämförelsen för år 2021 med rikets resultat för 2021 i utvärderingen av god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av kommunfullmäktiges övergripande mål presenteras härefter i en tabell, där färgen visar om målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul)
eller ej uppnått (rött). Efter tabellen redovisas en samlad bedömning av respektive område i kommunfullmäktiges mål.

FOKUSOMRÅDE

ÖVERGRIPANDE
MÅL

INDIKATOR

MÄTMETOD

MÄTMETOD

Årskurs 9 elever som lämnade grundskolan efter vårterminen 2021, nådde
en gymnasiebehörighet innan sommarskolan på 83,2 procent. En förbättring
i jämförelse med föregående läsår med 2 procent. Under våren arbetade

Andelen flickor och pojkar i

Livsmiljö
och

Livslångt

attraktions-

lärande

kraft

årskurs 9 som nått minst målen E
i alla ämnen i grundskolan ska procentuellt årligen öka i jämförelse

skolorna med att analysera resultaten, upprätta åtgärdsplaner för att möta
Årlig
utvärdering

eleverna som inte nått gymnasiebehörighet i sitt höstterminsbetyg. Efter en
välfungerande lovskola hade resultatet stigit till en gymnasiebehörighet på 89
procent. Årskurs 9 eleverna läsåret 2021/22 är den årskull som kanske drab-

med föregående år.

bats hårdast av pandemin. Elevernas höstterminsbetyg låg i paritet med förra
årets resultat. Gymnasiebehörigheten låg på 73,5 procent, 4 procentenheter
högre än förra årskullen. Meritvärdet låg däremot något lägre.

Utvärdering/

Livsmiljö
och
attraktions-

Befolkningen i kommunen ska
Hållbar tillväxt

öka med minst 2 procent under
mandatperioden.

kraft

mätning vart

Befolkningen i Bromölla kommun har minskat under mandatperioden. 2018

fjärde år.

hade kommunen 12876 invånare, för 2021 hade kommunen ett invånarantal

Rapportering

AttitydLivsmiljö
och
attraktionskraft

om 12650, vilket innebär en minskad befolkning om 226 individer.

årligen.

Människors inställning till att
Hållbar tillväxt

mätning

leva och bo i Bromölla kommun

vartannat år

ska utvecklas i positiv riktning

genom med-

under mandatperioden.

borgarundersökningen.

SCB:s medborgarundersökning 2019 visade på indexvärdet 53 för hur
medborgarna bedömer Bromölla kommun som en plats att bo och leva på
i jämförelse med 2017 då indexvärdet var 59. Vilket var en försämring.
2021 års resultat visar att 87 procent av kommunens invånare (92 procent
för riket) tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att leva på.
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FOKUSOMRÅDE

ÖVERGRIPANDE
MÅL

attraktions-

MÄTMETOD

Bromölla kommun ska

Livsmiljö
och

INDIKATOR

ha en ekonomisk hållbar utveckling
Sund ekonom

med förbättrad ekonomi under
mandatperioden med oförändrad

kraft

Skattesatsen höjdes med 80 öre 2021. Vilket innebär att skattesatsen inte
varit oförändrad. Årets resultat 2021 var 23 mnkr. Under mandatperioden

utvärdering

har ekonomin varit påfrestad med låga resultat under 2019 och 2020 men
2021 innebar en klar förbättring.

Mätning

engagemang
och

Andelen medborgare i kommunen
Delaktighet

inflytande

som känner sig trygga ska öka

vartannat år
genom

enligt nöjd regionindex i medbor-

medbor-

garundersökningen.

garundersökningen.

Mätning
I Bromölla kommun står

Samhällsengagemang
och

Delaktighet

inflytande

vartannat år

medborgarnas behov i fokus och

med

formar verksamheterna. Andelen

utgångspunkt

nöjda medborgare ska öka under

i våra

mandatperioden.

MÄTMETOD

Årlig

eller sänkt skattesats.

Samhälls-

21

verksamheters
syften

Resultatet 2019 visade indexvärdet 36 för frågeområdet Trygghet vilket var
ett lägre resultat i jämförelse med 2017 då indexvärdet var 48. Resultatet
2021 visar att 63 procent känner sig trygg utomhus i området där de bor när
det är mörkt ute vilket är lägre än riket (73 procent). Polisens trygghetsmätning
för 2021 visar dock på ett förbättrat resultat från 2.88 2020 till 2.03 2021.

Resultatet 2019 visade indexvärdet 50 för hur medborgarna ser på kommunens verksamheter, vilket är en liten försämring i förhållande med 2017
då indexvärdet var 54. 2021 års resultat visar att 69 procent av kommunens
invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller
ganska bra sätt. Fler är positiva än riket gällande äldreomsorgens verksamhet
men fler är negativa än riket gällande underhållet av den offentliga miljön.

2018 genomfördes allmänna val till riksdag, kommun och landsting i Sverige.

Samhällsengagemang
och
inflytande

Mätning
Påverkansmöjlighet/
Öppenhet

Valdeltagandet vid allmänna val
bland unga upp till 25 år ska öka.

efter
genomförda
allmänna
val.

2019 genomfördes allmänna val till europaparlamentet. Valdeltagandet i dessa
val bland unga i åldern 18-24 år jämförs med valdeltagandet vid föregående
val som genomfördes 2014 för både riksdag, kommun, landsting och Europaparlamentet. Beräkningar har gjorts för valdeltagandet till kommunfullmäktige
samt för Europaparlamentet. Resultatet visar att valdeltagandet har ökat från
åren 2014 till 2018 vid val till kommunfullmäktige samt minskat från åren
2014-2019 för val till Europaparlamentet.

Samhällsengagemang
och
inflytande

Medborgarnas syn på möjligheten
Påverkans-

att kunna påverka politiken

möjlighet/

mellan valen ska öka hos både

Öppenhet

män och kvinnor vid varje
mätning under mandatperioden.

Mätning
vartannat år
genom
medborgarundersökningen.

Resultatet 2019 visade indexvärdet 36 för hur medborgarna ser på sitt
inflytande i kommunen i jämförelse med 2017 då indexvärdet var 40.
2021 års resultat visar att 16 procent av kommunens invånare (19 procent
för riket) upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Inom området
förtroende har Bromölla kommun sämre resultat i alla delar förutom
gällande korruption.
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Den samlade bedömningen för området ”Livsmiljö och
attraktionskraft” är att kommunen delvis uppnått målen.
Den mest positiva utvecklingen kan konstateras inom livslångt
lärande där resultaten fortsätter att förbättras under 2021
i jämförelse med tidigare år. När det gäller hållbar tillväxt visar
resultatet på en negativ utveckling både utifrån en minskad
befolkning under mandatperioden med 226 individer och
utifrån attitydmätningen som visar på ett sämre resultat än
riket gällande medborgarnas bedömning av Bromölla kommun
som en plats att bo och leva på. I det kommunövergripande
målet om att ha en sund ekonomi avser kommunfullmäktige
att skattesatsen skall vara oförändrad men inför beslut om
budget för 2021 höjdes skattesatsen med 80 öre vilket gör att
indikatorn om oförändrad skattesats under mandatperioden
är negativ. En grundläggande förutsättning för att uppnå och
vidmakthålla en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv är att balansen mellan kommunens löpande intäkter
och kostnader är god. Med en resultatnivå mellan 2-3 procent
över en längre tidsperiod klarar en genomsnittlig kommun av
att finansiera större delen av sina investeringar med skatteintäkter. För kommuner med stora investeringsvolymer bör resultatet ligga på mellan 3-5 procent om kommunens finansiella
handlingsutrymme ska behållas. Resultatkravet i budget 2021
var 1 procent och kommunen uppnådde ett resultat för året
som innebar en resultatnivå om 2,7 procent och resultatkravet
uppnåddes därmed för året men det innebar också ett resultat
som ur ett finansiellt perspektiv var bra.
Den samlade bedömningen för området ”Samhällsengagemang
och inflytande” är att kommunen delvis uppnått målen. Det
övergripande målet om delaktighet visar på att medborgarna
enligt medborgarundersökningen känner sig mer otrygga än
riket i Bromölla kommun men samtidigt visar Polisens trygghetsmätning för året på förbättrade resultat i förhållande till
tidigare år. Detta synliggör betydelsen att titta på olika
perspektiv när slutsatser skall dras gällande måluppfyllelse
av de kommunövergripande mål som antagits av kommunfullmäktige. Medborgarna i Bromölla kommun är mer nöjda än
riket gällande äldreomsorgens verksamhet men är samtidigt
mer missnöjda än riket gällande underhållet av den offentliga
miljön. När det gäller det övergripande målet för påverkansmöjlighet/öppenhet visar resultaten gällande valdeltagandet
på en ökning vid valet till riksdag, kommun och landsting

samtidigt som valdeltagandet till Europaparlamentet minskade.
En negativ utveckling kan konstateras för medborgarnas syn
på sitt inflytande i kommunen men även rikets siffror är låga
för detta nyckeltal. Kommunens resultat i medborgarundersökningen är lägre än riket för alla delar inom förtroende förutom när
det gäller synen på korruption.
I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns fem områden
med finansiella mål. Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen
i grunden haft en stabil ekonomi under året. Det starka resultatet
för kommunen 2021 beror till stor del av ökade skatteintäkter
och riktade statsbidrag. Det är av vikt att skatteunderlag och
sysselsättning fortsatt ökar för att kunna bedriva kommunen
med god ekonomisk hushållning. Det finns därmed utmaningar
för kommunen framåt utifrån minskande befolkning och
demografiska förändringar med färre barn födda och fler
som blir äldre.
En samlad bedömning gällande om verksamheten bedrivits
med god ekonomisk hushållning är svår att göra. Resultaten
gällande uppföljning av de kommunövergripande målen som
beslutats av kommunfullmäktige är varierande och visar på
att de delvis är uppfyllda, där finns också indikatorer som visar
negativt och därmed synliggör kommunens utmaningar. Där
finns också resultat att glädjas åt där kommunen förbättrar
resultaten i förhållande till tidigare år. Detta gäller både
finansiella nyckeltal som verksamhets nyckeltal.
Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för kommunen är relativt god, ur både ett finansiellt som ett verksamhetsmässigt perspektiv. Flera målområden har uppnåtts men
inte alla. Kommunen måste fortsatt vara vaksam på den
ekonomiska utvecklingen. Det finns orosmoln med ökade
kostnader inom kommunens verksamheter, ökade investeringsbehov, försämrade resultat i jämförelse med andra kommuner
när det gäller exempelvis näringsliv och områden inom
medborgarundersökningen. Det krävs fortsatt utvecklingsarbete
för att kunna möta utmaningarna framåt och arbeta för att
bedriva kommunens verksamhet med god ekonomisk hushållning.
Bromölla kommun måste arbeta med prioriteringar genom
att hitta nya arbetssätt, samordna resurser och samverka med
andra aktörer för att möta behoven och samtidigt inte
försämra kvalitén och urholka ekonomin.
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Kommunkoncernens ekonomiska ställning
och resultat
Detta avsnitt omfattar kommunkoncernen och den kommunala
förvaltningen med avsteg i den sammanställda redovisningen.
Där sammanförs kommunen, dess bolag och förbund på ett
sätt som kan likställas med koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar juridiska personer, där kommunen
har ett inflytande om minst 20 procent. En bedömning av
kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter.
Ofta läggs fokus på resultat men andra lika viktiga områden
är kapacitetsutvecklingen på lång sikt, riskförhållanden samt
kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska
utvecklingen. För att läsa mer om riskförmåga och styrning
hänvisas till kapitlen ”Viktiga förhållande för resultat och
ekonomisk ställning och ”Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten”.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 25 mnkr
vilket är en förbättring mot 2020, då resultatet var 16,1 mnkr.
Ökningen beror främst på kommunens högre resultat.
Bromölla Energi & Vatten gjorde ett betydligt sämre resultat
än tidigare år vilket berodde på fjärrvärmeverksamheten som
drabbades av ökade värmekostnader.
Kommunen - Årets resultat
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Resultat
En grund i god ekonomisk hushållning är att intäkterna överstiger
kostnaderna och att det finns marginaler för att finansiera
investeringar, värdesäkra anläggningstillgångar och för pensionsåtaganden. Affärsverksamheten ska generera avkastning till
kommunen.
Kommunkoncernen - Årets resultat
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Kommunen gjorde sitt starkaste resultat för mandatperioden
och årets resultat blev 23 mnkr, vilket är i linje med det
prognostiserade delårsresultatet. Kommunen valde även att
göra en extra pensionsinlösen om 10 mnkr för 2021 utifrån de
förbättrade prognoserna under året vilket inte var medräknat
i prognosen i delårsrapporten. I likhet med många kommuner
i Sverige har Bromölla kommun ett bra resultat som förklaras
av de mycket förbättrade skatteunderlaget under året.
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Kommunkoncernen - Nettokostnadsandelar
ÅR

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens nettokostnad

84,1

85,5

87,8

87,4

87,1

9,2

9,4

9,0

8,6

8,4

93,3

95,0

96,8

96,0

95,5

3,4

1,9

2,2

2,1

1,6

96,7

96,9

99,0

98,1

97,1

Avskrivningar
Delsumma

Finansnetto
Summa löp. kostnader

Kommunen - Nettokostnadsandelar
ÅR

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens nettokostnad

93,6

95,0

97,0

96,1

93,7

Avskrivningar

4,2

4,3

4,0

3,8

4

Delsumma

97,8

99,3

101,0

99,9

97,7

Finansnetto

– 0,3

– 1,2

– 0,6

- 0,5

– 0,4

Summa löp. kostnader

97,6

98,1

100,4

99,4

97,3

Nyckeltalet nettokostnadsandel visar hur stor del av skatteintäkter och statsbidrag som går åt till den löpande driften av
verksamheterna. Det är viktigt att nettokostnaderna inte ökar
snabbare än skatteintäkter och statsbidrag. Nyckeltalet ska
vara under 100 procent för att kommunen ska få pengar över.
Med en nettokostnadsandel om 97-98 procent över en längre
tidsperiod klarar en genomsnittlig kommun av att finansiera
större delen av sina investeringar med skatteintäkter. För
kommuner med stora investeringsvolymer bör nyckeltalet vara
95-97 procent om kommunens finansiella handlingsutrymme
ska behållas. Kommunfullmäktiges budgeterade mål för
nettokostnadernas andel (inklusive finansnetto) skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning var
satt till 99 procent för 2021. Mål och riktlinjen för god ekonomisk
hushållning har som mål att under varje mandatperiod förstärka
det egna kapitalet vilket motsvarar ett resultat om 2 procent
av de totala skatteintäkterna för kommunen. Utfallet för
nyckeltalet blev 97,3 procent för kommunen. Finansnettots
andel uppgick till 0,4 procent, vilket innebär att de finansiella
intäkterna var större än de finansiella kostnaderna. Fortsätter
utvecklingen för nettokostnadsandelen på samma sätt så
bidrar det till att nödvändiga investeringar kan finansieras.
Bromölla kommuns nettokostnadsandel har fluktuerat de

senaste fem åren och under 2019 var andelen över 100 procent.
Medelvärdet av femårsperioden är 1,4 procent vilket är bättre
än det budgeterade resultatkravet om 1 procent men sämre än
målsättningen i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Budgetavvikelsen för verksamheterna
uppgick sammantaget till + 1,8 mnkr. Förvaltningsledningen
redovisade ett större överskott under året vilket berodde på
att avsatta medel för kostnader i samband med avveckling av
Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund (SBKF) inte nyttjades
utan väntas först förbrukas under 2022. Samhällsutveckling
och service redovisade en negativ avvikelse om 3,6 mnkr för
året, detta berodde främst på att kommunen valt att göra
en avsättning för kostnader i samband med återställning av
deponi och därmed justera så att avsättningen blir lika stor
som den bankgaranti som finns för detta ändamål. Både Stöd
och omsorg och Utbildning visar på små underskott och
helårsavvikelsen förändrades i förhållande till prognosen
i delårsrapporten. Placeringskostnader ökade för Stöd och
omsorg under året. Stöd och omsorg fick tillsammans med
utbildning i slutet på året kompensation från det statsbidrag
som betalats ut till kommunerna för ökade sjuklönekostnader.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen visade på ett
överskott för året vilket främst berodde på att avsatta medel
för sammanträdesersättningar, oförutsedda kostnader och
representation inte nyttjades fullt ut.
BUDGETAVVIKELSE 2021
VERKSAMHETSOMRÅDE (MNKR)

Förvaltningsledningen
Samhällsutveckling och service
Stöd och omsorg

PROGNOS
AUGUSTI

BOKSLUT
2021

2,0

5,3

– 2,6

– 3,7

2,0

– 0,3

– 2,0

– 0,2

Politik Ks och KF

0,5

1,0

Myndighetskontor

0,0

0,2

Myndighetsnämnd

0,2

0,2

Valnämnd

0,0

0,0

Revisionen

0,0

0,1

Utbildning

Överförmyndarnämnd

– 0,2

– 0,3

SBKF

0,3

– 0,5

Summa

0,2

1,8

Förvaltningsberättelse
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De gamla avfallskärlen ersätts med nya vid införandet av fyrfackssortering i april.

FINANSFÖRVALTNINGEN JÄMFÖRT MED 2020 (MNKR)

DIFFERENS I UTFALL MELLAN 2020 OCH 2021

KOMMENTAR

Skatteintäkter

49,9

Högre skatteintäkter samt en positiv slutavräkning.

Generella statsbidrag och utjämning

– 3,1

Inkomstutjämningsbidraget minskade med 3,1 mnkr. Regleringsbidraget och kommunal fastighetsavgift ökade med samma belopp
som generella bidrag minskade. Där avgiften till LSS-utjämningen
minskade med 5,8 mnkr ökade kostnadsutjämningsavgiften
med ungefär samma belopp.

Finansiella intäkter

– 0,3

Återbäring från Kommuninvest och ränteintäkter minskade.
Kommunal borgensavgift ökade dock inte med samma belopp.

Finansiella kostnader
Totalt

0

Finansiella kostnader har varit stabila mellan åren.

