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UTGIVARE: Bromölla kommun
PRODUKTION: Ekonomienheten och kommunikationsenheten
TRYCK: Kontorsservice

Ledstjärnan för medarbetare på Bromölla kommun är 
helhetssyn med medborgarna i fokus. Detta har natur-
ligtvis präglat såväl förvaltningens arbete som de poli-
tiska ambitionerna i budgetprocessen. Kombinationen 
av professionens verksamhetskompetens och de poli-
tiska viljeyttringarna ger en tydlig inriktning för Bromölla 
kommuns utveckling framöver. I det underlag som legat 
till grund för den antagna budgeten har förvaltningen, 
utifrån sitt uppdrag, gjort en ansats att ge kommunens 
förtroendevalda ett budgetunderlag som speglar de 
behov och utvecklingsområden som bedömts som mest 
angelägna. Detta utan att lägga några politiska värde-
ringar eller begränsa politiska ambitioner. Underlaget 
presenterades på kommunstyrelsen under senare delen 
av mars 2016 och överlämnades därefter till de politiska 
partierna. Det har varit ett brett engagemang för budget-
arbetet och samtliga partier lämnade in budgetförslag, 
några valde att samarbeta över partigränserna och andra 
valde att lämna ett eget förslag. Totalt lämnades sex för-
slag in. Kommunfullmäktige antog den 26 september det 
budgetförslag som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet stod bakom. De valde att stå fast vid den 
inriktning de pekat ut redan 2016 vilket innebär att 2017 
års fokusområden är:

• skola, förskola och fritidshem
• näringsliv och fler i arbete
• öka kommunens attraktionskraft.

Varje fokusområde innehåller ett antal specificeringar 
som förtydligar den politiska ambitionen 2017 inom res-
pektive område.
 
Investeringsbudgeten bygger på de prioriterade fokus-
områdena och omfattar två år, i avsikten att öka genom-
förandegraden. Klimatfrågan och arbetsmiljön för våra 
yngre medborgare lyfts fram särskilt, liksom vikten av 
attraktivitet i det offentliga rummet. En annan utpekad 
satsning är välfärdstjänster och korttidsvistelse i egen 
regi.

I arbetet med att uppfylla viljan i budgeten görs flera 
omprioriteringar och anpassningar i verksamheterna utö-
ver de ekonomiska tillskott som ges. En av de utökade 
satsningar som görs är bland annat att tillföra medel för 
att kunna bibehålla lärartätheten. Det blir fortsatt aktiva 
satsningar på informations- och kommunikationstekno-
logi (IKT) inom verksamhetsområdet Utbildning. För att 
möta behoven inom verksamhetsgrenen näringsliv och 
för att få fler i arbete kommer satsningar att göras för att 
projektet Griffin (tidigare Plug In 2.0) ska kunna fortsätta 
att drivas och utvecklas. Inom Stöd och omsorg är utök-
ningarna till stor del beroende på tidigare beslut om hur 
verksamheten ska bedrivas med ett tydligt fokus på med-
borgarna och hur vi ska möta deras behov. Under 2016 
har kommunen tecknat nytt sjukvårdsavtal med Region 
Skåne som förstärker vårt fokus på medborgarna. Beslu-
tet för med sig att kommunen skjuter till nya resurser i 
form av personal och teknisk utrustning. 

Det övergripande integrationsarbetet har kommit igång 
sedan integrationskoordinatorn började i juli 2016.  Arbe-
tet kommer att fortsätta under 2017 enligt den hand-
lingsplan som tagits fram. Integrationsarbetet finansieras 
även 2017 med statsbidrag.

Arbetet för att stärka attraktionskraften är på många 
sätt avgörande. En kartläggning under 2016 har visat att 
vi som bor och verkar här är mycket stolta över vår kom-
mun. För att nå ut behöver vi alla – tillsammans – bidra till 
att lyfta fram det som Bromölla kommun har att erbjuda, 
som stolta och goda ambassadörer. 