46,5

Under året har det funnits stor fluktuation i skatteprognoserna med anledning av osäkerheten kring pandemins konsekvenser.
Skatteintäkterna blev mycket bättre för året vilket berodde på en stark ökning av lönesumman och förklaras av återhämtningen
efter det svaga året 2020.
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Placeringskostnaderna
Nettoinvesteringar - Kommunkoncernen

Nettoinvesteringar - Kommunen

200

150
150,1

149,9

100

100
97,0

87,9

58,6
50

65,4

43,8

57,4
37,6

67,2
0

2017

2018

2019

2020

2021

Självfinansieringgrad i % - Kommunkoncernen
139,3

150

100

100,6

0
2017

71,6

2019

2020
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Självfinansieringgrad i % - Kommunen
150

97,1

2018

126,9
90,8

100

98,7

95,1

2020

2021

52,8
50

50
20,2

0

0
2017

2018

2019
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Årets nettoinvesteringar uppgick till 97 mnkr för kommunkoncernen vilket var nästan 30 mnkr högre än under 2020.
Att investeringarna ökat är inte konstigt eftersom kommunkoncernen har en omfattande investeringsplan, prognosen
visar att detta kommer fortsätta. Föregående års lägre nivå
förklaras främst med att pandemin satte hinder i möjligheterna till att genomföra de investeringar som var planerade.
Kommunens nettoinvesteringar för 2021 var 57,4 mnkr
vilket är ca 20 mnkr högre än för 2020.
Själfinansieringsgraden för kommunen var 95 procent under
2021, genomsnittet av självfinansieringsgraden för femårsperioden 2017 till 2021 blev 86,3 procent. Orsaken till att
snittet blev lägre än 90 procent var den låga självfinansieringsgraden under 2019. Övriga år under femårsperioden har självfinansieringsgraden varit högre än 90 procent. Investeringarna
under 2021 har finansierats av kassaflöde från den löpande
verksamheten men också genom nyupplåning om 30 mnkr.

2017

• Nybyggnation Edenryds skola
• Nytt bostadsnära insamlingssystem, Fyrfacksinsamling

2019

Utöver dessa har ytterligare åtta projekt slutredovisats under
året. Den totala kostnaden för dessa projekt var 35,3 mnkr.
Alla projekt som slutredovisats har inrymts inom den budgetram som beslutats för projekten förutom nybyggnation
Edenrydsskola som blev ca 3,2 mnkr dyrare än vad som
beräknats för projektet. Fördyrningen berodde bland annat
på att det konstaterades brister dolda i konstruktionen.

Kortfristig betalningsförmåga
Kassalikviditeten är ett mått som mäter den kortfristiga
betalningsförmågan
KOMMUNKONCERNEN

2017

2018

2019

2020

2021

Likvida medel mnkr
(omsättningstillgångar)

280,8

281,5

256,8

333,2

367,5

Kassalikviditet procent

142 %

134 %

131 %

151 %

167 %

2017

2018

2019

2020

2021

Likvida medel mnkr
(omsättningstillgångar)

161,3

159,7

112,6

158,6

190,3

Kassalikviditet procent

116 %

105 %

83 %

103 %

123 %

KOMMUNEN

De två största investeringsprojekten i kommunens
investeringsbudget för 2021/2022 som avslutats var:

2018
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Likviditeten i kommmunkoncenen uppgick vid årsskiftet till
367,5 mnkr vilket gör att likviditeten i koncernen fortsätter
att förbättras. I kommunen har likviditeten ökat men samtidigt
har även låneskulden ökat. Sammantaget bedöms den
finansiella beredskapen på kort sikt vara tillräcklig.

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga och beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång
sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierar sina
tillgångar med eget kapital. Detta mått påverkas därmed av
investeringstakten, nyupplåningen, andra skuldförändringar
samt det ekonomiska resultatet. Enligt Bromölla kommuns
finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska soliditeten
för kommunkoncernen stärkas med 10 procentenheter under
en sjuårsperiod.
Kommunkoncernen - Soliditet (%)
24,0
23,5

23,5

23,2

23,0
22,5

22,8

23,0

22,4

För kommunen var soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen
52,3 procent och soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen
uppgick till 28,5 procent. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen har som en följd av stora investeringar och ökad
låneskuld minskat under ett par år. Däremot ligger soliditeten
inklusive ansvarsförbindelsen på en relativt stabil nivå och har
förbättrats något sedan föregående år.

Finansiell uppföljning
Kommunkoncernen – Låneskuld (mnkr)
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Soliditet exkl. ansvarsförbindelse

Soliditeten i kommunkoncernen exklusive ansvarsförbindelsen
var 23,5 procent vid utgången av 2021. Soliditeten har varit
förhållandevis konstant under den senaste femårsperioden.
Kommunen – Soliditet (%)
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1 137,2

2018

2019

1 090,1

2017

22,0

56,1

56,3

40
24,5

27,1

2021

Kommunkoncernens långfristiga låneskulder uppgick vid
årsskiftet till 1 195,7 mnkr. Låneskulden har ökat till följd
av en omfattande investeringsplan med en lägre andel
självfinansiering. Under 2021 skedde en nettoökning med
24,3 mnkr (34,3 mnkr 2020) varav kommunen ökat sin
låneskuld med 30 mnkr. Långivare för kommunkoncernen
var Kommuninvest med 100 procents andel av lånen.
Kommunen – Låneskuld (mnkr)
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Soliditet inkl. ansvarsförbindelse
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse
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2020

2021

Kommunens låneskuld har ökat de två senaste åren och
uppgick vid årsskiftet till 195 mnkr.
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader för kommuner.
Ekonomisk balans handlar om att styra ekonomin både i ett
kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett
längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en
nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation
eller av för låg självfinansiering av investeringar.
Balanskravet innebär att underskott som uppkommit under
ett enskilt räkenskapsår ska återställas inom de tre påföljande
åren. Kommunen hade ett negativt balanskrav 2019 som
återställdes 2020. Årets resultat är 23 mnkr och kommunen
har inget underskott att återställa sedan föregående år.
Bromölla kommun uppfyller därmed kommunallagens
balanskrav för 2021.

Resultatutjämningsreserven
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 211 att avsätta
medel till en resultatutjämningsreserv. Per den 1 januari 2013
avsattes 51,3 mkr. Kommunfullmäktige fastställde även ett
tak på reservens storlek till 10 procent av årets skatteintäkter
och generella statsbidrag. Bromölla kommun förfogar över en
resultatutjämningsreserv (RUR) på 67,3 mnkr som efter kommunfullmäktige beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. För
2021 avsätts 4,6 mnkr till resultatutjämningsreserv och
utgående värde blir därmed 71,9 mnkr.
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

2017

2018

2019

2020

2021

Ingående värde

63,9

69,3

71,1

71,1

67,3

Reservering till RUR

5,4

1,8

0

0

4,6

Disponering av RUR

0

0

0

-3,8

0

69,3

71,1

71,1

67,3

71,9

Utgående värde

Årets resultat 2021 justerades med realisationsvinster på
1,8 mnkr och balanskravsresultatet uppgår därmed till 21,2 mnkr,
vilket gör att kommunen visar ett överskott igen efter att ha
visat underskott två år i rad. Kommunen avser att reservera
4,6 mnkr till resultatutjämningsreserven vilket innebär att
den disponering som gjordes under 2020 återställs samt
att reserven utökas något.
Tabell: Balanskrav (mkr)
2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat enligt resultaträkningen

16,9

13,4

-2,8

4,1

23

Justering realisationsvinster

-1,7

-1,8

-0,8

-4,3

-1,8

Justering realisationsförluster

0

0

0

0

0

Extraord. Intäkt

0

0

0

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

15,2

11,6

-3,6

-0,2

21,2

Justerat resultat

15,2

11,6

-3,6

-0,2

21,2

Medel till resultatutjämningsreserv

-5,4

-1,8

0

0

-4,6

Medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

3,8

0

9,8

9,8

-3,6

3,6

16,6

Årets balanskravsresultat

Lördagen den 13 november firade Gunnar Nylunds konstverk Scanisaurus 50 år.
Det blev en festlig jubileumsdag på Ifötorget.
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Väsentliga personalförhållanden
Uppgifterna under denna rubrik har hämtats ur Bromölla
kommuns ekonomi- och personalsystem. All statistik avser
tillsvidareanställda medarbetare om inget annat anges.
Uppgifterna avser endast kommunen då bolagen inte har
lika omfattande upplysningskrav avseende medarbetare.
Antal anställda
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Hälsa och arbetsmiljö

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda

Bromölla kommun hade 1026 tillsvidareanställda den
1 november 2021 vilket är 88 fler individer än motsvarande
period 2020. Den stora ökningen beror huvudsakligen på att
kommunen har övertagit verksamheterna städservice och
måltidsservice från Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund
(SBKF) under året.
Kategorin visstidsanställda uppgick per 2021-11-01 till
168 personer.
Den totala personalkostnaden utgör 74,4 procent av nettokostnaderna 2021. I pensionskostnaden ingår uppbokningen inlösen
av pensionsrätt med 10 mnkr.
2017

2018

2019

2020

2021

Löner arbetad tid

302,6

325,8

343,4

358,5

371,5

Löner ej arbetad tid

40,8

43,8

45,1

52

55,3

Ersättningar

3,5

3,3

4,0

3,8

3,8

Sociala avgifter

106,5

114,8

121,0

126,5

129,4

Pensionskostnader

35,8

44,1

46,9

46,4

61,1

489,2

531,8

560,4

587,2

621,1

Totalt

Totalt antal anställda per åldersgrupp

Nettokostnad

686,1

714,9

766,5

808,5

835

Andel

71,3%

74,4%

73,1%

72,6%

74,4%

Medelåldern bland Bromölla kommuns tillsvidareanställda var
46,3 år (för kvinnor 46,2 år, för män 46,9 år). Medelåldern för
samtliga tillsvidareanställda minskade med 0,1 år.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Bromölla kommun har
sin grund i arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall
förebyggs och en i övrigt tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att de olika styrdokumenten för det systematiska
arbetsmiljöarbetet behöver bli mer kända bland medarbetarna.
Arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att chefer och arbetsledare kan
verka för att risker förebyggs och en tillfredsställande och god
arbetsmiljö uppnås. Den årliga uppföljningen visar dock att alla
chefer inte har fått en sådan fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
För att kommunens chefer, skyddsombud och huvudskyddsombud ska ha den kompetens som krävs anordnas regelbundna
grundläggande arbetsmiljöutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Arbetsgivaren har under året genomfört en
grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och
skyddsombud. Den årliga uppföljningen visar att såväl chefer
som skyddsombud behöver ytterligare kunskaper för att kunna
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och få kunskap
i hur ohälsosam arbetsbelastning ska förebyggas och hanteras.
De enskilda arbetsgrupperna ute i våra verksamheter kartlägger och analyserar aktivt och fortlöpande arbetsmiljön
ur fysiskt respektive socialt och organisatoriskt perspektiv.
Respektive chef samordnar arbetet och säkerställer att
identifierade brister åtgärdas.
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Den årliga uppföljningen visar att det regelbundet genomförs
undersökningar för att identifiera arbetsmiljörisker som sedan
riskbedöms, åtgärdas och följs upp. HR- och kommunikationsenheten och företagshälsovården utgör stöd vid behov. En
partsgemensam arbetsgrupp har utsetts under året som har
till uppgift att utveckla kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

Nyttjandegrad friskvårdsbidrag
49,4 %

2019

Sjukfrånvaro, frisknärvaro och rehabilitering
Sjukfrånvaron var under det gångna året på en hög nivå vilket
pandemin till stora delar var orsak till. En liten förbättring kan
påvisas jämfört med 2020. Långtidssjukfrånvaron, 60 dagars
sjukfrånvaro eller mer, ökade i jämförelse med 2020 medan
sjukfrånvaron för medarbetare upp till 29 år är den kategori
som visade på största förbättringen i jämförelse med 2020.
SJUKFRÅNVARO

2017

2018

2019

2020

2021

Total sjukfrånvaro

6,1

6,5

6,2

8,6

8,2

Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar

32,3

34,6

31,4

26,1

31,4

Sjukfrånvaro för kvinnor

6,7

7,0

6,7

9,0

8,7

Sjukfrånvaro för män

3,1

4,2

4,1

6,8

5,7

Sjukfrånvaro upp till 29 år

4,4

4,2

7,7

10,4

8,9

Sjukfrånvaro 30-49 år

5,9

6,4

6,0

8,4

8,3

Sjukfrånvaro över 50 år

6,8

7,1

6,1

8,5

8,0

Sjukfrånvaron 2021 redovisas enligt principer reglerade i Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Bromölla kommun erbjuder medarbetare ett friskvårdsbidrag
på 1 000 kr och det finns även möjlighet till central finansiering
för hälsofrämjande gruppaktiviteter. Det genomsnittliga
beloppet per användare av friskvårdsbidraget uppgick 2021
till 926 kronor. Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget har ökat
marginellt under 2021.

42,8 %

43,0 %

2020

2021

Frisknärvaron för 2021 ökade med 1,6 procentenheter
i jämförelse med tidigare år till 23,7 procent av antalet anställda
som inte haft en enda dags sjukfrånvaro.
Hälsofrämjande aktiviteter i form av hälsoprofilbedömning
som pausades under våren 2020 med anledning av pandemin,
kunde inte återupptas under 2021.

Kompetensförsörjning och omvärld
Bromölla kommun står precis som övriga aktörer inom välfärden
inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa personal- och
kompetensförsörjningen.
Kompetensförsörjningen är ett vidare begrepp då det förutom
möjligheten till att kunna rekrytera medarbetare med rätt
kompetens även innefattar vad som krävs för att kunna
attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla
befintliga medarbetare.
För att kunna säkerställa den strategiska kompetensförsörjningen krävs en systematisk process för att arbeta
med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv.
Efter en granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning har förvaltningen fått till uppgift att utarbeta en
kompetensförsörjningsstrategi som gäller för hela förvaltningen
och kommunens alla verksamheter. Vikten och styrkan av
att ha ett gemensamt helhetstänk kring hur kommunen som
arbetsgivare ska möta kompetensutmaningar både på kort och
lång sikt är angeläget. Med stöd av denna strategi kan respektive
verksamhetsområde sedan årligen göra en inventering och
analys med åtföljande åtgärder.
Bromölla kommun har en strävan att göra en bra arbetsgivare
ännu bättre och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
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Heltidsarbete som norm
Under 2021 har arbetet fortsatt pågått med att skapa
förutsättningar för att genomföra intentionerna med det
centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR): att heltidsarbete ska vara norm. Bromölla
kommun har kommit långt i detta arbete och befinner sig
i framkant gällande att genomföra intentionerna i verksamheterna.
För att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade
medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare
som kan erbjuda goda arbetsvillkor. Ett led i detta är att samtliga
medarbetare ska ha rätt till heltid. Detta är inte minst en
jämställdhetsfråga eftersom de flesta som arbetar deltid
är kvinnor.
I Bromölla kommun finns den högsta andelen deltidsanställda
medarbetare inom verksamheten Stöd och omsorg.
I kommunen erbjuds alla medarbetare inom Kommunals
avtalsområde och som jobbar inom funktionerna Vård och
omsorg respektive Omsorg och funktionsnedsättning en
heltidsanställning. Inom förskolan kommer samma erbjudande
ges under våren 2022. Erbjudandet består av att gå upp till
heltid eller kvarstå i sin grundsysselsättning. All nyrekrytering
inom Kommunals avtalsområde sker till heltidstjänster.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt för samtliga
månadsavlönade, tillsvidareanställda och visstidsanställda
medarbetare med månadslön, uppgick per 2021-11-01 till
94,5 procent, en ökning med cirka 1,2 procentenheter jämfört
med 2020. För manliga medarbetare uppgick den genomsnittliga
sysselsättningsgraden till 96,1 procent, vilket är en ökning
med drygt 0,5 procentenheter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade kvinnor uppgick till 94,1
procent, vilket är en ökning med nästan 1,3 procentenheter.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivaren
målsättning att heltidsanställning ska vara norm, tagit
ytterligare kliv framåt.

Nyckeltal för anställningstrygghet
Anställningstryggheten mäts i ett nyckeltal som utgår från
Nyckeltalsinstitutets Arbetsvillkorsindex (AVI), som visar
andelen tidsbegränsat anställda i relation till det totala antalet
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anställda: nyckeltalet redovisar förhållandet mellan antalet
visstidsanställda (168) och antalet tillsvidareanställda (1026):
INDEX

AVI

2017

2018

2019

2020

2021

17,1%

18,9%

17,4%

17,1%

16,4%

2019 redovisades ett trendbrott av nyckeltalet som fortsatte
2020 och nu även 2021. Under 2021 har både antalet visstidsanställda och antalet tillsvidareanställda ökat, men antalet
tillsvidareanställda har ökat mer, därav en fortsatt minskning
av nyckeltalet. Den stora ökningen beror till största delar på
att kommunen har övertagit verksamheterna städservice och
måltidsservice från Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund
(SBKF). Sammantaget innebär detta en förbättring av anställningstryggheten i organisationen under 2021.

Vår bemanningsmodell
Bromölla kommuns modell för bemanning bygger på att
medarbetare ingår i ett samplaneringsområde där en enhet
med tillfällig underkapacitet kan samplaneras med en annan
enhet med tillfällig överkapacitet. Genom detta sätt att planera
och bemanna verksamheterna kan kommunen hantera en
eventuell överkapacitet, trygga kompetensförsörjningen och
minska andelen visstidsanställda. Detta är i linje med kommunens
tidigare beslut om att minska antalet visstidsanställda samt
möjliggöra Heltid som norm. Effekterna kommunen ville
uppnå var bättre kvalitet, högre personalkontinuitet, färre
antal vikarier samt ett minskat antal inbeordringar av
ordinarie personal. Pandemin har dock medfört svårigheter
till att göra denna samplanering.
Verksamheten har ett stort behov av vikarier på helgerna för
att kunna säkerställa bemanningen. Med införandet av Heltid
som norm innebär det att det finns ett kontinuerligt behov av
att se över bemanningen. Arbetsgivaren behöver hitta
kostnadseffektiva, långsiktiga och hållbara lösningar för
att säkerställa tillgången på kompetens.
För att kunna omhänderta den överkapacitet av personal som
uppstår med anledning av Heltid som norm ställer det krav på
ett annat sätt att bemanna våra verksamheter och högre
flexibilitet hos våra medarbetare.
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När kommunen gick in i den nya modellen för bemanning
gjordes bedömningen att det saknades 16-18 medarbetare för
att kunna fylla det bemanningskrav och behov som enheterna
lagt in i bemanningssystemet, för att vara rätt bemannande
på helger. Det bedömdes dock inte som en lösning att anställa
16-18 nya medarbetare på heltid, eftersom det då skulle medfört
ett stort överflöd av resurser i veckorna i form av resurspass.
Avsaknaden av personal innebar att Bemanningsenheten fick
tillsätta ett stort antal vakanta arbetspass med timavlönade
varje helg, vilket i sin tur medförde att det fanns få timavlönade
kvar till att bemanna akut frånvaro.
En inventering av personalresurserna har därför genomförts för
att hitta möjligheter att bemanna vakanta helgpass.
Resultatet av inventeringen visade att om all tillsvidareanställd
personal minskade sin resurstid i veckorna och arbetade en
delad tur på ett helgpass var fjärde vecka, under sin ordinarie
helgtjänstgöring, skulle alla helgpass kunna bemannas med
tillsvidareanställda medarbetare inom befintlig personalstyrka.
Genom att använda befintliga personalresurser skulle arbetsgivaren kunna använda överskottet av tid från vardagarna till
vakanta helgpass och därmed undvika att få ett stort
överskott av resurspass på veckodagarna.

Beslut fattades att under mars månad 2021 införa en delad
tur på ett 4-veckors schema för medarbetare inom funktionen
Vård och omsorg.
Den rådande situationen med pandemin har dock gjort det
svårt att följa upp och göra utvärderingar om införandet av en
delad tur fått avsedd effekt, då sjuktalen varit höga bland såväl
den ordinarie som den timavlönade personalen. Stundtals har
verksamheten inte kunnat ersätta all frånvaro där verksamheten i stället har fått göra prioriteringar utifrån tillgängliga
resurser.
En utvärdering är planerad av förändringen att genomföras
under våren 2022. Verksamheten bedömer att det behöver ha
gått åtminstone ett år sedan införandet, för att kunna göra en
adekvat utvärdering.
Användandet av timavlönad personal har minskat efter
införandet av den delade turen. Från den 15 mars 2021 fram
till årsskiftet har det schemalagts drygt 2250 delade turer
i funktionen Vård och omsorg, vilket gjort att fler pass har
bemannats med ordinarie personal i stället för timavlönad
personal. I stället för att schemaplanera den ordinarie
personalen på vardagar, där det funnits ett överskott på tid,
har överskottet av tid kunnat användas till att arbeta en delad
tur på ett helgpass var fjärde vecka, under sin ordinarie
helgtjänstgöring.
Av de drygt 2250 delade turerna har det vid 110 tillfällen
bemannats med timavlönad personal eller med resurspass,
då den ordinarie personalen har haft korttids- och långtidssjukfrånvaro.
Bromölla kommuns målsättning är att alltid kunna säkerställa
bemanningen och att detta ska göras på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt och på sikt är tanken
att avveckla delad tur.

Jämställdhet och likabehandling
85,3 procent av Bromölla kommuns tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2020.

Kommunalrådet Jenny Önnevik och näringslivschef Per-Anders Green hjälper till vid första
spadtaget för Ottosson Truck AB:s nyetablering i Bromölla.

Även inom kategorin visstidsanställda kvinnliga medarbetare per
2021-11-01 kan det uppvisas en ökning, från 70,0 procent till
72,6 procent.

Förvaltningsberättelse

33

Skillnaden mellan män och kvinnors totala medellön har ökat
till 2 602 kronor, jämfört med 2020 då skillnaden uppgick till
2 325 kronor. En förklaring är att verksamheterna städservice
och måltidsservice har överförts från Sölvesborg-Bromölla
kommunalförbund (SBKF), där lönenivåerna är lägre än de
redovisade medellönerna. Då merparten av medarbetarna
inom städservice och måltidsservice är kvinnor bidrar det till
ökningen. Löneskillnader mellan olika åldersintervall ska tolkas
utifrån att olika kommunala verksamheter i riket expanderat
(och/eller övergått i kommunal regi) vid olika tidpunkter; likaså
kan medarbetares benägenhet till rörlighet antas variera i olika
åldersintervall. I ett åldersintervall med högre personalomsättning är det rimligt att anta att detta förväntas driva
upp löneläget.

Lönekartläggning och löneanalyser
Bromölla kommun har genomfört lönekartläggning och
löneanalyser som omsattes i 2021 års löneöversyn i syfte att
säkerställa en könsneutral lönebildning, en konkurrenskraftig
och tydlig intern lönestruktur samt distinktare riktlinjer för
lönesättning vid nyanställning.
Räddningstjänsten visar tredjeklassarna på Alvikenskolan hur isräddning går till.

Analysen av den interna lönestrukturen har kompletterats med
en analys av externt löneläge i syfte att behålla attraktivitet
som arbetsgivare samt säkerställa regional konkurrenskraft
i lönebildningen.

Löner

Medellöner, heltid, per ålder och kön 2021
ÅLDERS-GRUPP

MEDELLÖN KVINNOR

MEDELLÖN MÄN

TOTALT

- 29 ÅR

28 248

28 717

28 311

30-39 ÅR

29 749

32 471

30 103

40-49 ÅR

33 310

36 461

33 878

50-59 ÅR

32 941

35 615

33 256

60 + ÅR

33 381

34 619

33 594

Totalt

31 953

34 555

32 336

Löneöversyn 2021 slutfördes inte förrän i juni eftersom
löneöversyn 2020 först kunde slutföras i februari på grund av
att pandemin försenade avtalsförhandlingarna under 2020.
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Förväntad utveckling
Bromölla kommun står fortsatt inför stora ekonomiska
utmaningar. En demografisk utveckling med en åldrande
befolkning innebär att färre ska betala för fler. Kommunen har
minskande invånarantal sedan 2019 och trenden ser inte ut att
brytas. Befolkningen minskar både genom att det föds färre
barn och att det flyttar ut fler från kommunen än vad som
flyttar in.
Kommunen har flera stora investeringbehov framåt men
takten på dessa behöver bli lägre. Utmaningen de kommande
åren kommer att vara att arbeta med mängden investeringar,
som är på rekordnivåer och behöver prioriteras. Goda resultat
är en förutsättning för att kommunen ska kunna klara av att
möta investeringbehovet utan att urholka den långsiktiga
betalningsförmågan. Soliditet bör stärkas på lång sikt och
kommunen bör därmed ha en restriktiv hållning till nya
borgensåtaganden. Budgeten som är beslutad för 2022 har
ett resultatkrav om 2 procent vilket följer riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning och därmed ger förutsättningar för
långsiktig stabilitet i driftsbudgeten.
Bromölla Energi & Vatten AB står inför stora investeringar
under de närmaste 3-5 åren. Reningsverket i Bromölla
kommer att byggas ut till följd av myndighetskrav. Vattenverket
i Nymölla byggs ut för att öka kapaciteten. Vidare behöver
VA-ledningsnätet fortsatt förnyas i en högre takt än tidigare.
Utöver detta finns fler områden som finns beskrivna i deras
verksamhetsberättelse. För att kunna genomföra detta krävs
ett ökat kassaflöde där bolagets bedömning är att det måste
ske genom höjda taxor och extern finansiering under 20222025. Även Bromöllahem ser ett stort investeringsbehov de
kommande åren till följd av den underhållsskuld som finns.
Deras bedömning är det krävs ett ökat kassaflöde för att klara
det och investeringarna därmed enbart kan genomföras på
den nivå som hyreshöjningar tillåter.
Restriktionerna i samband med pandemin togs bort i februari
2022 och hur återhämtningen kommer se ut är svårt att sia
om samt vilka konsekvenser pandemin får långsiktigt på
samhället och dess medborgare.
Val ska genomföras i Sverige under 2022 och osäkerhet finns
kring eventuell påverkan för kommunernas ekonomi, vilket
gör det svårt att göra ekonomiska planeringar för 2023 och
framåt.

Den ekonomiska planeringen är osäker, det tydliggjordes
framförallt i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognoser som fluktuerade stort under 2021.
Sveriges Kommuner och Regioner tror på en lite starkare
konjunktur i Sverige 2022 än vad de tidigare prognostiserat,
främst med högre export 2022 och lite lägre konsumtion för
hushållen. Samtidigt är de höga energipriserna negativa för
köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. BNP
ökar enligt SKR:s bedömning med 3,6 procent 2022 och
1,6 procent 2023. Tillväxttakten i skatteunderlaget minskar
något när farten i återhämtningen saktar ner. Ökningstakten
ligger dock högre 2021 och 2022 än genomsnittet de tio
senaste åren. De räknar med en starkt ökande lönesumma
som grund för deras prognos om en stark ökning av skatteunderlaget dessa år.
Avvecklingen av Sölvesborg Bromölla kommunalförbund
(SBKF) med den verksamhet som bedrivits i denna form,
kommer få fortsatt fokus under 2022 för Bromölla kommun
utifrån att bygga upp verksamhet genom att skapa rutiner och
relationer och nya samarbetspartners.
Beslut fattades under 2021 av kommunfullmäktige om en ny
vision och styrmodell. Efter att kommunfullmäktige antagit
styrmodellen har kommunstyrelsen presidie arbetat vidare
med att ta fram indikatorer till de övergripande målen och
även i detta arbete sker förankring genom gruppledarna inför
kommande formell politisk hantering som planeras under
våren 2022. En ny översiktsplan för Bromölla kommun skall
arbetas fram de närmaste åren.
Bromölla kommun behöver ha en återhållsam inställning
till sin ekonomi under de närmaste åren för att kunna
bedriva verksamheten enligt god ekonomisk hushållning.
Sammanfattningsvis behöver kommunen prioritera och
effektivisera.
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I april sänktes bashastigheten till 40 i tätorterna Gualöv, Näsum och delar av Valje. Anders Pihl från Kommunteknik skyltade om.
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Resultaträkning (mnkr)
KOMMUNEN

KONCERNEN

NOT

2020

BUDGET

2021

2020

2021

Verksamhetens intäkter

1

160,6

144,0

173,6

326,6

334,0

Verksamhetens kostnader

2

-931,7

-934,8

-969,9

-1030,1

-1076,4

7,8,11

-30,5

-31,3

-33,0

-66,6

-68,4

-801,6

-822,1

-829,3

-770,1

-810,8

Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

3

552,4

576,9

602,3

552,4

602,3

Generella statsbidrag och utjämning

4

249,6

252,4

246,5

249,6

246,5

0,4

7,2

19,5

31,9

38,0

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

5

5,0

3,4

4,7

1,5

1,2

Finansiella kostnader

6

-1,3

-2,3

-1,2

-17,3

-14,2

4,1

8,3

23,0

16,1

25,0

-

-

-

-

-

16,1

25,0

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster (netto)
Extraordinära poster
Årets resultat

-

-

-

4,1

8,3

23,0
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Balansräkning (mnkr)
KOMMUNEN

TILLGÅNGAR

KONCERNEN

NOT

2020

2021

2020

2021

8

1,6

1,3

1,6

1,3

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar

9

497,3

496,5

1 490,6

1 492,7

Maskiner och inventarier

10

52,1

78,0

66,8

91,4

Finansiella anläggningstillgångar

11

24,4

26,4

11,6

16,2

575,4

602,2

1 570,6

1 601,6

7,3

5,8

7,3

5,8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Exploateringsfastigheter

12

Fordringar

13

61,0

67,0

91,9

106,1

Kassa och bank

14

90,3

117,5

234,0

255,6

Summa omsättningstillgångar

158,6

190,3

333,2

367,5

SUMMA TILLGÅNGAR

734,0

792,5

1 903,8

1 969,1

Årets resultat

4,1

23,0

16,1

25,0

Resultatutjämningsreserv

71,1

71,9

71,1

71,9

Övrigt eget kapital

315,7

319,2

351,0

366,3

Summa eget kapital

390,9

414,1

438,2

463,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

15

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

16

10,2

10,6

10,2

10,6

Andra avsättningar

17

13,6

18,0

40,5

50,5

23,8

28,6

50,7

61,1

Summa avsättningar
SKULDER

Långfristiga skulder

18

165,0

195,0

1 194,3

1 224,7

Kortfristiga skulder

19

154,3

154,8

220,6

220,1

Summa skulder

319,3

349,8

1 414,9

1 444,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

734,0

792,5

1 903,8

1 969,1

-

-

-

-

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser

20

190,6

188,3

Borgensåtaganden

21

1 081,7

1 075,5

Övriga ansvarsförbindelser

22

28,3

28,3
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Kassaflödesanalys (mnkr)
KOMMUNEN
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

NOT

KONCERNEN

2020

BUDGET

2021

2020

2021

Årets resultat

4,1

8,3

23,0

16,1

25,0

Justeringar för av- och nedskrivningar

30,5

31,3

33,0

66,6

68,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

7

-4,2

2,6

2,3

11,5

Ökning-/minskning+ exploateringsfastigheter

12

-0,4

1,5

-0,4

1,5

Ökning-/minskning+ rörelsefordringar

-11,1

-6,0

-16,0

-15,2

Ökning+/minskning- rörelseskulder

18,2

20,0

0,5

24,9

3,1

Medel från den löpande verksamheten

37,1

59,6

54,6

93,5

94,3

-43,2

-121,0

-61,1

-87,7

-100,5

5,6

0,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

5,7

20,7

5,7

-2,0

-0,2

-2,2

-37,6

-121,0

-57,4

-67,2

-97,0

35,0

20,0

30,0

35,0

30,0

Amortering av skuld

0,0

0,0

0,0

-0,8

-5,7

Minskning av långfristiga fordringar

0,0

-

0,0

-

-

Medel från finansieringsverksamheten

35,0

20,0

30,0

34,2

24,3

Årets kassaflöde

34,5

-41,4

27,2

60,5

21,6

Likvida medel vid årets början

55,8

90,3

90,3

173,5

234,0

Likvida medel vid årets slut

90,3

48,9

117,5

234,0

255,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån
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Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer. Den rekommendation
som inte följdes var:
• R9 om avsättningar och ansvarsförbindelser. Det är framför allt avsättning till sluttäckning av deponin på Åsen.
Någon nuvärdesberäkning gjordes inte av kommunen, men
Länsstyrelsen krävde i sitt tillstånd en garanti på 18,3 mnkr.
Kommunen har uppfyllt kravet under 2021 med en extra
avsättning.

Leasing
Rådet för kommunal redovisning tog i sin rekommendation
nr R5 upp frågan hur leasingavtal skall klassificeras. Man skall
fr.o.m. 1 januari 2003 skilja på finansiella och operationella
leasingavtal. Avtal som ingåtts före rekommendationens
ikraftträdande får dock klassificeras som operationella. En
kartläggning av samtliga leasingavtal gjordes och sedan 2003
har endast ett fåtal finansiella leasingavtal ingåtts och då till
ett obetydligt värde. Dessa har därför klassificerats som
operationell leasing med hänsyn till dess värde. Inga hyresavtal
är klassificerade som finansiella leasingavtal eftersom avtalsperioderna är kortare än objektens livslängd och inga ekonomiska
risker eller fördelar är avtalade mellan leasegivaren och
leasetagaren.

Pensionsskuld
Kommunen använder sig av KPA för beräkning av pensionsskulden. Kommunens skuld till de anställda i form av pensionsutfästelser intjänade fr.o.m. 1998 bokfördes som en kortfristig
skuld avseende den individuella delen och därtill tillhörande
löneskatt. Kommunen betalar ut hela den individuella delen.
Delen som tas upp som kortfristig skuld avser 2021 och betalas
ut under våren 2022. Garanti- och efterlevandepension samt
pensioner till personer som inte ingår i det nya pensionssystemet
bokfördes som avsättning. Pensionsskulden intjänad före 1998
redovisades som en ansvarsförbindelse enligt den kommunala
redovisningslagen.
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad
tjänstepension. Pensionsersättningen är 3,5 procent och beräknas
på den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.
Pensionsersättningen betalas en gång per år till en traditionell
tjänstepensionsförsäkring i KPA Pensionsförsäkring AB.

Förtroendevald som har uppdrag som motsvarar mer än
40 procent tjänst följer det pensionsreglemente som gällde vid
hans/hennes tillträdesdag.

Semesterlöneskuld
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar, semestertimmar, flextid och okompenserad övertid
bokfördes som kortfristig skuld. Semesterlöneskuldens
förändring under 2021 bokfördes bland verksamhetens kostnader.

Anläggningstillgångar
I balansräkningen tas anläggningstillgångarna upp till
anskaffningsvärdet, (utgiften minus investeringsbidrag)
med avdrag för planenliga avskrivningar.

Exploateringstillgångar
Omklassificering görs från anläggningstillgång till omsättningstillgång i samband med att exploatering påbörjats.

Lokalkostnader
Internprissättning tillämpas. Det innebär att budget och
beräknat utfall för lokalkostnaderna fördelas ut på respektive
lokalanvändare. Avsikten med internprissättningen är att
kostnaderna ska belasta verksamheten och visa den verkliga
kostnaden.

Internränta
I internredovisningen har verksamheterna belastats med
internränta på 1,25 procent, enligt SKR:s rekommendationer,
baserat på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Avskrivningar
Linjär avskrivningsmetod tillämpas på anskaffningsvärdet.
I anskaffningsvärden ingår inga räntor. Principerna för avskrivningstider är 3 år för datorer, övriga inventarier 3-10 år,
maskiner 5-10 år, gator och vägar 15-75 år och fastigheter
10-60 år och görs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKR:s förslag till avskrivningstider. Gränsvärdet för aktivering är 20 tkr, undantag görs för
datorer och möbler. Vissa anläggningstyper fick fr.o.m. 1997
förändrade avskrivningstider. De anläggningar som aktiverades
före 1997 ligger kvar med de tidigare avskrivningstiderna.
Kapitalkostnadsberäkningen påbörjades vid den tidpunkt anläggningen aktiverades i anläggningsregistret. Kapitalkostnaderna
består av avskrivningar på anskaffningsvärdet samt ränta på
bokfört värde.
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Räkenskaper

Lånekostnader

Resultatutjämningsreserv

Samtliga lånekostnader belastar resultatet den period de hänför
sig till. Inga lånekostnader aktiveras i anskaffningsvärdet.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 211 att avsätta
medel till en resultatutjämningsreserv. Per den 1 januari 2013
avsattes 51,3 mnkr. För 2013 medgav resultatet en avsättning på 11,2 mnkr. Dock fastställde kommunfullmäktige ett
tak på reservens storlek till 10 procent av årets skatteintäkter
och generella statsbidrag. Detta innebar ett tak på 58,3 mnkr
varför avsättningen blev 7 mnkr och därmed var reserven fylld
för det året.

Personalkostnader
Varje verksamhetsberättelse börjar med en ekonomisk
sammanställning. I begreppet personalkostnader ingår lön,
kostnadsersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader.
Personalsociala kostnader ingår inte i personalkostnaderna.

Kundfordringar
Nedskrivning sker med 40 procent på kundfordringar som är
äldre än 45 dagar.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation
nummer R2 från Rådet för kommunal redovisning.