KOMMUNChEFEN hAR ORDET                     

Kommunchefen har ordet
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KOMMUNENS ORGANISATION

Kommunfullmäktige
AB BromöllaHem

Bromölla 
Fjärrvärme AB

Bromölla 
Fritidscenter AB

Beredning för tillväxt 
och samhällsbyggande

Bromölla 
Energi och Vatten AB

Välfärdsberedningen

Arvodesberedning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Myndighetsnämnd

Myndighetskontor
Sölvesborg–Bromölla

kommunalförbund

Bromölla  
Industristiftelse

Kommun Koncern
Bolag

Förbund

Stiftelser
Kommunstyrelse

Valberedning

Revision

Allmänt utskott

Utskott för utbildning, 
kultur och fritid

Omsorgsutskott

Samhällsbyggnadsutskott

Kommunens organisation

Kommunstyrelsens förvaltning

Gemensam service

Stöd och omsorg

Tillväxt och utveckling
Utbildning

Skåne Blekinge  Vattentjänst AB
25 %
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Koncern

VISION

Vår livsmiljö
Vår livsmiljö innehåller en stor variansrikedom 
som ger levnadsutrymme för olika livsstilar och 
förverkligande av drömmar och ambitioner. Vår 
närhet består av mänsklig samvaro, service och 
upplevelser som ger förutsättningar för nya sätt 
att utveckla livsmiljön. För att en god livsmiljö 
ska uppnås blir våra grundläggande behov av bo-
ende, utbildning, sysselsättning och omsorg cen-
trala.

• Det sociala sammanhanget – Vi känner en 
trygghet i den nya gemenskapen som uppstår i 
det framtida samhället. Vi i Bromölla har en väl-
komnande och öppen attityd till vår gemensam-
ma framtid.
•  Boende  –  Vi har olika typer av boende i attrak-
tiva miljöer. här finns en plats för alla att skapa 
ett hem.
• Tillväxt – Genom vår gemensamma tillväxt 
skapas förutsättningar för att utveckla livsmiljön 
och möta våra behov.
• Hållbarhet – Vi är ett aktivt och långsiktigt 
hållbart samhälle där alla deltar utefter sina för-
utsättningar. Inom kommunal service står be-
hoven i fokus och formar verksamheterna. Vår 
natur- och kulturmiljö tar vi ansvar för med håll-
bara lösningar.
• Positionering inom näringslivet – Vi har hög 
grad av förståelse och kunskap kring vår 
näringslivsstruktur och dess möjligheter. 
Bromölla är Skånes starkaste industriort.
• Sysselsättning – För att utveckla oss tar vi an-
svar för hur vi och andra kan bidra till regionens 
utveckling och dess varierade arbetsmarknad. 
Vårt framgångsrika och varierade näringsliv bi-
drar till goda livsmiljöer.

Bromölla – Vår vision

Välkomna framtiden med oss i Bromölla, en del av regionen. I Bromölla lever vi det goda livet. 
Vår livsmiljö erbjuder attraktiv variansrikedom med boende, samhällsengagemang och näringsliv 
med oss invånare som samhällets bärkraft.
Kommunens centrala läge med väl utbyggd infrastruktur bidrar till att utveckla den livs- och bo-
endemiljö som vårt samhälle erbjuder. Rörligheten öppnar upp för att omvärlden får tillgång till 
vår arbetsmarknad, kultur, utbildning och våra naturvärden.
För oss i Bromölla är innovation centralt för att utveckla våra lokala värden. 

Vårt samhällsengagemang
Engagemanget för vår hemort påverkar attityden 
till hur trender i samhällsomvandlingen betraktas, 
hanteras och tas till vara. Bilden av Bromölla som 
brukssamhälle förändras mot ett aktivt och rörligt 
samhälle där vi är en del av regionen med hög mo-
bilitet och pendling. Förändringen ställer krav på en 
ny bild av Bromölla för att fånga våra behov och 
utveckla vårt samhällsengagemang.

• Öppenhet och delaktighet – Vi känner delak-
tighet och tar ansvar för vår hemort. Allas sam-
hällsengagemang, särskilt barn och ungdomars, 
uppmuntras. Delaktighet och engagemang skapar 
Bromöllas framtid.
• Stolthet – Vi tar ansvar för vår utveckling, visar 
respekt för allas värde och det var och en bidrar 
med. Vi känner stolthet för vår historia, vår nutid 
och vår framtid - som vi gemensamt skapar.
• Helhet – Vi har en sammanhållen syn på sam-
hällsutvecklingen och placerar långsiktiga sats-
ningar i ett helhetsperspektiv. Alla ska aktivt kunna 
vara med att bygga ett långsiktigt och hållbart 
samhälle.
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VåRT MåLSTYRNINGSARBETE

Vårt målstyrningsarbete i Bromölla kommun

Kommunfullmäktiges övergripande 
mål 
2015 genomförde en tillfällig beredning, under kommunfull-
mäktige, en översyn av kommunfullmäktiges övergripande 
mål. I uppdraget ingick bland annat att målen skulle bidra till 
att Bromölla kommuns vision uppnås. 