Övrigt
Sociala avgifter bokfördes i form av procentuella pålägg i samband
med löneredovisningen. Påläggen skedde enligt uppgifter från
kommunförbundet.

Konsolidering av de kommunala bolagen
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid
förvärvstillfället eventuellt förvärvade egna kapitalet i
dotterföretag har eliminerats.
Med proportionell konsolidering menas att om dotterföretaget
inte är helägt inkluderas resultat- och balansposter motsvarande
den ägda andelen. Det är endast företag som ägs till mer än
50 procent eller mer som konsolideras.
Obeskattade reserver har behandlats som eget kapital med
undantag av den uppskjutna skatten som redovisas som en
avsättning i balansräkningen och under verksamhetens
kostnader i resultaträkningen.
Interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive
företag har eliminerats.
Eventuella skillnader i redovisningsprinciper mellan kommunen
och dotterföretagen har inte fullständigt justerats.

För 2018 blir taket 71,1 mnkr och resultatet medger en
avsättning på 4,5 mnkr. Avsättningen görs därför på 1,8 mnkr.
Ingen avsättning görs 2019.
Under 2020 planeras en disponering av RUR med 3,8 mnkr.
Under 2021 medger resultatet en avsättning på 4,6 mnkr.
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Noter (mnkr)
KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

Intäkter enligt driftredovisning

203,6

227,9

326,6

334,0

Interna intäkter

-43,0

-54,3

-

-

Summa verksamhetens intäkter

160,6

173,6

326,6

334,0

Kostnader enligt driftredovisning

974,7

1 024,2

1 097,9

1 144,8

Avskrivningar

-30,6

-32,1

-65,8

-67,5

-0,9

-0,8

-0,9

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

Nedskrivningar
Internränta

-6,8

-5,7

-

-

Interna kostnader

-43,0

-54,3

-

-

Aktuell skatt på årets resultat

-1,1

-1,2

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

-0,4

1,0

Uppskjuten skatt på koncernmässiga övervärden

0,3

0,3

-

-0,1

Övriga kostnader

Uppskjuten skatt övrigt
37,4

38,7

-

-

Summa verksamhetens kostnader

931,7

969,9

1 030,1

1 076,4

0,2

0,2

0,6

I verksamhetens kostnader ingår revisionskostnader med
Kostnader för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

0,1

0,1

0,2

Total kostnad för räkenskapsrevision

0,3

0,3

0,8

0,4

0,5

0,4

0,0

Kostnad för övrig revision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

0,2

0,2

0,2

Total kostnad för övrig revision

0,6

0,7

0,6

0,0

Total kostnad för revision

0,9

1,0

1,4

0,0

I verksamhetens kostnader ingår leasingavgifter med

2,0

2,9

Redovisning av leasingavgifter på ingångna avtal i tkr.
Årets leasingavgifter, maskiner och inventarier
Framtida förfallobelopp 2021

1,1

Framtida förfallobelopp 2022

1,0

3,1

Framtida förfallobelopp 2023

0,8

2,6

Framtida förfallobelopp 2024

2,6
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Noter (mnkr)					
KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

564,7

585,6

564,7

585,6

3. SKATTEINTÄKTER
Kommunala skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Preliminär slutavräkning innevarande år

-12,3

16,7

-12,3

16,7

Summa Kommunala skatteintäkter

552,4

602,3

552,4

602,3

Inkomstutjämning

167,2

164,0

167,2

164,0

Generella bidrag

27,9

27,9

0,0

4. GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Kostnadsutjämning

24,8

18,7

24,8

18,7

Kommunal fastighetsavgift

25,0

28,5

25,0

28,5

Regleringsavgift

13,2

37,9

13,2

37,9

LSS-utjämning

-8,5

-2,6

-8,5

-2,6

249,6

246,5

249,6

246,5

Intäktsräntor

4,1

4,5

0,6

1,2

Aktieutdelning

0,9

0,2

0,9

-

Summa finansiella intäkter

5,0

4,7

1,5

1,2

Kostnadsräntor

1,3

1,2

17,3

14,2

Summa finansiella kostnader

1,3

1,2

17,3

14,2

-

-

-6,1

-1,7

1,3

1,8

Summa generella statsbidrag och utjämning

5. FINANSIELLA INTÄKTER

6. FINANSIELLA KOSTNADER

7. EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
Nedskrivning av kundfordringar
Reavinst-/förlust vid försäljning av anläggningar

-4,3

-1,8

Utrangering av anläggningstillgångar
Förändring av avsättningar

0,1

4,4

Förändring uppskjuten skatt

-

-

-1,4

3,2

Förändring aktuell skatteskuld

0,3

-0,5

Avsättning till investeringsfond

5,0

5,0

Periodiserade anslutningsintäkter

3,5

1,3

Övrigt
Summa ej likviditetspåverkande poster

-

-

-0,3

2,4

-4,2

2,6

2,3

11,5

Räkenskaper

KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

3,3

3,3

3,3

3,3

-

-

-

Utgående anskaffningsvärde

3,3

3,3

3,3

3,3

Ingående avskrivning

-1,4

-1,7

-1,4

-1,7

Årets avskrivning

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Utgående avskrivningar

-1,7

-2,0

-1,7

-2,0

Summa andra immateriella tillgångar

1,6

1,3

1,6

1,3

Ingående anskaffningsvärde

73,7

74,2

75,4

76,0

8. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

9. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Mark

Årets försäljningar

-0,1

-3,9

-

-3,9

Omklassificering/årets investering

0,6

0,1

0,6

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

74,2

70,4

76,0

72,1

Utgående bokfört värde

74,2

70,4

76,0

72,1

Ingående anskaffningsvärde

444,8

486,9

494,2

536,3

Omklassificering

45,3

19,8

45,3

19,8

Årets försäljning och utrangering

-3,2

-3,2

-

Årets investeringar

0,0

11,8

0,0

11,8

Utgående anskaffningsvärde

486,9

518,5

536,3

567,9

Ingående avskrivning

-249,7

-260,9

-268,7

-279,9

2,5

-

Verksamhetsfastigheter

Årets försäljningar
Årets avskrivning

2,5
-13,7

-13,3

-13,7

-13,3

Utgående avskrivningar

-260,9

-274,2

-279,9

-293,2

Utgående bokfört värde

226,0

244,3

256,4

274,7

17,0

17,0

551,0

561,7

-

-

-8,1

-12,4

Omklassificering

0,0

10,4

7,8

Årets investeringar

0,0

8,4

6,6

17,0

561,7

563,7

Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljning och utrangering

Utgående anskaffningsvärde

17,0
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Noter (mnkr)					
KOMMUNEN

Ingående avskrivning
Årets försäljning och utrangering

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

-8,2

-8,9

-190,7

-201,4

-

-

7,9

12,3

Årets avskrivning

-0,7

-0,6

-18,6

-18,3

Utgående avskrivningar

-8,9

-9,5

-201,4

-207,4

Utgående bokfört värde

8,1

7,5

360,3

356,3

Ingående anskaffningsvärde

192,3

232,5

306,8

347,1

Omklassificering

31,6

0,7

31,6

1,4

Publika fastigheter

Årets investeringar

8,6

7,1

8,7

7,2

Utgående anskaffningsvärde

232,5

240,3

347,1

355,7

Ingående avskrivning

-66,0

-73,5

-72,9

-82,5

Omklassificering

-

-

-

-

Årets avskrivning

-7,5

-7,7

-9,6

-9,8

Utgående avskrivningar

-73,5

-81,2

-82,5

-92,3

Utgående bokfört värde

159,0

159,1

264,6

263,4

0,9

0,9

639,9

639,3

-

-

-15,9

-0,6

Bostadsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljning och utrangering
Omklassificering

-

-

-

18,9

Årets investeringar

-

-

15,3

-

Utgående anskaffningsvärde

0,9

0,9

639,3

657,6

Ingående avskrivning

-0,8

-0,8

-134,5

-145,1

-

-

2,8

-

Årets försäljning och utrangering

-

-

-13,4

-12,5

Utgående avskrivningar

Årets avskrivning

-0,8

-0,8

-145,1

-157,6

Utgående bokfört värde

0,1

0,1

494,2

500,0
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KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

89,8

29,9

94,2

39,1

-0,2

18,8

Årets investeringar

16,9

5,5

32,3

19,1

Omklassificering

-76,8

-20,3

-87,2

-50,8

Utgående anskaffningsvärde

29,9

15,1

39,1

26,2

Summa Mark, byggnader och tekniska anläggningar

497,3

496,5

1 490,6

1 492,7

25,1

25,2

25,1

25,2

Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde
Årtes utrangering

10. MASKINER OCH INVENTARIER
Fordon och maskiner
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljning och utrangering

-

-

-

-

Omklassificering

-

0,9

-

0,9

Årets investeringar

0,1

3,1

0,1

3,1

Utgående anskaffningsvärde

25,2

29,2

25,2

29,2

Ingående avskrivning

-20,9

-21,6

-21,0

-21,7

Årets avskrivning

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Utgående avskrivningar

-21,6

-22,3

-21,7

-22,4

Utgående bokfört värde

3,6

6,9

3,5

6,8

96,7

111,8

128,7

147,3

-

-

-1,1

-0,5

Övriga inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljning och utrangering
Omklassificering

1,9

1,4

1,9

1,1

Årets investeringar

13,2

26,4

17,8

29,4

Utgående anskaffningsvärde

111,8

139,6

147,3

177,3

Ingående avskrivning

-60,0

-67,6

-79,7

-89,2

0,7

0,4

Årets försäljning och utrangering
Årets avskrivning

-7,6

-9,5

-10,2

-12,6

Utgående avskrivningar

-67,6

-77,1

-89,2

-101,4

Utgående bokfört värde

44,2

62,5

58,1

75,9
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Noter (mnkr)

					
KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

3,2

4,3

4,1

5,2

Pågående investeringar inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

3,7

6,9

3,7

6,9

Omklassificering

-2,6

-2,6

-2,6

-3,4

Utgående anskaffningsvärde

4,3

8,6

5,2

8,7

Summa Maskiner och inventarier

52,1

78,0

66,8

91,4

Bromölla Energi och Vatten AB

2,0

2,0

AB BromöllaHem

7,9

7,9

Bromölla Fritidscenter AB

5,0

5,0

11. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

1,0

1,0

Kristianstad Airport AB

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

1,3

1,3

1,3

1,3

Folkets Hus föreningen

0,1

0,1

0,1

0,1

Kommunassurans Syd

0,6

0,6

0,6

0,6

Kommuninvest ekonomisk förening

7,5

7,5

5,5

7,5

Kommuninvest ekonomisk förening, förlagslån

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,1

2,0

26,4

10,6

12,5

0,7

3,1

Övriga aktier och andelar (Unikom)
Summa aktier och andelar

24,4

Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

-

-

0,3

0,6

Summa Långfristiga fordringar

0,0

0,0

1,0

3,7

Summa finansiella anläggningstillgångar

24,4

26,4

11,6

16,2

Räkenskaper

KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

6,9

7,3

6,9

7,3

0,9

12. EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Ingående balans
Årets investeringar

0,9

0,3

Nedskrivning

0,0

-0,9

Omklassificering

0,3
-0,9

-0,6

-0,6

Försäljning

-0,5

-0,3

-0,5

-0,3

Summa Exploateringsfastigheter

7,3

5,8

7,3

5,8

Kundfordringar

16,4

12,0

44,1

28,9

Förutbetalda kostnader

2,6

3,5

9,5

12,2

Upplupna intäkter

12,2

5,6

12,7

8,8

13. KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Övriga kortfristiga fordringar

29,8

45,9

25,6

56,2

Summa Kortfristiga fordringar

61,0

67,0

91,9

106,1

0,1

0,2

0,1

1,3

Bankmedel

90,2

117,3

233,9

254,3

Summa likvida medel

90,3

117,5

234,0

255,6

386,8

390,9

422,0

438,1

14. LIKVIDA MEDEL
Plusgiro

15. EGET KAPITAL
IB eget kapital
-årets resultat

4,1

23,0

16,1

25,0

390,9

413,9

438,1

463,1

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP

6,6

7,1

6,6

7,1

Avsatt till ÖK-SAP

1,6

1,4

1,6

1,4

UB eget kapital

16. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Särskild löneskatt

2,0

2,1

2,0

2,1

Summa avsättningar till pensioner och liknade förpliktelser

10,2

10,6

10,2

10,6

Antal pensionsförpliktelser till förtroendevalda

4

4

Antal personer med särskild överenskommelse

1

1
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Noter (mnkr)
KOMMUNEN

KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

-

-

26,9

32,5

17. ANDRA AVSÄTTNINGAR
Avsättning för uppskjuten skatt
Avsättningar återställande av deponi

13,6

18,0

13,6

18,0

Summa övriga avsättningar

13,6

18,0

40,5

50,5

Ingående kapital

0,0

0,0

Utgående kapital

0,0

1,3

Ingående låneskuld

130,0

165,0

1 137,2

1 171,4

Nyupplåning under året

35,0

30,0

35,0

30,0

KPAs överskottsfond

18. LÅNGFRISTIGA SKULDER
Låneskuld

Årets amorteringar
Summa Låneskulder

0,0

0,0

-0,8

-5,7

165,0

195,0

1 171,4

1 195,7

5,0

10,0

Andra långfristiga skulder
Avsättning till investeringsfond VA
Förutbetalda anslutningsintäkter VA

-

-

17,9

19,0

Summa Andra långfristiga skulder

0,0

0,0

22,9

29,0

165,0

195,0

1 194,3

1 224,7

Kommuninvest

165,0

195,0

1 171,4

1 195,7

Summa Långivare

165,0

195,0

1 171,4

1 195,7

Andelen som förfaller inom 1 år

21%

10%

Andel lån på mellan 1-5 år

79%

90%

Andel lån på mellan 6-10 år

0%

0%

100%

100%

Summa Långfristiga skulder

Kreditgivare

Låneskuldens struktur 1 - Lånelängd
Andel rörliga lån

Summa
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KONCERNEN

2020

2021

2020

2021

Leverantörsskulder

34,7

41,4

50,4

52,9

Semesterlöneskuld

28,7

32,4

33,3

35,8

Upplupna pensionskostnader

17,9

17,8

21,3

21,1

Upplupen särskild löneskatt

4,2

6,6

5,3

7,1

19. KORTFRISTIGA SKULDER

Förutbetalda intäkter

9,9

5,9

12,6

12,1

Upplupna kostnader

14,4

23,5

35,5

38,6

Övriga kortfristiga skulder

44,5

27,2

62,2

52,5

Summa Kortfristiga skulder

154,3

154,8

220,6

220,1

156,8

153,4

Pensionsutbetalningar

-9,4

-9,0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

4,9

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

20. PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Ingående pensionsförpliktelse

Övrigt
Utgående pensionsförpliktelse exkl. löneskatt
Löneskatt

1,1

-0,4

153,4

151,5

37,2

36,8

Utgående pensionsförpliktelse inkl. löneskatt

190,6

188,3

Aktualiseringsgrad

97%

97%

21. BORGENSÅTAGANDE
Egna hem och småhus
SBAB

0,0

0,0

AB BromöllaHem

507,0

506,8

Bromölla Fritidscenter AB

117,0

112,0

Bromölla Energi och Vatten AB

364,4

364,4

Bromölla Fjärrvärme AB

18,0

18,0

Föreningar

1,1

1,1

Övriga

74,2

73,2

1 081,7

1 075,5

Beviljad checkräkningskredit

10,0

10,0

Garanti Länsstyrelsen i Skåne län

18,3

18,3

0,0

0,0

Summa övriga ansvarsförbindelser

28,3

28,3

0,0

0,0

Summa borgensåtagande

22. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Bromölla kommun har i juli 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 292 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bromölla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 1 258 687 349 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 280 797 464 kronor.
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Driftsredovisning (netto i mnkr)
BUDGET

VERKSAMHETSOMRÅDE

UTFALL

AVVIKELSE

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Förvaltningsledning

7,4

7,1

1,8

1,7

5,6

5,3

Myndighetskontor

4,3

4

4,1

3,8

0,2

0,2

Samhällsutveckling och service

130,1

129,5

121,5

133,2

8,6

-3,7

Stöd och omsorg

268,7

305,3

308,4

305,6

-39,7

-0,3

Utbildning

280,7

283,0

277,4

283,2

3,3

-0,2

Politik KS och KF

6,4

5,9

4,7

4,9

1,7

1,0

Myndighetsnämnd

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Revisionsnämnd

1,0

1,0

0,9

0,9

0,1

0,1

Valnämnd

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Överförmyndarnämnd

1,2

1,2

1,4

1,5

-0,2

-0,3

Kommunalförbund

77,7

77,0

79,1

77,4

-1,4

-0,5

Summa verksamhet

777,9

814,3

799,5

812,5

-21,6

1,8

Finansiering

785,8

822,6

803,7

835,5

17,9

12,9

7,9

8,3

4,2

23,0

-3,7

14,7

Summa

Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen mynnar
ut i årets resultat i kommunen och följer upp verksamheten mot nettobudget per verksamhet.
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Ord och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar

Kortfristig fordran/skuld

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk t.ex.
byggnader, mark, inventarier, maskiner.

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning
inom ett år.

Avskrivning

Likviditet

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där
avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandetid.

Betalningsberedskap, förmåga att infria betalningsförpliktelser.

Balanslikviditet

Beskriver hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som
använts för att finansiera verksamhetens nettokostnader.

Balanslikviditeten ger en bild av relationen mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Balansräkning

Nettokostnadsandel

Omsättningstillgångar

Visar kommunens ekonomiska ställning, tillgångar, skulder
och eget kapital, vid en viss tidpunkt.

Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar
kan på kort tid omsättas i likvida medel, t.ex. förråd, fordringar,
kassa, bank.

Drift- och investeringsredovisning

Periodisering

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter
och kostnader på olika ansvars- och verksamhetsområden.

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt
redovisningsperiod.

Eget kapital

Personalkostnad

Den del av kommunens totala tillgångar som är finansierad
med egna medel, kan delas in i anläggningskapital och
rörelsekapital.

Löner plus arbetsgivaravgifter.

Resultaträkning

Finansieringsanalys

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets
förändring av det egna kapitalet (årets resultat).

Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m.
har påverkat rörelsekapitalet.

Rörelsekapital

Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Interimsfordring

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella styrkan på kort sikt.

Självfinansieringsgrad

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, utgör
en omsättningstillgång.

Beskriver hur stor andel av årets investeringar som
finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten.
Självfinansieringsgraden bör ligga i närheten av 100 procent.

Interimsskuld

Skuldsättningsgrad

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, utgör en
kortfristig skuld.

Beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade
genom lån och övriga skulder.

Kapitalkostnad

Soliditet

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden
av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga
betalningsförmågan.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats
under året och hur likvida medel har förändrats.

52

Räkenskaper

Investeringsredovisning per projekt 2021 (tkr)
PROJ NR

INVESTERINGSPROJEKT

BUDGET 2021/2022

BOKSLUT 2021

3 396

783

2 613

100

101

slutredovisas

5 000

8

4 992

200

0

200

Lokalanpassning

600

126

474

Hydraulverktyg

80

15

65

IP160

Slang/släckutrustning

159

7

152

IP162

Släckbil Näsum

3 000

0

3 000

IP105

Renovering yttre miljö skolor och förskolor

1 589

331

1 258

IP115

Åtgärder byggunderhåll

2 366

202

2 164

IP117

Underhållsskuld inre miljö skola, förskola

1 395

445

949

IP119

Reservkraftverk inkl ombyggnation f inkoppling

4 790

3 083

1 707

IP121

Dalaskolan, åtgärder norrgavel

494

51

444

19 000

132

18 868

643

629

slutredovisas

IP411

Utbytesdatorer enligt plan

IP002

Inventarier samhällsutveckling och service

IP004

Uppgradering av datanätverk (inkl utbyte av osupporterade accesspunkter)

IP017

Webbaserad arkivlösning, ekonomi

IP065
IP153

IP124

Backsippan ombyggnad/renovering/emissionsåtgärder

IP126

Tunnby- Humleskolan utbyte styr o regler

KVARSTÅR 2022

IP128

Säkerhetshöjande åtgärder skolor

1 200

490

710

IP130

Biblioteksparken utbyte belysning

60

60

slutredovisas

IP131

Alvikenskolan, utbyte styr & regler

140

97

42

IP132

Fastighetsåtgärder

4 000

2 547

1 453

IP133

Utbyte av storköksutrustning enl rek vid statusbesiktning

400

116

284

IP134

Vita huset (lab), utbyte vent aggregat

1 200

0

1 200

IP135

Alvikenskolan 1912 anpassningsåtgärder

1 400

652

749

IP292

Utbyggnad av fiber till våra fastigheter

1 118

60

1 058

IP400

Rullstolsgarage

0

275

slutredovisas

12 290

15 586

slutredovisas

313

69

244

IV097

Edenryds skola, nybyggnation/tillbyggnad

IV100

Tunnbyskolan, byte fönster

IV101

Tunnbyskolan, utbyte 3 vent aggregat

3 000

0

3 000

IV116

Gualöv, byggnation ny förskola

4 824

25

4 799

IV119

Hasselbackens förskola, tillbyggnad, renovering, utemiljö

1 500

0

1 500

IV141

Kvarngården, tillbyggnad korttids

20 701

0

20 701

IP259

Lekplatser

4 210

142

4 068

IP277

Scanisaurus (restaureringsbehov)

293

330

slutredovisas

IP296

Temalekplats Bromölla "Storlekplats"

5 844

5 335

508

IP289

Ivögatan brunnar och belysning

282

0

282

IP293

Reinvestering trästolpar och gatubelysning

1 030

0

1 030

IP294

Byte belysningsstolpar, fundament, elskåp samt kabel

300

0

300

IP297

Norreskog belysning

43

22

slutredovisas

IP298

Belysningsåtgärder

4 000

875

3 125

BOKSLUT 2020

Räkenskaper

PROJ NR

INVESTERINGSPROJEKT

BUDGET 2021/2022

BOKSLUT 2021

KVARSTÅR 2022

IP299

Åtgärder offentliga rummet

2 000

0

2 000

IP300

Reinvestering parkytor/natur

1 644

352

1 292

IP301

Utbyte av bryggor

1 000

366

635

IP302

Toppbeläggningar enl asfalteringsplan

7 000

678

6 322

IP303

Skansen

1 500

744

757

IP304

Ivögatan ny topp

1 200

0

1 200

IP305

Möllestigen ny topp

120

0

120

IP306

Vikingagatan ny topp

200

0

200

IP307

Pumphus Ivöstrand

100

26

74

IV256

Deponicell D Åsen

8 000

0

8 000

IV262

Byte armatur gatubelysning

419

141

278

IV269

Ivöstrand

0

36

-36

IV295

Fyrfack, insamlingssystem

4 000

110

3 890

IV295

Fyrfack, insamlingssystem

14 985

14 060

slutredovisas

IV297

Sanering vid räddningstjänsten PFAS

27 050

396

26 654

IV298

Exploatering Dygdernas väg (villatomter)

3 783

3 789

slutredovisas

IV299

Exploatering (industrifastighet Näsum + rivning)

3 350

1 131

2 219

187 310

54 421

135 543

1 000

728

272

700

0

700

BOKSLUT 2020

toalett Tomsabo, Exploatering Aspvägen.
Totalt Samhällsutveckling och service

IP200

Inventarier Stöd och omsorg

IP211

Inventarier korttidsvistelse vid tillbyggnad

IP219

Välfärdsteknik

1 817

1 082

736

Totalt Stöd och omsorg

3 517

1 809

1 708

IP350

Förnyelse av befintlig utrustning

1 500

680

820

IP351

IT-satsning undervisningsområdet

346

285

62

IP363

Inventarier Edenrydsskola

481

480

slutredovisas

IP376

Inventarier Backsippan

500

0

500

IV352

38 853

539

IKT-strategi

6 000

2 984

3 016

Totalt Utbildning

8 827

4 429

4 398

3 316

SUMMA TOTALT

199 654

60 659

141 649

42 708

Investeringsredovisning:
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Investeringsredovisningen summeras i kassaflödesrapporten under ”förvärv av materiella anläggningstillgångar”.
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Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

- Taxor och avgifter

0

0

0

0

- Bidrag

0

0

0

0

- Övriga intäkter

0

0

0

0

Summa intäkter

0

0

0

0

3 520

4 383

3 795

588

- Lokalkostnader

2

1

0

1

- Köp av verksamhet

0

0

0

0

Intäkter

Kostnader
- Personalkostnader

- Kapitalkostnader

8

4

4

0

Övriga kostnader

1 180

1 494

4 893

989

Nettokostnader

4 710

5 882

4 893

989

Årets resultat
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen gjorde en positiv
budgetavvikelse på 989 tkr. Avvikelsen berodde till största
delen på att avsatta medel för sammanträdesersättningar,
oförutsedda kostnader och representation inte utnyttjades
fullt ut.

Viktiga händelser under året
Trots pandemin har samtliga planerade sammanträden kunnat
genomföras, antingen fysiskt eller digitalt, och de observationer
som kunnat göras tyder på att den politiska ärende- och
beslutsprocessen fungerat väl även under de pandemiska
förhållandena. Exempelvis fattade kommunfullmäktige beslut
om en ny vision för Bromölla kommun ”Bromölla – nära
och överraskande bra”, fastställande av strategiska områden
som ”Kompetens och arbete”, ”Attraktivt och växande” och
”Hållbart och innovativt” och nio nya fullmäktigemål.
Kommunens krisledningsnämnd trädde i funktion redan 2020
och har till uppgift att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid, likt pandemin. Under 2021 fattade krisledningsnämnden beslut om t.ex. stängning av Törnsångarens
förskola för en kortare period, stängning av Kulturpunkten som
mötesplats för en period, stängning av simhallen för en period
och fjärr- och distansundervisning inom utbildning etc.

Framtidsutsikter
I syfte att finna förenklingar och effektiviseringar i medborgarnas
och företagarnas behov av kommunala tjänster kan antas att
arbetet med digitalisering, inklusive dataskydd och
informationssäkerhet, kommer spela en viktig roll i den
fortsatta utvecklingen. Till stöd för denna och annan utveckling
kan Bromölla kommuns nya vision, dess strategiska områden
och fullmäktigemålet om en god service ge vägledning.
Naturligtvis har inskränkningar i tillgången till institutioner
som förskolor, Kulturpunkten, simhallen och utbildning etc.
varit negativt. Samtidigt har de flesta verksamheter kunnat
upprätthållas och fortgå, fast i annan form än sådan kommunen
och dess invånare vanligtvis är vana vid. Eventuellt negativa
konsekvenser på lång sikt är svårt att sia om. Däremot har den
demokratiska och dithörande politiska beslutsprocessen och
verkställigheten av fattade beslut visat att det går hantera en
pandemi, vilket ger tillförsikt inför framtiden och dess
utmaningar för Bromölla kommun.
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Överförmyndarnämnden
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

-Taxor och avgifter

0

0

0

0

-Bidrag

0

-18

0

18

-Övriga intäkter

0

0

0

0

Summa intäkter

0

-18

0

18

1 366

1 479

1 140

-339

-Lokalkostnader

0

0

0

0

-Köp av verksamhet

0

0

0

0

-Kapitalkostnader

0

0

0

0

-Övriga kostnader

33

17

47

30

Summa kostnader

1 399

1 496

1 187

-309

Nettokostnader

1 399

1 478

1 187

-291

Intäkter

Kostnader
-Personalkostnader

Årets resultat
Det ekonomiska utfallet för 2021 visade på en negativ
budgetavvikelse med 291 tkr. Avvikelsen beror på att antalet
huvudmän utan betalningsförmåga ökade.

Viktiga händelser under året
Antalet personer som var i behov av god man eller förvaltare
var fortsatt högt. Behovet av gode män kunde mötas då ett
lämpligt antal personer med rätt kompetens fanns att tillgå.
Matchningen medförde att handläggningstiderna var
tillfredsställande.
Under första halvåret 2021 nyttjades en betydande del av
överförmyndarexpeditionens resurser till granskning av inkomna
årsredovisningar. Målen för handläggningstider uppfylldes
under året.

Intern kontroll
Samtliga personer som fått uppdrag som god man eller
förvaltare kontrollerades mot belastningsregister och
Kronofogdemyndighetens register för obetalda skulder.
För de som haft uppdrag under en längre tid gjordes
stickprovsvisa kontroller i nämnda register.

Framtidsutsikter
Antalet ärenden för behov av god man eller förvaltare
bedöms även fortsättningsvis ligga på en konstant hög nivå.
Det är fortsatt sannolikt att en betydande del av de framtida
godemans- och förvaltarskapet kommer föranleda ökade
arvodeskostnader för kommunen då många nya huvudmän
antas sakna tillgångar och ha låga inkomster.
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Myndighetsnämnd
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

-Taxor och avgifter

0

0

0

0

-Bidrag exkl EU-bidrag

0

0

0

0

-Övriga intäkter

0

0

0

0

Summa intäkter

0

0

0

0

204

401

230

171

-Lokalkostnader

0

0

0

0

-Köp av verksamhet

0

0

0

0

Intäkter

Kostnader
-Personalkostnader

-Kapitalkostnader

0

0

0

0

-Övriga kostnader

10

30

12

18

Summa kostnader

214

431

242

189

Nettokostnader

214

431

242

189

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

-2 763

-2 112

-2986

874

-58

0

-110

110

Myndighetskontor
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

Intäkter
-Taxor och avgifter
-Bidrag exkl EU-bidrag
-Övriga intäkter

0

0

-28

28

Summa intäkter

-2 821

-2 112

-3 124

1 012

5 592

5 315

6 063

-748

255

255

255

0

Kostnader
-Personalkostnader
-Lokalkostnader
-Köp av verksamhet

0

0

0

0

-Kapitalkostnader

16

13

12

1

-Övriga kostnader

1 028

537

626

-89

Summa kostnader

6 891

6 120

6 956

-836

Nettokostnader

4 070

4 008

3 832

176

Verksamhetsberättelser

Årets resultat
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Det ekonomiska resultatet utvisade för Myndighetskontorets
del en positiv budgetavvikelse på 176 tkr och för Myndighetsnämnden en positiv avvikelse på 189 tkr. Den samlade positiva
avvikelsen för Myndighetsnämndens ansvarsområde uppgick
till 365 tkr.

Ökad bemanning på byggsidan har inneburit att handläggningen av ärenden med god marginal hållits inom föreskriven
tid. Detta har lett till att full avgift enligt taxan kunnat
debiteras vilket inte har varit fallet tidigare. Ökad bemanning
har också medfört att det lagstadgade tillsynsarbetet på ett
mer systematiskt vis kunnat påbörjas med utdömande av
byggsanktionsavgifter.

Avvikelsen som berör Myndighetsnämnden handlar i stort om
att ledamöterna inte haft behov av att begära ut ersättning för
förlorad inkomst.

Ny delegationsordning, tillsynsplan och taxa för byggsidan
har antagits.

Taxor och avgifter för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel
uppvisar i stort ett resultat i balans.

Flera av nämndens ledamöter har deltagit på tillsynsbesök.
Detta för att få en fördjupad insikt i Myndighetskontorets
praktiska arbete.

Ökade lönekostnader för byggsidan ger en negativ budgetavvikelse. Detta uppvägdes dock av ökade intäkter för taxorna
och bygg uppvisar sammantaget en positiv budgetavvikelse.

Framtidsutsikter

Viktiga händelser under året
Även 2021 har präglats av pandemin med mycket arbete
hemifrån för att undvika trängsel på kontoret. Viss fysisk
tillsyn och möten har hållits för exempelvis platsbesök på
byggnadsplatser, utomhustillsyn så som enskilda avlopp,
klagomål samt livsmedel- och trängselkontroller.
Livsmedelstillsynen är enligt Myndigheten för säkerhet
och beredskap (MSB) en samhällsviktig funktion.
Livsmedelskontrollen har tillsammans med trängseltillsynen enligt lagen om trängsel på serveringsställen varit
prioriterad. Runt 270 timmar har lagts på tillsyn till följd
av Coronapandemin.
Sjukfrånvaron har varit låg i verksamheten. Eftersom personal
på kontoret haft möjlighet att arbeta hemifrån har arbetet
kunnat genomföras även om någon uppvisat symptom.
Utbildningar och kontorsmöten har främst genomförts digitalt.
Folkhälsomyndighetens råd har följts och skyddsutrustning
i form av visir och andningsmasker har köpts in för att skydda
personal vid tillsyn.
Digitalisering av bygglovsarkivet påbörjades under året med
hjälp av två feriearbetande gymnasieungdomar.

Coronapandemin antas påverka verksamheten åtminstone
några månader in i 2022.
Ny tillsynsplan och taxa för miljö- och hälsoskydd ska arbetas
fram.
På miljösidan är tankarna att ett mer projektbaserat arbetssätt
ska påbörjas. Detta förväntas gynna både effektiviteten för
kontoret och verksamhetsutövarna men framförallt öka
arbetsglädjen för personalen.
Förhoppningen är att Myndighetsnämnden under 2022 kommer
få möjlighet att åka på studiebesök, fortsätta delta i tillsynsbesök och återgå till endast fysiska möten.
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Förvaltningsledning
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

0

0

0

0

Intäkter
- Taxor och avgifter

-527

0

-451

451

- Övriga intäkter

- Bidrag

-3

0

-3

3

Summa intäkter

-530

0

-454

454

1 556

1 680

1 595

85

102

0

1

-1

0

0

66

-66

Kostnader
- Personalkostnader
- Lokalkostnader
- Köp av verksamhet
- Kapitalkostnader

67

0

0

0

Övriga kostnader

616

5 391

520

4 871

Summa kostnader

2 341

7 071

2 182

4 889

Nettokostnader

1 811

7 071

1 728

5 343

Årets resultat
Förvaltningsledningen visade en positiv budgetavvikelse med
5 343 tkr. Den största avvikelsen blev centrala medel som stod
för 5 mnkr. Övriga avvikelser var bl.a. utbetalning från omställningsfonden med ca 220 tkr samt drygt 193 tkr handlade om en
återbetalning från hyreskooperativet Pynten för tidigare
erhållen vakansersättning. Den största avvikelsen på de
centrala medlen berodde på att de väntade kostnaderna för
återtagandet av Sölvesborg Bromölla kommunalförbund (SBKF)
inte belastat årets resultat i någon större omfattning utan
kommer till största delen 2022.

Viktiga händelser under året
Året präglades av det ekonomiska läget, covid-19 och arbetet
med återtagandet av verksamheter från SBKF.

Framtidsutsikter
Under 2022 görs stora delar av migreringen till Unikom och
förberedelserna för nytt lönesystem och det samarbetet.
Arbetet med att återta verksamhet från SBKF och att utveckla
nya samarbeten kommer att stå i fokus även 2022. Därutöver
kommer arbetet med att bistå politiken med bland annat en
ny styrmodell och förvaltningens ständiga förbättringsarbete
med fokus på medborgaren att stå på agendan.
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Samhällsutveckling och service
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

- Taxor och avgifter

-17 279

-17 119

-23 085

5 966

- Bidrag

-25 095

-5 075

-25 114

20 039

- Övriga intäkter

-53 334

-58 552

-61 179

2 627

Summa intäkter

-95 708

-80 746

-109 378

28 632

- Personalkostnader

92 414

84 692

103 894

-19 203

- Lokalkostnader

18 212

18 248

19 511

-1 263

- Köp av verksamhet

19 029

12 544

20 468

-7 924

- Kapitalkostnader

34 773

37 626

35 446

2 180

Övriga kostnader

52 828

57 170

63 258

-6 088

Summa kostnader

217 256

210 279

242 577

-32 298

Nettokostnader

121 548

129 533

133 199

-3 666

Intäkter

Kostnader

Årets resultat

Viktiga händelser under året

Samhällsutveckling och service visade en negativ budgetavvikelse om 3,7 mnkr. Den stora anledningen till avvikelsen är
en avsättning för återställande av deponi som gjorts med
4,6 mnkr under året. Hade inte denna avsättning genomförts
i bokslutet hade verksamheten visat en positiv avvikelse om
ca 1 mkr, vilket är en förbättring mot årets prognoser. Den
största bidragande faktorn till det förbättrade resultatet för
året har varit minskade kapitalkostnader till följd av att
investeringstakten varit lägre än beräknat, en annan faktor
har varit lägre centrala personalkostnader till följd av pandemin.
Olika HR-aktiviteter har blivit inställda och skjutits fram med
anledning av pandemin, exempelvis har hälsoprofilsbedömningarna inte återupptagits liksom att möjligheterna
till att kunna anordna olika utbildningsinsatser har varit
begränsad.