Övergripande mål finns i rutan nedan.

Fokusområden 
För att skapa en attraktiv och levande kommun har beslut  
fattats om att följande fokusområden ska prioriteras: 
• Skola, förskola och fritidshem. 
• Näringsliv och fler i arbete. 
• Öka kommunens attraktionskraft. 

Systemtänkande 
Metoden för att utveckla servicen i de kommunala verksamhe-
terna är systemtänkande. Det innebär att medborgarnas behov 
styr hur vi lägger upp vårt arbete, vilka val vi gör och hur vi for-
mar våra verksamheter. Politiskt långsiktiga mål och ambitio-
ner, budgetens fokusområden samt medborgarnas dagliga be-
hov av den kommunala servicen ska alla bidra till att Bromölla 
kommun utvecklas på ett positivt sätt. 

Andelen flickor och 
pojkar i årskurs 9 
som nått minst 
målen E i alla ämnen 
i grundskolan ska 
procentuellt årligen 
öka i jämförelse med 
föregående år.

Årlig utvärdering. 

Befolkningen i kom-
munen 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 mandat-
perioden.

Attitydmätning vartannat 
år genom medborgarun-
dersökningen.

Bromölla kommun 
ska ha en ekonomisk 
hållbar utveckling med 
förbättrad ekonomi 
under mandatperioden 
med oförändrad eller 
sänkt skattesats.

Årlig utvärdering.

Andelen medborgare i 
kommunen som 
känner sig trygga ska 
öka enligt nöjd 
regionindex i medbor-
garundersökningen.

Mätning vartannat år 
genom medborgarunder-
sökningen.

I Bromölla kommun 
står medborgarnas 
behov i fokus och  
formar verksamhe-
terna. Andelen nöjda 
medborgare ska öka 
under mandatperioden.

Mätning vartannat år 
med utgångspunkt i våra 
verksamheters syften.

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 mel-
lan valen ska öka hos 
både män och kvinnor 
vid varje mätning under 
mandatperioden.  

Mätning vartannat år 
genom medborgarunder-
sökningen.

• • • •

•

•

•
•

Livslångt lärande hållbar tillväxt Sund ekonomi Delaktighet Påverkansmöjlighet/öppenhet

Livsmiljö och attraktionskraft Samhällsengagemang och inflytande
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VåRA FOKUSOMRåDEN

Skola, förskola och fritidshem

Förskoleavdelningar med friluftsprofil i egen 
regi

De senaste åren har kompetensutvecklingsinsatser gjorts 
med inriktning mot utepedagogik. I samband med pågående 
upprustning av förskolornas gårdar eftersträvas att skapa 
goda miljöer för den pedagogiska verksamheten. Förvalt-
ningen uppmuntrar fortsatta projekt som kan ge förskolorna 
en tydligare profil än idag.

Förskolors möjlighet att bedriva pedagogisk 
verksamhet för att öka kunskapen om maten 
betydelse för hälsa och ekonomi

Förskolan arbetar med måltidspedagogik vilken syftar till att 
förbättra barnens hälsa och välbefinnande. Förskolorna hål-
ler kontinuerligt kostråd tillsammans med SBKF där man dis-
kuterar matglädje och måltidsupplevelserna. Barnen ska få 
ett bra förhållande till maten och genom sina sinnen uppleva 
måltiderna som goda stunder. Vid föräldramöten och enskil-
da samtal förs en dialog kring barnens hälsa och mående 
kopplat till kosten. Samverkan sker med barnavårdscentralen 
(BVC). 

I samband med upprustning av förskolans gårdar förbereds 
och säkerställs utomhusytor för att möjliggöra framtida 
undervisningsinsatser.

Kontinuerlig kompetensutveckling på alla nivåer 
inom område som pedagogik, ledarskap och 
verksamhetsutveckling

Efter medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar görs kartlägg-
ning och analys av kompetensutvecklingsbehov. Analysen 
ligger till grund för planering av kommande insatser. Samt-
lig personal inom verksamhetsområdet Utbildning får ta del 
av kompetensutveckling årligen. Idag genomförs ofta kom-
petensutveckling som större och längre insatser där samtlig 
personal inom en verksamhet deltar.   

Upprätthålla vår goda personaltäthet men 
också att satsa på att minska barngrupperna 
inom förskolan

För att minska barngrupperna i förskolan finns idag tre pavil-
jonger. Under de kommande åren ska dessa paviljonger ersät-
tas av permanenta lokaler. Först ut är en tillbyggnad av hum-
lelyckans förskola i Näsum.  Utbyggnaden av en avdelning är 
färdigprojekterad och arbetet planeras att utföras under året 
tillsammans med skolans ombyggnation. 2017 planeras en 
om- och tillbyggnad/renovering av Edenryd skola och 2018 
utförs motsvarande på Gualöv skola. I Gualöv kommer ytter-
ligare en paviljong att tillsättas för att möta en ökad efterfrå-
gan på förskoleplatser.

I centralorten är två förskolor under projektering. Projekte-
ringen av förskolan Vita Sand är klar och upphandling kom-
mer att genomföras så snart alla tillstånd är klara (inklusive 
detaljplanen). Projektering av en ny förskola med tre avdel-
ningar ska påbörjas. 

Våra fokusområden

Förskolans dag i Näsum. Foto: Viktoria Unosson
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VåRA FOKUSOMRåDEN

Arbetsmarknadskunskap i tidiga åldrar för 
att öka kunskapen och få en ökad/bredare 
förståelse kring olika yrken

Projektet Arbetsmarknadskunskap kommer att påbörjas i 
årskurs 7–9. Genom lektioner, föräldramöten, inspirations-
träffar och lektionsmaterial ska Arbetsmarknadskunskap 
erbjuda kunskap om framtida jobb och utbildningar. Tillsam-
mans med skolan ska arbetsgivare berätta för ungdomar om 
arbetsmarknadens behov och framtida möjligheter. 
Det kommer att ske ett fortsatt arbete med ung företags-
verksamhet i skolan. Nya sociala mötesplattformar ska intro-
duceras för att synliggöra bland annat entreprenörskap.

Fortsatt integrering mellan skola och fritidshem

Skolorna arbetar med att integrera skola och fritidshem 
bland annat genom informations- och kommunikationstek-
nologi (IKT). Genom att eleverna får möjlighet att arbeta 
med IKT-verktygen både i skolan och på fritidshemmen blir 
de mer vana och bekväma med det här arbetssättet.

Där skola och fritidshem har gemensamma utemiljöer sker 
ett arbete för att möjliggöra bättre och mer ändamålsenliga 
sociala samlingspunkter.

Näringsliv och fler i arbete

Fortsatt prioritering och utveckling av vår 
besöks- och upplevelsenäring

Utifrån kunskaperna från destinationsprocessen fortsätter 
ett strategiskt arbete med besök- och turismnäringen. Målet 
är att besök- och turismnäringens omsättning ska fortsätta 
öka i Bromölla kommun och därigenom skapa fler arbetstill-
fällen. 

Utökat samarbete rörande arbetsmarknads-
insatser mellan kommunen, näringsliv, 
föreningsliv och arbetsförmedling

Bromölla kommun har som största arbetsgivare på orten ett 
ansvar att utöver arbetsmarknads- och näringspolitiska åta-
ganden också arbeta med ett attraktivt arbetsgivarskap som 
kan gagna övriga arbetsgivare på orten genom att Bromölla 
kommun uppmärksammas i positiva sammanhang.

Samarbetet inom många olika nätverk fortsätter som tidi-
gare, samtidigt som det sker en löpande anpassning till 
regeringens arbetsmarknadsinsatser så som delegationen 
för unga till arbete (DUA), snabbspår, extratjänster, utbild-
ningskontrakt och annat. Arbetsmarknadsenheten (AME) 
samarbetar även med lokala föreningar inom feriearbeten 

för 16–17-åringar. Genom ökad samverkan mellan kultur och 
näringsliv ska nya kontaktytor skapas mellan olika näringar 
för att ge ökad tillväxt och attraktionskraft.

Fortsatt arbete för att förebygga studieavbrott

Inom ramen för DUA samverkar AME med socialtjänst, 
utbildning och Arbetsförmedling i syfte att minska avhopp på 
grund- och gymnasieskolan. Genom att i ett tidigt skede syn-
liggöra elever i riskzonen, kommer individanpassade insatser 
att erbjudas. En stor utmaning framöver är integrationen av 
nyanlända ungdomar i förberedelse för inträde på arbets-
marknaden. Tillsammans med Kristianstad kommun och 
Östra Göinge kommun har AME ansökt om statliga medel för 
Arbetslivskunskap, speciellt anpassad till utlandsfödda. I pro-
jektet ingår också metodutveckling för personal inom utbild-
ning, integration och arbetsmarknadsverksamheten. 
EU-projektet Plug In 2.0 fortsätter men övergår i slutet av 
2016 till projektet Griffin. Projektets syfte är att ungdomar 
ska fullgöra sina gymnasiestudier och det bedrivs ett aktivt 
arbete för att få ungdomar i arbete eller studier. 