År 2021 präglades även av planering och arbete med
återtagande av verksamheter från Sölvesborg Bromölla
Kommunalförbund (SBKF). Den 1 oktober utökades
Samhällsutveckling och service med verksamheterna
städservice och måltidsservice Det innebar att närmre 80
nya medarbetare tillkom och organiserades i fyra olika enheter.

Samhällsutveckling och service har på mer detaljerade
nivåer också negativa budgetavvikelser. Två väsentliga
sådana är kostnaderna för snöröjning och minskade bidrag
från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsåtgärder.
Verksamhetsområdet har under år 2021 dragit ner på sina
kostnader bland annat genom att avveckla tjänsten som
kommunekolog.

Samhällsutveckling och service har även under året påverkats
av pandemin och många investeringar har därför tagit längre
tid än planerat. Flera aktiviteter har ställts in eller skjutits på
framtiden.

Vid utgången av året var 14 olika enheter organiserade
inom verksamhetsområdet.
Som en naturlig fortsättning av förverkligandet av den
politiskt beslutade digitaliseringsstrategin har perioden
präglats av arbete som syftat till att ge svar på dels
medborgarnas behov av digitala tjänster och dels hur
kommunen genom digitalisering kan förbättra och förenkla
samhällsservicen för medborgarna.
En översyn och kartläggningen av behovet i den ekonomiska
månadsuppföljningen till kommunstyrelsen genomfördes av
ekonomienheten tillsammans med både tjänstepersoner och
politiken.
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Under året har det varit ett antal bränder i byggnader.
Samtliga drabbade byggnader, trots mindre bra förutsättningar
gällande brand, står kvar och är i drift. Det gäller två industribränder, två villor, en lägenhet, ett källarförråd samt en
föreningslokal. En person har tyvärr omkommit i en
isrelaterad olycka.
Fastighetsenheten har arbetat med ombyggnader- och
renoveringar i egen regi samt flertalet investeringsprojekt
varav det största har varit färdigställande av om- och tillbyggnad/renovering av Edenryds skola. Men även lokaler till
Komvux har tillgodosetts och anpassats för ändamålet inom
fastighetsbeståndet utifrån beslutet att avveckla SBKF samt
ersättningslokaler till hemtjänsten med anledning av projekt
Brogården.
Måltidsverksamheten jobbade med gemensamma matsedlar.
Det har tillämpats tre huvudmatsedlar; en till förskolan, en till
skolan och en till omsorgen. Livsmedelsverkets nya råd och
riktlinjer samt kommunens kost- och måltidspolicys har följts
vid matsedelsplanering. Näringsberäknade matsedlar har
funnits till samtliga måltider. Måltidsverksamheten har arbetat
med att implementera Livsmedelsverkets nya rekommendationer
med ”äldrekost” inom omsorgen istället för A-kost och E-kost
som serverats tidigare. Arbetet fortgår under Bromölla kommuns
regi och en följd av det är att ”aptitretare” har införts på SÄBO.
Under inledningen av 2021 var det oroligt gällande placering
av Tvättstugan då delar av Brogården revs. De logistiska
problem som uppstod med transporterna löstes smidigt.
Periodvis har mängden kontaminerad tvätt från omsorgen
ökat. Under året har två stora upphandlingar genomförts.
Dels transporttjänster av såväl moppar och tvätt som av
måltider samt kem- och städprodukter.
Näringslivsenheten genomförde flera företagsbesök under året,
sammantaget 106 individuella företagsbesök, inklusive digitala
möten. Studio Bromölla Live genomfördes två gånger digitalt
och två gånger fysiskt. Vidare arrangerades Guldmorgon på
Hotell Iföhus. En ny version av digitalt nyhetsbrev lanserades,
dels med allmänt utskick, dels med specifik utgåva till politiker.
Kommunens företagsservice upplevdes som sämre i olika
mätningar än tidigare år. Som en del i ett förbättringsarbete
har 45 intervjuer med företagare gjorts inom ramen för
projektet Dialog 50. Utifrån fakta över företagens upplevelser

är målet att förenkla och förbättra kommunens service, inte
minst i myndighetsrelaterade ärenden.
Den största nyetablering under året torde vara Ottosson Truck.
Insatser konkretiserades i syfte att få till stånd mer aktivitet
på Ifötorget. Exempelvis handlade det om fungerande
bokningssystem, sittplatser, blommor samt medverkan vid
genomförande av event.
Inom Leader, Skånes Ess och landsbygdsutveckling har kommunen
varit involverade i projektet ”Ett attraktivt Näsum”.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen och den förändrade arbetsmarknadspolitiken fick konsekvenser för
Arbetsmarknadsenheten. Det har varit föränderligt i vilka
arbetsmarknadsinsatser som kunde beslutas under olika
perioder under året från Arbetsförmedlingen.
Under sommaren 2021 erbjöds alla 17-åringar som sökte,
ett feriearbete. Det blev totalt 84 ungdomar, 46 tjejer och
38 killar. Regeringens sommarjobbssatsning och ungdomsjobb
innebar att totalt 15 ungdomar fick en anställning under
sommaren eller senare på hösten. Andra ungdomar identifierades
tillsammans med det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
eller försörjningsstödet.
Processen, ”Bryggan till språk och arbete”, som finansierats av
Samordningsförbundet Skåne Nordost, avslutades 31 augusti.
Det har varit 77 deltagare totalt under den treåriga projektperioden, varav 32 fick någon form av arbetsmarknadsanställning.
Totalt fanns vid årsskiftet 52 anställda på en arbetsmarknadsanställning i kommunen, 35 kvinnor och 17 män. Av dessa
52 hade 19 försörjningsstöd tidigare. Av de 52 arbetsmarknadsanställda så hade 27 anställda en så kallad extratjänst,
22 kvinnor och 5 män.
Verksamheten turism, kultur och fritid begränsades eller
var stängd på grund av pandemirestriktioner.
Mer fältarbete utfördes och den ökade närvaron bland
ungdomar resulterade sannolikt i en minskad skadegörelse på
fastigheter och i den offentliga miljön. Badbryggorna rustades
upp och gav en ökad tillgänglighet och en säkrare badmiljö.

Verksamhetsberättelser

Lovverksamheten för barn och unga utökades vilket möjliggjordes med stöd av Socialstyrelsens bidrag Avgiftsfria och
smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
Stengodsfontänen, Scanisaurus, på torget firades med ett
50-års jubileumsår. Flertalet aktiviteter i form av skapande
workshops, föreläsning, konsert och en välbesökt jubileumsdag
på torget genomfördes. Leaderprojektet Scanisaurus 2021 har
avslutats. Projektet har inventerat fontänens olika delar, fått
kunskap om konsthantverket som resulterat i en utställning
samt lagat formar för att kunna restaurera fontänen.
Tekniska enheten hade tillsynsbesök av Länsstyrelsen två
gånger gällande Åsens deponi där kommunen fick påpekande
om hanteringen av deponi av asbest. Inom renhållningen har
införandet av fyrfackskärl skett under året.
Industrifastighet i Näsum köptes in och byggnaderna på
fastigheten revs. Markanvisningstävling i Edenryd färdigställdes
under året.
Storlekplats färdigställdes under året och sista återstående
delen är paviljongen som väntar på bygglov och förväntas vara
klart våren 2022.
Avtalet med Trafikverket gällande skötsel av rondellerna kring
gamla Kristianstadsvägen samt samåkningsparkeringen vid
Folkets Husgatan sades upp.
Bron över Kaolinvägen (Åsen) konstaterades vara i så dåligt
skick att omdirigering av trafik till Åsen ÅVC fick göras.

Framtidsutsikter
I syfte att finna förenklingar och effektiviseringar i medborgarnas
och företagarnas behov av kommunala tjänster kan antas att
arbetet med digitalisering, inklusive dataskydd och informationssäkerhet, kommer spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen.
Det fortsatta utvecklingsarbetet med dialogmodellen som
ett led i att vidareutveckla Bromölla kommuns lönebildningsprocess kommer att fortsätta under 2022.
Under andra kvartalet 2022 är planen att den nya tekniska
plattformen för att det nya intranätet kan lanseras.
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Planeringen och arbetet inför det kommande lönesamarbetet
med Osby kommer att intensifieras under 2022, parallellt med
att projektet med att en ny uppsättning av HR-/lönesystemet
ska genomföras kommer kräva resurser.
Ekonomienheten kommer fortsätta utveckla och förbättra
ekonomistyrningen inom kommunen. Under 2022 kommer
processen för investeringsplaneringen att prioriteras samt den
ekonomiska månadsuppföljningen till kommunstyrelsen och
utskotten. Tillsammans med inköpscentralen kommer inköpsprocessen ses över och avtalstroheten att följas.
I februari år 2022 tillträder en ny räddningschef. Ambitionen
inom Räddningstjänsten är att ta igen utbildningsskulden
i samtliga led vilket kommer leda till ett mindre sårbart
bemanningssystem för såväl brandbefäl som brandmän.
Brandpersonalen består sedan något år tillbaka även av kvinnor
vilket måste leda till omklädningsrum för båda könen. Stationen
i Bromölla är anpassad fast med avsaknad av egen toalett för
kvinnor medan det på Näsums station helt saknas möjligheter
att byta om för kvinnor. Planering till ombyggnation enligt
social byggnorm är påbörjat i dialog med Fastighetsenheten.
Städverksamheten ska fortsätta att utbilda personalen i SRY,
och leverera hög kvalité till våra kunder. Med medborgarna
i fokus fortsätta att erbjuda effektiviseringar och rationaliseringar till kommunerna genom att utveckla ett ”Facility
managementtänk”.
Städyrket är ett bristyrke, detta gör att verksamheten
kontinuerligt lär upp praktikanter som ett led i en ständig
rekryteringsprocess.
Nya kostdatasystemet MATILDA kommer att används i det
dagliga arbetet i hela måltidsverksamheten. Det är där
matsedlar planeras, näringsberäkningar görs, recept skrivs ut,
beställningar på specerier tas emot samt statistik och uppföljning
hanteras. Måltidsverksamheten kommer att arbeta mot att
skapa vikariepool för att säkerställa personalbehovet vid
sjukdomar och ledighet samt för att skapa trygghet för
personalen ute i köken.
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Företagsservicen där företagen upplever att de får ett bra
bemötande ska utvecklas ytterligare. Ett viktigt inslag
i begreppet tillväxt är att det finns mark för nyetableringar
och för befintliga företag som vill växa. Därför kommer mycket
energi att läggas på att finna nya sådana möjligheter.
Som en följd av förändringar både på arbetsmarknaden i stort
och av stora förändringar inom Arbetsförmedlingen kommer
en översyn av kommunens arbetsmarknadsenhet och dess
uppdrag att utföras.
Ett nytt bibliotekssystem i Skåne Nordost samarbetet/SNOKA
biblioteket implementeras under våren 2022. Ett ökat behov
av stöd till barn och unga bedöms viktig. Fritidsgårdens
verksamhet har en samverkan med Utbildning och Individoch familjeomsorg vilket även framöver kommer spela en
viktig roll för arbetet med barn och unga.
Tekniska kommer att genomföra sluttäckningsarbetet med
cell A och B samt förbereda cell D på Åsen för användning
kommande år då det mycket snart är fullt i de öppna cellerna

och därmed inte går att ta emot mer avfall. Broreperationen
på Kaolinvägen kommer försvåra och fördyra arbetet med
avfallshantering och sluttäckningsarbetet. Tid och resurser för
reparation eller ersättning av bron har tidigare inte inplanerats
vilket kan innebära omdirigering av trafik under en stor del av
det nya året. Upphandling och byggstart för sluttäckning sker
under våren 2022.
Att färdigställa detaljplanen för Dygdernas väg samt förbereda
för exploatering fortsätter under 2022. Start av ytterligare
områden för projektering av villatomter i Edenryd kommer
startas under 2022.
Dagvattenplanen färdigställs under våren 2022. Arbetet
med toalett i Tomsabo samt exploatering av Jägartorpet kan
förhoppningsvis påbörjas under 2022 om Länsstyrelsen
handlägger ärendena färdigt.
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Stöd och omsorg
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2020

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

Intäkter
- Taxor och avgifter

-6 680

-6 729

-7 279

550

- Bidrag

-31 715

-19 692

-40 594

20 902

- Övriga intäkter

-18 063

-18 610

-19 835

1 225

Summa intäkter

-56 458

-45 031

-67 708

22 677

- Personalkostnader

248 605

234 821

252 561

-17 740

- Lokalkostnader

28 295

26 933

28 125

-1 192

- Köp av verksamhet

Kostnader

36 791

34 112

42 711

-8 599

- Kapitalkostnader

718

859

824

35

Övriga kostnader

50 460

53 567

49 054

4 513

Summa kostnader

364 869

350 292

373 275

-22 983

Nettokostnader

308 411

305 261

305 567

-306

Årets resultat
Stöd och omsorg visar en negativ budgetavvikelse på 306 tkr.
Avvikelsen blev mindre än prognoserna under hösten visade
vilket till stor del berodde på minskade timlönekostnader för
december men även minskade kostnader för externa placeringar
under november och december samt kompensation för extrakostnader för covid-19. Vidare tillkom en kompensation för
ökade sjuklönekostnader med 2 481 tkr.
Budget som tillfördes Stöd och omsorg för 2021 fördelades till
verksamheterna för personalkostnader, arbetskläder, leasingbilar, externa placeringar, ekonomiskt bistånd, välfärdsteknik
samt städkostnader. Det utökade anslaget för externa placeringar
kompenserade inte tillräckligt utifrån de placeringar som gjordes
under året. Trots att flera placeringar avslutades tillkom flera
kostnadskrävande placeringar, främst i slutet av året.
Pandemin påverkade den ekonomiska utvecklingen med höga
sjukskrivningstal, hög förbrukning av sjukvårdsmaterial och av
att resurspassen i schemaplaneringen inte kunde nyttjas som
det var tänkt. Viss ekonomisk kompensation erhölls för covid-19
motsvarande 4 633 tkr varav 4 066 tkr avsåg december 2020.
De riktade statsbidragen från Socialstyrelsen till Vård och
omsorg, 8 800 tkr, användes till verksamhetsutveckling men

bidrog även till att minska nettokostnaden i den ordinarie
verksamheten.

Viktiga händelser under året
Även 2021 präglades av covid-19, med smittspårningar,
vaccinationslogistik och förändrade arbetssätt för att förhindra
smitta. Sjuktalen var höga under året, detta berodde inte
enbart på covid-19 utan också på andra sjukdomstillstånd.
Ledningen inom Stöd och omsorg genomgick under hösten
utbildning i ett systemtänkande arbetssätt.
Inom Vård och omsorg och Omsorg funktionsnedsättning
var det stort fokus på bemanningsfrågor och schemaläggning
utifrån Heltid som norm.

Individ- och familjeomsorgen
I samband med en del personalomsättningar samt sjukskrivningar och arbetstoppar har verksamheten behövt
anlita inhyrd personal i perioder.
Under hösten ökade antalet ärenden inom barn och familj där
våldsärenden stod för den största ökningen vilket resulterade
i flera olika former av placeringar. Det totala antalet placeringar
inom barn och familj var 63 personer. Dessa fördelades med
13 personer på HVB, fyra personer på SIS-institution,
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14 personer i konsulentstödda familjehem och 32 personer
i familjehem/jourhem. Under året avslutades tio placeringar.
Även inom vuxenenheten ökade kostnaderna för externa
placeringar, det berodde framförallt på ökningen av unga
personer som använde narkotika. Det har också förekommit
att personer sökt skydd utifrån att de levt under hot för drogeller spelskulder. På vuxensidan var det åtta externa placeringar
under 2021 varav två LVM samt ytterligare sju i skyddade
boenden.
En mindre omorganisation genomfördes med befintlig
kommunalt finansierad personal i ett försök att minska
placeringar och placeringstiden.
I juli började Barnfridslagen att gälla och verksamheten såg
en ökning av ärenden som föll inom den nya lagstiftningen.
Våldsärendena ökade i såväl myndighetsdelen som i öppenvården.
Samarbetet med skola och elevhälsa med bland annat TSI
(Tidiga Samordnade Insatser) och föräldrastödsutbildningar
fungerade på ett bra sätt.
Behovet av stöd avseende budget och skulder ökade under
året. Tillstånd på tobak och alkohol låg däremot stabilt.
Tillsynerna påverkades av pandemin men delar av de fysiska
tillsynerna genomfördes. Dialog fördes med Länsstyrelsen
kring hur den inre tillsynen av tobak skulle utföras.
Arbetslöshet var den främsta orsaken till biståndsbehov i form
av ekonomiskt bistånd. Många unga vuxna var beroende av
ekonomiskt bistånd till sin försörjning.
Bromölla kommun hade under året ett kommuntal på
mottagande om fyra flyktingar som anlände i december.

Vård och omsorg
Under året vidtogs åtgärder i bemanningsstrukturen. Dels för
att försöka minska antalet timvikarier på obokade pass för att
öka kontinuiteten både för medborgare och personal, men
också för att påverka kostnaderna i en positiv riktning. Det
har dock inte gått att utvärdera på ett bra sätt utifrån både
pandemi med höga sjukskrivningstal och att det inte funnits
tillräckligt med tekniskt stöd.
Flera statliga stimulansmedel från Socialstyrelsen riktades
till Vård och omsorg och verksamheten gjorde kvalitets-

satsningar utifrån dessa. Exempel på digitala satsningar var
WIFI till särskilt boende, nya trygghetslarm, musikvästkudde,
WR-glasögon, digitala djur, digitala läkemedelsskåp, lås till
ordinärt boende, bikearound samt bladderscanner till hemsjukvården. Vidare har medel för ”En god och nära vård” samt
”Motverka ensamhet för äldre och ökad kvalitet vid demens”
bland annat använts till personalkostnader inom boende
för demens, ökad grundbemanning inom hela området,
AST-tjänst för legitimerad specialistsjuksköterska samt olika
utbildningar. Förutom de digitala satsningarna skedde även
utveckling av mötesplatser, medel till underhållning, inköp av
två Christianiacyklar samt inköp av porslin för att underlätta
för personer med kognitiv svikt. Vidare nyttjades även medlen
till anpassning av lokaler i Bromöllahems fastigheter, staket på
demensboende, möbler och planteringsbord för att nämna några.
Efter rådande situation anpassades sociala och fysiska
aktiviteter för att motverka ensamhet bland äldre, både
digitalt och fysiskt. I november öppnade Drejaren för fysiska
möten. Trots att verksamheten varit stängd under större delen
av året kvarstod kostnaden för Drejarens kost till viss del med
500 tkr.
Inom hemtjänsten infördes särskilda servicerundor med
avsikten att frigöra tid för andra insatser.
Femton medarbetare inom Vård och omsorg studerade via
satsningen Äldreomsorgslyftet.
Under året fanns svårigheter med att få ett flöde i skiftet av
hyresgäster inom särskilt boende då Bromöllahems renoveringar
drog ut på tiden, vilket i sin tur påverkade intäkterna.
För 2021 genomfördes ingen hyreshöjning på grund av
att Bromöllahem inte hade någon överenskommelse med
Hyresgästföreningen. Hyran för brukarna på särskilt boende
ska enligt fastställd taxa följa hyreshöjningar som fastställs
för allmännyttan.
Personalförsörjningen för legitimerade fysioterapeuter och
arbetsterapeuter var ansträngd under året med få sökande
till tjänsterna och bemanningsföretag anlitades.
Antalet inskrivningar ökade succesivt till det mobila vårdteamet som riktar sig till de mest sjuka med omfattande
och långvarigt vårdbehov.

Verksamhetsberättelser

Omsorg funktionsnedsättning
Statsbidrag för habiliteringsersättning erhölls från Socialstyrelsen
för att kunna bibehålla ersättningsnivån samt genomföra två
bonusutbetalningar under året för deltagare på daglig verksamhet på samma sätt som 2020.
Gruppbostäderna inom Omsorg funktionsnedsättning gick in
i Heltid som norm under oktober.
Tjänsten som omsorgspedagog förändrades till kvalitetsutvecklare och ett kvalitetsarbete påbörjades med utveckling
av stödpedagogerna, införande av metodombud, teknikombud
och fortbildning i tydliggörande pedagogik för all personal
inom området.
På flera av gruppbostäderna och i servicebostaden utökades
bemanningen för att möta brukarnas förändrade/tillkomna
behov.
Personlig assistans hade utmaningar under året i form av
övertagande av ett ärende från privat kooperativ, avflyttning
av brukare samt en personalgrupp som har avvecklats då
behovet inte längre kvarstod.

Framtidsutsikter
Individ- och familjeomsorgen
Inom flera områden kommer handläggningen att ses över
samt förbereda för att gå in i IBIC (Individens Behov I Centrum).
Inom ekonomiskt bistånd behöver barnen i familjerna synliggöras på ett bättre sätt i utredningarna och vidare ska en
fördjupad utredning upprättas när familjen varit aktuell
i sex månader.
Verksamheten ser en utveckling av ärenden som är mer
komplexa och komplicerade vilket ställer stora krav på socialtjänsten och de insatser som kan erbjudas framöver. Det finns
ett behov att se över organisationen och nuvarande bemanning.
Hur den nya lagstiftningen kring barnfridsbrott kommer att
påverka verksamheten är osäkert. Då våldsärendena ökar
kommer enheten att utbilda egna behandlare i KIBB (Kognitiv
Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) för att undvika att
upphandla dessa tjänster. Utifrån effekter av pandemin kan
vi se en försämrad psykisk hälsa både hos vuxna och barn där
insatserna från öppenvården blir än mer viktiga.
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En översyn av de tjänster som finansieras av integrationen
behöver genomföras eftersom intäkterna som finansierar
denna verksamhet minskar.

Vård och omsorg
Den högsta prioriteringen i nuläget är att skapa stabilitet,
långsiktighet och öka kvaliteten i verksamheten efter en
krävande pandemi.
Införandet av hemgångsteam planeras för att minska behovet
av korttidsplatser och fokusera på nära vård.
Personalkontinuiteten behöver ökas och grundbemanningen
för legitimerad personal och baspersonal behöver ökas upp för
att kunna uppnå en bättre arbetsmiljö och ökad kontinuitet
för medborgarna och hyresgästerna.
Hemtjänsten är i stort behov av ett produktionsplaneringssystem för att kunna optimera planering och genomförande
av insatser hos brukarna.
Verksamheten har behov av stödsystem och analysverktyg
som motsvarar behoven för trovärdiga, korrekta analyser och
åtgärder av händelser som sker planerat men även i realtid.
Vidare finns behov av inköp avseende digital utbildningsplattform för kompetensutveckling av samtliga medarbetare inom
verksamheten.
Förslag till ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens,
pågår och förslaget ska vara klart i juni 2022. Denna nya
lagen Äldreomsorgslagen (ÄOL) är tänkt att komplettera
Socialtjänstlagen och innehållet innebär i stora drag att
definiera begreppet äldreomsorg och att verksamheten ges
ett tydligare uppdrag och innehåll.
Statsbidragen som aviserats att kunna rekvireras under 2022
planeras att användas i syfte att förbättra kvaliteten av vården
och omsorgen för äldre personer.
Ett nytt särskilt boende förväntas stå färdigt i december 2022.
Boendet ger en utökning med ytterligare 16 platser. Planering
och arbete i verksamheten pågår i takt med att boendet tar
form.
En långsiktig planering är inledd med stöd av statliga medel för
att höja grundbemanningen för legitimerade sjuksköterskor.
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För närvarande är tre sjuksköterskor anställda i denna form
och satsningen syftar bland annat till en ökad kontinuitet och
minska sårbarheten vid frånvaro, helt i linje med planerade
nationella satsningar.

Omsorg funktionsnedsättning
Det finns ett förändrat behov hos de brukare som verksamheterna tar emot och som kräver en ökad kunskap/kompetensutveckling och i vissa fall en ökad bemanning.
Inom daglig verksamhet finns ett utvecklingsbehov med
samplanering, mer utflyttad verksamhet samt större lokaler.
Både korttidsvistelse och korttidstillsyn är i stort behov av de
lokaler som har planerats att byggas intill Kvarngården. I nuläget
kan Bromölla kommun inte erbjuda korttidsvistelse i egen regi
utan köper platser från andra kommuner.
På sikt krävs ytterligare boende inom LSS men också inom
socialpsykiatrin. Med inträde i Heltid som norm finns
förhoppningar om större samplanering av personal men
också en fungerande vikariepool.
Under hösten genomfördes en brukarundersökning inom
gruppbostäder, daglig verksamhet, daglig sysselsättning och
boendestödet och efter analys av resultatet kommer verksamheten att fortsätta fokusera på arbetet med kommunikation,
där det finns mer att utveckla inom enheterna.
Översyn av ny lagstiftning LSS pågår.

Verksamhetsberättelser
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Utbildning
EKONOMISKT RESULTAT (TKR)

BOKSLUT 2021

BUDGET 2021

BUDGETAVIKELSE 2021

- Taxor och avgifter

-9 469

-8 865

604

- Bidrag

-31 941

-24 142

7 799

- Övriga intäkter

-5 355

-2 255

3 100

Summa intäkter

-46 765

-35 262

11 503

- Personalkostnader

228 589

220 774

-7 815

- Lokalkostnader

37 742

37 552

-190

- Köp av verksamhet

28 150

24 190

-3 960

Intäkter

Kostnader

- Kapitalkostnader

2 555

2 499

-56

Övriga kostnader

32 893

33 219

326

Summa kostnader

329 929

318 234

-11 695

Nettokostnader

283 164

282 972

-191

Årets resultat
Totalt för året 2021 visar verksamhetsområdet Utbildning en
negativ budgetavvikelse med 191 tkr.
Den negativa avvikelsen bestod av ett antal poster. Den
totala interkommunala verksamheten belastade resultatet
med en negativ avvikelse om ca 2 900 tkr. Årets personalkostnader visade en negativ avvikelse med drygt 7 800 tkr.
Personalkostnadsavvikelsen balanserades till stor del av årets
sjuklönebidrag relaterade till covid-19 på drygt 2 300 tkr, men
även av ett högre utfall av bidragsintäkter än budgeterat och
en besparing i förskolan. Den gemensamt största anledning
till att utfallet förbättrades i jämförelse med tidigare lämnad
prognos är det ovan nämnda sjuklönebidraget vilket var okänt
vid prognostillfället

Viktiga händelser under året
Utbildningsverksamheten, precis som alla andra, har nu i snart
två år levt med Coronapandemin ständigt närvarande. För
utbildningsverksamheten innebar detta utmaningar och en
hel del arbete i form av ständiga anpassningar och riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och Smittskydd Skåne. Under året var frånvaron för barn,
elever och personal hög vilket med stor sannolikhet påverkat
barn och elevers utveckling och kunskapsinhämtande. Utöver

detta har många elever, inte minst i högstadieålder, fått ett
sämre mående av att vanliga och naturliga rutiner, som att gå
i skolan, brutits.
Under de sista veckorna i april sågs en markant uppgång
i antalet rapporterade fall av covid-19. Det var framförallt elever
som konstaterades smittade, till viss del berodde detta
troligtvis på att fler elever än tidigare testades i enlighet med
nya direktiv från Smittskydd Skåne att vid smitta i en klass
skulle alla elever uppmanas att testa sig. En annan rekommendation från Smittskyddet var att när en ökad smittspridning
förelåg i en klass där tre eller fler elever konstaterades smittade
skulle klassen övergå till fjärr-/distans-/hemundervisning.
Under våren hade kommunen hög smittspridning i sex klasser,
vilket gjorde att klasserna övergick till fjärrundervisning under
en vecka. Under hösten var det fortsatt en förhöjd sjukfrånvaro,
dock låg antalet konstaterade covidfall på en låg nivå.
Budgetprocessen för året blev av olika anledningar sent färdig,
både vad gäller ramar till respektive verksamhet och fördelningen
till respektive budgetansvarig inom Utbildning. I början av
mars var budgeten på plats.
En tidskrävande arbetsuppgift gällande budgetarbetet var att
söka, följa upp och redovisa riktade statsbidrag. Inom skolverksamheten fanns ett hundratal olika statsbidrag att söka.
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Förvaltningsberättelse

För Bromölla kommuns del söktes och beviljades förvaltningen
bidrag på sammanlagt nästan 20 mnkr. Det beviljades ett lägre
bidrag till den förstärkning av elevhälsan som gjorts senaste
åren, istället för det beräknade bidraget på 1,1 mnkr blev utfallet
270 tkr.
Årets årskurs 9 elever nådde en gymnasiebehörighet innan
sommarskolan på 83,2 procent. En förbättring i jämförelse
med föregående läsår med 2 procent. Under våren arbetade
skolorna intensivt med att analysera resultaten, upprätta
åtgärdsplaner för att möta eleverna som inte nått gymnasiebehörighet i höstterminsbetyget. Efter en välfungerande
lovskola hade resultatet stigit till en gymnasiebehörighet på
89 procent.
Analysen av resultatet visade att:
• Skillnaden mellan elevgrupper har ökat över tid. Antalet
elever som lyckades bra ökar, tyvärr ökade också antalet
elever som inte lyckas, d.v.s. hade låg måluppfyllelse.
• Matematik stack fortsatt ut på ett negativt sätt.
• Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskade
under året.
En åtgärd förvaltningen kom igång med var en utökad lovskola
för elever som behövde hämta igen tappad undervisningstid.
Lovskola anordnades utöver den obligatoriska sommarskolan
även på sport-, påsk- och höstlov. Lovskolorna under året
riktade sig i första hand till kommunens årskurs 9 elever.
Undervisningen utgick från elevernas behov av stöd i
matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.
Tre pedagoger samt elevassistenter arbetade under lovskolorna. Personal från Kommunalt aktivitetsansvar ansvarade
och organiserade det praktiska kring lovskolan. Resultatet av
lovskolorna var positivt. Flera elever läste upp betyg och blev
på så sätt gymnasiebehöriga.
I november möttes politiker och verksamheten en heldag
under rubriken kvalitetsdialog. Det var första gången på två
år som en träff genomfördes, uppslutningen var mycket god
och utvärdering av dagen var överlag positiv. Efter sedvanlig
presentationsrunda och redovisning av målsättningen för
dagen ”Synliggöra styrkor och utmaningar i utbildningen för
att skapa samsyn och förståelse mellan leden i styrkedjan”,
presenterades förskolans och skolans kvalitetsarbete ur olika
synvinklar.

För elevhälsans del var det en annorlunda tid då pandemin
haft stor påverkan på elevhälsans verksamheter. Mycket av det
planerade arbetet ställdes om till digitala lösningar. Individuella
samtal, hälsosamtal, medicinska kontroller, testningar med
mera har i stort utförts enligt planering. Det krävdes flexibilitet
för att få det att fungera. Ansökningar från skolorna om
psykologutredningar sköt i höjden under året vilket skapat en
kö. En analys av detta påbörjades med målet att effektivisera
utredningarna och att få ner söktrycket.
Pandemin gjorde att det förebyggande arbetet i klasser/
grupper fick stå tillbaka.
Projektet före Bornholmsmodellen i förskolan genomfördes
under pandemianpassade former och de preliminära
utvärderingarna visade på ett gott resultat.
Ett arbete som påbörjades under 2020 men som fick full fart
i uppstarten av vårterminen 2021 var arbetet med att främja
och aktivt arbeta för ökad skolnärvaro. En gemensam arbetsgång togs fram i utbildningsverksamhetens ledningsgrupp.
Målsättningen är att tidigt sätta in åtgärder när någon elev har
hög frånvaro. Förvaltningen skapade även ett centralt närvaroteam (CNT). CNT ska vara ett stöd i skolornas arbete men
också aktivt kunna stödja enskilda elever och dess vårdnadshavare för att hitta orsaker och åtgärda dessa för att komma
till rätta med frånvaroproblematiken.
Förvaltningen konstaterade att antalet barn med omsorgsbehov i förskolan minskade under året. Till följd av denna
minskning skedde det organisatoriska förändringar på förskolan.
Förändringen har bland annat inneburit att barn och personal
på Förskolan 1912 har fördelats på övriga förskolor i tätorten.
Kommunstyrelsen fattade den 20 januari beslut om återtagande
av huvudmannaskapet, från och med den 1 januari 2022, för
gymnasieskolan, grundläggande vuxenutbildning inklusive SFI,
(svenska för invandrare), gymnasial vuxenutbildning och lärcentra. Beslut fattades också att starta upp IMA (Individuella
alternativ) och IMS (Språkintroduktion) från och med höstterminen 2022. Elever som söker IMY (Yrkesintroduktion)
eller IMV (Programinriktat val) ska få gå hos den huvudman
man söker. Flera diskussioner fördes och behovet av lokaler
kartlades för de olika verksamheterna inom utbildning. Vilket
landade i en lösning som innebar avveckling av Förskolan 1912
och att, efter mindre lokalförändringar, inhysa Komvux och IM
i dessa lokaler.

Verksamhetsberättelser

Under oktober-november gjordes anpassningar av lokalerna,
därefter inreddes och möblerades lokalerna inför
verksamhetens uppstart i januari 2022.
Under hela 2021 deltog alla lärare i årskurs F-9 i en utbildning
i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Vid fyra
tillfällen under året deltog lärarna på föreläsningar om
samtalets, läsandets och skrivandets roll i undervisningen
i alla ämnen. I mars fick även fritidshemspersonal möjligheten
att påbörja en utbildning i språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Även studiehandledarna fortsatte sin utbildning,
bland annat med fokus på stöttning av flerspråkiga elever i att
utveckla sin studieteknik för att kunna lära på sitt andraspråk.
Utbildnings partsgemensamma arbetsgrupp som förberedde
införandet av Heltid som norm i verksamheterna träffades var
tredje vecka. Arbetsgruppen diskuterade och la fram förslag på
så kallade samplaneringsområde vars syfte är att möjliggöra,
både ur verksamhetens som arbetstagarnas perspektiv,
nyttjandet av resurser på ett så bra sätt som möjligt.
Under vårtermin 2021 implementerades InfoMentor som
verksamhetssystem för förskola och fritidshem. Här kunde
förskolorna informera och kommunicera med vårdnadshavarna.
Projektet Hela Vägen som riktat sig till unga och unga vuxna
i åldern 16-29 år med en neuropsykiatrisk funktionsvariant,
upplevda symtom och/eller psykisk ohälsa, har nu avslutats.
Projektet tydliggjorde att det förebyggande arbetet med tidiga
insatser kopplade till målgrupp i grundskolan gav större
möjligheter att komma ut i varaktig sysselsättning.

Framtidsutsikter
Följande orsaker/variabler har identifierats
gällande skolresultaten:
• Undervisningen behöver ytterligare utvecklas för att på
ett bättre sätt möte elevernas behov.
• Skolan lyckades inte motivera alla elever till skolarbetet.
• Social oro bland eleverna.
• För många elever med hög frånvaro.
• Antalet elever som var i behov av extra anpassningar
och särskilt stöd har ökat.
• Elever som har anlänt sent till Sverige.
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Med ovanstående punkter i beaktande kommer det under året
att vidtas åtgärder för att komma vidare med utmaningar på
både kort och lång sikt. Detta arbete ska genomsyra arbetet
i samtliga utbildningsverksamheter.
Vid analys av resultatet för elevkullarna som kommer underifrån
syns en positiv utveckling som ger förhoppning om att åren
framöver kan måluppfyllelsen höjas ytterligare.
En stor utmaning för Utbildning är att under det kommande
året säkerställa verksamhetens behov av utbildad personal.
På olika sätt pågår i förvaltningen ett arbete för att Bromölla
kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. För att
säkerställa bemanning, optimera befintliga resurser och hitta
verktyg för att dessa frågor har en partsgemensam grupp bildats
som träffas regelbundet för att arbeta med dessa frågor.
En tydlig målsättning är att förbättra måluppfyllelsen
i utbildningsverksamheten. Det har under ett antal år redovisats
en gymnasiebehörighet på 75–80 procent. Dessa siffror ska successivt förbättras, ett första steg är målsättningen att hamna
över rikssnittet. Utbildnings höga målsättning, att alla barn
och elever ska lyckas, måste få ett tydligare fokus. Arbetet tar
sin utgångspunkt i en regelbunden uppföljning och analys av
resultaten och av de satsningar som görs. En del i detta arbete
kommer vara att skolan på alla nivåer ska arbeta och ta ett
fördjupat grepp om skolnärvaron. Detta arbete kommer att
prioriteras för att verksamheten ska rikta tidiga och rätt insatser
för att hjälpa eleverna med hög frånvaro tillbaka till skolan.
Ett stöd i utvecklingsarbetet för att förbättra resultatet är det
pågående projektet Nyanlända och flerspråkiga barns lärande.
Projektet, som är ett verksamhetsstöd från Skolverket, sträcker
sig fram till hösten 2022. Stödet ges med anledning av att
Bromölla kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända
barn och elever. Syftet med stödet är att utveckla arbetet
som rör nyanlända och flerspråkiga barn/elevers lärande.
För att möta våra medborgares efterfrågan av digitala tjänster
pågår ett arbete vars syfte är att förbättra tillgänglighet och
service i våra verksamheter. Verksamhetssystem för skola- och
förskoleadministration kommer att vara på plats under 2023.
I systemet ingår barn- och elevregister, integrationer med övriga
verksamhetssystem samt e-tjänst för barnomsorgshantering.
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Förskola
Behovet av förskoleplatser har efter flera års uppgång just nu
en nedåtgående trend. De senaste två åren har efterfrågan på
förskoleplatser minskat med 50-60 platser. Denna nedgång
har medfört en anpassning av antalet förskoleavdelningar.
Hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut är svårt att
sia om. Det är inte ovanligt att barnafödandets storlek följer
cykler med upp och nedgång. I nuläget ska också pandemins
inverkan vägas in.

Grundskola
Elevantalet har under flera år ökat i grundskolorna i Bromölla
kommun. För tillfället ligger antalet elever på en platå för att
åren framöver successivt minska. Om fyra år är den prognostiserade minskningen ca 80 elever. I dessa siffror finns då inte
eventuella inflyttningar till kommunen medtagna.
Grundskolan brottas för närvarande med utmaningen att
antalet elever med autism eller autismliknande liknande
problematik ökar. Dessa elever gick ofta förr i särskolan, men
efter strängare tolkning av gällande lagstiftning bedöms dessa
elever numera inte tillhöra den personkretsen. Det kan det bli
nödvändig att bygga upp en verksamhet med mindre grupper
som kan möta dessa elevers behov.

Särskola
För närvarande finns en särskolegrupp på Dalaskolan Norra
som riktar sig till grundskolans yngre elever upp till årskurs
6. Särskolegruppen för kommunens äldre elever årskurs 7-9
lades ner för några år sedan på grund av att elevunderlaget
sjönk kraftig. De enstaka elever Bromölla kommun har i denna
åldersgrupp är idag interkommunala elever. För närvarande
syns en uppgång av antalet inskrivna barn i Dalaskolan Norras
grundsärskolegrupp. Behov finns därför att redan våren 2022
starta upp en särskoleklass för de äldre eleverna, årskurs 7-9,
på Dalaskolan Södra.

Gymnasiet
Från och med 1 januari 2022 tar Bromölla kommun över
huvudmannaskapet för kommunens gymnasieungdomar.
Eftersom kommunen inte ska driva någon egen gymnasieskola
handlar det om interkommunala kostnader i form av elevpeng,
skolskjutskostnader och inackordering för dessa elever. Tanken
är att nuvarande driftsbidrag, som plockas tillbaka, ska täcka
dessa kostnader. Utmaningen ligger i att kommande år

kommer en topp när det gäller antalet gymnasielever.
Uppgången börjar från år 1, läsåret 22/23, för att om fyra år
innebära en ökning med 50 gymnasielever. Detta innebär
kostnadsökningar på ca 6,2 mnkr.

Komvux
Komvux ska drivas i egen regi i Bromölla kommun. Finansiering
med befintligt driftsbidrag till SBKF som utgångsläge.

Statsbidrag
För närvarande finansieras del av grundverksamheten med
riktade statsbidrag. Denna finansiering ligger på runt 20 mnkr.
Det i nuläget största bidraget är Likvärdig skola, bidraget
uppgår till drygt 10 mnkr. Osäkerhet råder om olika statsbidrags varaktighet eller om det tillkommer nya.
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AB Bromöllahem
Översikt över bolagets utveckling
5 ÅR I SAMMANDRAG

Verksamhetens intäkter

2021

2020

2019

2018

2017

90 070

90 592

88 731

81 743

78 105

Verksamhetens kostnader

– 80 842

– 74 170

– 74 550

– 69 676

– 63 650

Finansnetto

– 9 143

– 10 541

– 10 368

– 10 954

– 13 847

Extraordinära intäkter
Årets resultat
Soliditet %

-

-

-

-

-

85

5 881

3 813

1 113

608

10,4

10,4

9,6

9,0

9,7

Likvida medel (kkr)

50 606

58 278

30 999

17 356

34 833

Investeringar

12 083

17 053

6 387

78 830

67 080

Självfinansieringsgrad %

43,4

1 430,3

326,7

13,7

21,2

Långfristig låneskuld(kkr)

505 067

506 217

507 017

507 817

458 917

Resultat och ekonomisk ställning

Förväntad utveckling

Resultat efter finansiella poster ligger i nivå med beslutad budget
vilket är hänförligt till att bolaget fick in tilläggsköpeskillingen
för Lugnet 9 så som avtalats. Soliditeten ligger kvar på samma
nivå som föregående räkenskapsår vilket är i linje med
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Resultat efter finansiella poster 2021 kännetecknas av låga räntor, vilket i sin tur innebär ett långsiktigt
hot mot kommande resultat när räntorna stiger.

Till följd av den underhållsskuld som finns står bolaget inför
mycket stora investeringar de kommande åren Samtidigt som
bolaget ska ta sig an underhållsskulden så måste utbytesunderhållet på befintligt bestånd utföras parallellt och detta
ska bolaget finansiera med egna medel. För att klara av ovanstående krävs ett ökat kassaflöde och det är bolagets bedömning
att reparationer, underhåll och investeringar enbart kan ske på
en nivå som intäktssidan, i form av hyreshöjningar tillåter.

Värdering av god ekonomisk hushållning

Bolaget amorterar årligen på sina långfristiga skulder.
Ränterisken utgör en av de enskilt största ekonomiska riskerna
då en höjning av räntan med 1 procent skulle innebära ökade
räntekostnader med 5,0 mnkr med dagens skuldsättning.

Bolaget följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Därvid riktas särskild uppmärksamhet på
långsiktiga soliditetsmål och resultatkrav enligt ägardirektiven.
Bolaget fattar beslut om långsiktiga planer avseende investeringar, reinvesteringar och amorteringar i syfte att uppnå en
god ekonomisk hushållning. De långsiktiga ekonomiska prognoserna visar att soliditeten stärks och resultatkraven över tid nås.
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Bromölla energi och vatten AB (koncern)
Översikt över bolagets utveckling
5 ÅR I SAMMANDRAG

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter

87 952

84 217

92 020

94 440

85 297

Verksamhetens kostnader

-64 404

-53 799

-57 572

-56 102

-53 939

Finansnetto

-6 188

-7 929

-9 226

-9 637

-9 530

Extraordinära intäkter
Årets resultat
Soliditet (%)

-

-

-

-

-

-788

4 079

5 829

10 622

4 052

0,7

0,9

0,0

Neg.

Neg.

Likvida medel (kkr)

70 428

50 827

42 336

Investeringar (kkr)

25 364

23 882

20 815

17 295

34 269

Självfinansieringsgrad (%)

113

102

175

149

88

Långfristig låneskuld (kkr)

382 400

382 400

382 400

382 400

382 400

Resultat och ekonomisk ställning
Bromölla Energi & Vattens resultat för 2021 är betydligt sämre
än tidigare år. Det svaga resultatet hänförs helt och hållet till
fjärrvärmeverksamheten som drabbats av ökade värmekostnader. Detta beror i sin tur på flera faktorer. Värmekostnaderna från Stora Enso har ökat betydligt samtidigt
som kostnaderna för reserveldning har ökat beroende på
oplanerade stopp och avsevärt högre bränslekostnader.
Tillståndsprocessen för uppförande av en ny panncentral
i Bromölla har drabbats av stora förseningar vilket också
medfört ökade kostnader. VA- och elnätsverksamheten följer
i stort sett budget. Soliditeten sjönk något mot bakgrund av
det svagare resultatet. Resultatet har påverkats positivt av
historiskt väldigt låga räntor. De låga räntorna innebär i sin
tur ett långsiktigt hot mot resultatet när räntorna stiger.

Händelser av väsentlig betydelse
Året har kännetecknats av tillståndsprocesser, projektering och
arkeologiundersökningar avseende ett antal större investeringsprojekt som ännu inte startats.

Värdering av god ekonomisk hushållning
Bromölla Energi & Vatten AB följer kommunfullmäktiges mål
och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Därvid riktas
särskild uppmärksamhet på långsiktiga soliditetsmål och resultatkrav enligt ägardirektiven. Bolaget fattar beslut om långsiktiga planer avseende investeringar, reinvesteringar, nyupplåning och amorteringar i syfte att uppnå en god
ekonomisk hushållning. De långsiktiga ekonomiska prognoserna

67 061

66 447

visar att soliditeten stärks och att resultatkraven över tid
kommer att uppnås.

Förväntad utveckling
Bromölla Energi & Vatten AB står inför stora investeringar
under de närmaste 3-5 åren. Reningsverket i Bromölla kommer
att byggas ut till följd av myndighetskrav, Vattenverket
i Nymölla byggs ut för att öka kapaciteten, ett regionalt
VA-samarbete med Sölvesborg har påbörjats. Vidare behöver
VA-ledningsnätet fortsatt förnyas i en högre takt än tidigare.
Samtidigt som det görs reinvesteringar i ledningsnätet sker en
utbyggnad av avloppsnätet för att reducera antalet enskilda
avlopp, detta i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen. De investeringar som görs i elnätet avser
främst förnyelse av högspänningsnätet genom reinvesteringar
och i samband med detta byts även vissa lågspänningsledningar,
transformatorstationer och kabelskåp ut. I Branthalla
mottagningsstation kommer engångsinvesteringar att
göras för att säkerställa den långsiktig leveranssäkerheten.
Ovanstående kräver ett ökat kassaflöde och det är bolagets
bedömning att ett ökat kassaflöde måste ske genom en
kombination av höjda taxor, och extern finansiering under
2022-2025. De långfristiga skulderna ska börja amorteras när
den väsentligaste förnyelsen av ledningsnät och verk är genomförd. En försiktig bedömning är att detta kan ske från 2026.
Ränterisken utgör den enskilt största ekonomiska risken då en
höjning av räntan med 1 procent skulle innebära ökade räntekostnader med 3,8 mnkr med dagen skuldsättning.

Verksamhetsberättelser
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Bromölla Fritidscenter AB
Översikt över bolagets utveckling
5 ÅR I SAMMANDRAG

Verksamhetens intäkter

2021

2020

2019

2018

2017

7 651

7 867

7 184

6 799

9 824

Verksamhetens kostnader

– 6 561

– 6 280

– 6 835

– 6 425

– 7 014

Finansnetto

– 1 080

– 987

– 920

– 693

– 333

-

-

-

-

-

Årets resultat

10

600

– 571

– 319

2 477

Soliditet %

4,0

3,8

3,4

3,8

4,0

5 827

6 417

4 965

3 806

4 120

314

580

266

197

5 281

Extraordinära intäkter

Likvida medel (kkr)
Investeringar
Självfinansieringsgrad %

1 504,5

350,3

535,7

-59,4

-55,4

Långfristig låneskuld (kkr)

112 000

117 000

117 000

117 000

117 000

Resultat och ekonomisk ställning
Resultatet för räkenskapsåret blev bättre än budgeterat
vilket är främst hänförligt till att intäkterna från vissa delar av
Sparbankshallen har ökat. Soliditeten har stärkas något vilket
är i linje med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Räkenskapsåret 2021 har kännetecknats av väldigt låga räntor,
vilket i sin tur innebär ett långsiktigt hot mot kommande resultat
när räntorna stiger.

Värdering av god ekonomisk hushållning
Bolaget följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Därvid riktas särskild uppmärksamhet
på långsiktiga resultatkrav för att därigenom minska behovet
av driftbidrag från ägaren. Bolaget fattar beslut om långsiktiga
planer avseende investeringar och amorteringar i syfte att
uppnå en god ekonomisk hushållning. De långsiktiga ekonomiska
prognoserna visar att soliditeten stärks och resultatkraven över
tid nås.

Förväntad utveckling
Bolaget kommer att vara beroende av driftsbidrag från
ägaren Bromölla kommun under de närmaste åren. Under
räkenskapsåret har bolaget börjat amortera på sina långfristiga
skulder och kommer att fortsätta amortera årligen på dem.
Ränterisken utgör en av de enskilt största ekonomiska riskerna
för bolaget då en höjning av räntan med 1 procent skulle
innebära ökade räntekostnader med 1,1 mnkr med dagens
skuldsättning.
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Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
Översikt över bolagets utveckling
5 ÅR I SAMMANDRAG

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter

289 530

303 789

291 381

286 456

287 198

Verksamhetens kostnader

-284 842

- 301 443

-290 036

-286 064

-280 085

-2

-2

-1

-1

4

Finansnetto
Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

4 686

2 344

1 344

391

7 117

20,9

17,2

13,8

15,2

14,2

Likvida medel (kkr)

22 431

24 058

30 423

1 359

21 506

Investeringar (kkr)

2 339

4478

0

614

417

Självfinansieringsgrad

73

76,5

0

32,8

37,8

Långfristig låneskuld (kkr)

0

0

0

0

0

Årets resultat
Soliditet

Resultat och ekonomisk ställning
Förbundets resultat är ett överskott på 4 686 tkr. Därmed har
förbundet redovisat ekonomisk balans eller överskott fem år
i rad. De finansiella målen är uppfyllda. Det förbättrade
ekonomiska läget jämfört med både budget och prognos efter
augusti beror framförallt på
• En oförutsett god tilldelning av statsbidrag
• Lägre kostnader för interkommunala elever
• Lägre konsultkostnader än planerat inom ramen för
pågående IT-projekt
Förbundet har i och med årets resultat ett eget kapital
på 14 915 tkr.
Verksamheterna Städservice och Måltidsservice återgick till
medlemskommunerna 2021-10-01.
Det är något färre elever i gymnasieskolan. Betydligt färre
i den egna gymnasieskolan men något fler elever som läser
interkommunalt, dock med en förskjutning mot billigare
program, inriktning och/eller skola. Kostnaderna håller sig
inom ram. Vuxenutbildningen har färre elever. Verksamhetsövergång för utbildningsverksamheten genomförs från och
med 2022-01-01.

Inom IT genomförs ett stort investeringsprogram med bland
annat nytt nätverk, förhöjd säkerhet och nytt datacenter/
serverhall. För Lön- och IT-verksamheterna pågår också
förberedelser för återgång till medlemskommunerna vilket
beräknas ske tidigast vid årsskiftet 2022/23.

Värdering av god ekonomisk hushållning
De kvalitativa målen bedöms vara delvis uppfyllda. Förbundets
egna kapital var negativt så sent som 2016-12-31. Nu fem år
senare har förbundet ett eget kapital som uppgår till
14 914 tkr. Förbundet redovisar ekonomiska överskott fem år
i rad. Tidigare års underskott är kompenserade med överskott
varför balanskravet också är uppfyllt. Sedan flera år tillbaka
uppfylls också det finansiella målet om att det egna kapitalet
ska vara i nivå med förbundets semesterskuld.
Sammantaget görs bedömningen att förbundet har en
i huvudsak god ekonomisk hushållning och en god finansiell
ekonomisk ställning.

Förväntad utveckling
I april år 2020 fattades beslutet om att förbundet ska
avvecklas. Den treåriga uppsägningstiden pågår för fullt och
ska vara avslutad senast i april år 2023. En styrgrupp med
representanter från medlemskommunerna och förbundet leder
arbetet med avvecklingen av förbundet. I respektive medlemskommun förbereder man sig för att successivt ta emot
förbundets verksamheter.

Verksamhetsberättelser

Förbundet har tre viktiga arbetsuppgifter i det pågåendet
arbetet med att förbereda för återföring av förbundets
verksamheter till medlemskommunerna:
1. Att säkerställa driften tills avvecklingen är genomförd och
verksamheterna överförts till medlemskommunerna.
2. Att säkerställa uppfyllande av sitt ansvar som
överlämnande arbetsgivare i verksamhetsövergången.
3. Att vara medlemskommunerna behjälpliga i sin planering
inför mottagandet av förbundets verksamheter.
I övrigt är det upp till medlemskommunerna att komma
överens om formerna för avvecklingen i de frågor som inte
regleras av förbundsordningen.
Gymnasieskola och vuxenutbildning återgår till
medlemskommunerna 2022-01-01.
Vid årsskiftet 21/22 återstår verksamheterna IT och Pa/Lön.
Det pågår planering för deras återgång till medlemskommunerna.
Återgången beräknas kunna genomföras tidigast vid årsskiftet
22/23. Det finns en bortre gräns i april år 2023 då den treåriga
uppsägningstiden går ut. Förbundet deltar också med stöd
och rådgivning till medlemskommunerna i deras förberedelser
inför återgången.
Parallellt arbetar förbundet vidare med drift och utveckling
av verksamheterna. Bland annat en omfattande modernisering
av IT-verksamheten som innefattar byte av nätverk och
infrastruktur.
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Bromölla Industristiftelse
Översikt över bolagets utveckling
5 ÅR I SAMMANDRAG

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter

34

6

2543

1095

1077

Verksamhetens kostnader

-34

-6

-2535

-1084

-1066

0

0

-8

-11

-11

Finansnetto
Extraordinära intäkter

-

-

-

-

-

Årets resultat

0

0

0

0

0

Soliditet %

0

0

0

0

0

Likvida medel (kkr)

0

0

0

0

0

Investeringar

0

0

0

0

0

Självfinansieringsgrad %

0

0

0

0

0

Långfristig låneskuld (kkr)

0

0

0

3935

4292

Resultat och ekonomisk ställning
Stiftelsen förväntas ett bidrag från Bromölla kommun
med 34 tkr för 2021. Det avser kvarvarande fastighetsskatt,
kostnader Länsstyrelsen samt kostnader för revision.

Händelser av väsentlig betydelse
Stiftelsen sålde fastigheten Hotell Iföhus till lokal entreprenör
under 2019. Stiftelsen har efter försäljningen och under 2021
varit vilande inför en likvidering via permutation.

Bromölla kommun ingick under sommaren i projektet Arknat. Arkitektstudenter från många länder deltog i en tävling där de först
skissade upp tävlingsförslag och sedan byggde tre nya vindskydd längs Skåneleden i nordöstra Skåne. I Östafors utanför Näsum
hette det vinnande förslaget Eruption. Färdigbyggt kallas vindskyddet Split och ligger vackert invid Holjeån.

En av skisserna på Eruption, vindskyddet ser ut att ha trängt upp ur marken.

Så här ser vindskyddet ut när det är färdigbyggt.

Bromölla kommun • Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 48 • Adress: Box 18, 295 21 Bromölla
Tel 0456-82 20 00 • Fax 0456-82 22 00 • kommunstyrelsen@bromolla.se • www.bromolla.se