Uppsökande, strategiska företagsbesök för att 
få hit nya etableringar

På näringslivsenheten kommer personalresurserna att för-
stärkas och en etableringsstrategi ska arbetas fram. Bromölla 
kommun kommer aktivt medverka på regionala och natio-
nella mässor och sammankomster, bland annat i olika före-
tagsgrupper och marknadsföringsnätverk.

Fortsatt arbete med förbättrad service till 
näringsliv och allmänhet

Projektet Förenkla helt enkelt fortsätter under 2017 och syf-
tar till att fläta samman olika verksamheter som företagarna 
kommer i kontakt med. Företag som startar verksamhet i 
kommunen ska snabbt få reda på både förutsättningar och 
möjligheter – det ska vara enkelt att ha med kommunen att 
göra. Arbetet inom den etableringsgrupp som startades inom 
projektet fortsätter och utvecklas vidare det kommande året. 

Näringslivsenheten stärker upp med personalresurser vilket 
möjliggör en ännu snabbare och tillgängligare service. Nya 
sociala kontaktytor ska introduceras speciellt för näringsid-
kare.

Myndighetskontoret kommer aktivt att delta i nya plangrup-
pen. Syftet med gruppen är att alla relevanta förutsättningar 
ska komma på plats så tidigt som möjligt i planprocessen för 
att säkra bra och hållbar samhällsutveckling.

Kulturpunkten arbetar ständigt med utveckling av servicen 
till allmänheten. Idag finns det bland annat tillgång till kon-
sumentvägledning, energirådgivning, budget- och skuldråd-
givning, Rådrum och Nyföretagarcentrum på Kulturpunkten. 
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Öka kommunens attraktionskraft

Offensivt arbete med en tydlig identitet och 
profilering av vår kommun

Under 2016 har det koncernövergripande samarbetet resul-
terat i en kartläggning av nuläge och vägvisning framåt. Inför 
2017 har vi en plattform att stå på som kommer att resultera 
i en rad aktiviteter, som genom attraktionskraft, ska bidra till 
att locka fler medborgare, medarbetare, företag, turister och 
besökare. 

Det offentliga rummet förstärks med prioriterade satsningar 
i miljöer där många medborgare vistas. Lokala mötesplatser 
skapas i varje ort som ska möjliggöra mötesplatser över gene-
rationsgränser. Speciella satsningar görs i utemiljöerna kring 
förskolor och skolor.

För att tillgodose olika gruppers behov arbetar kommunen för 
ett varierat boende. Trygghetsboendet Pynten planeras vara 
inflyttningsklart under första halvan av 2017. 

Inom bostadsanpassningen genomförs uppföljning av beslut 
och åtgärder, bland annat via enkät till brukare efter genom-
förd åtgärd.

Utveckla och stärka arbetet med att använda 
modern teknik, IT-lösningar och digitala 
lärprocesser i allt från förskola till äldreomsorg

En arbetsgrupp har bildats inom Stöd och omsorg för e-häl-
sa och välfärdsteknologi för att arbeta fram olika förslag på 
utveckling inom detta område.

Under 2016 uppdaterade verksamhetsområdet Utbildning sin 
IKT-plan och denna ska implementeras i verksamheten det 
kommande året. Som en del i att utveckla IKT-stödet kommer 
en IKT-pedagog att anställas. IKT-pedagogen ska driva utveck-
lingen framåt och arbeta med både barn, elever och personal 
för att utveckla användandet av IKT-verktyg.

Kulturpunkten/Bromölla bibliotek kommer att arbeta aktivt 
med att öka kommuninvånarnas möjligheter att ta del av det 
digitala samhället genom olika insatser och aktiviteter. Skol-
biblioteken spelar en viktig roll när det gäller elevernas digita-
la kompetensbland annat när det gäller tillgång till anpassade 
media, informationssökning och källkritik. 

Införandet av wifi-zoner planeras tillsammans med externa 
aktörer.

I kommunen finns serviceboenden för olika behov som särskilt 
boende, trygghetsboende, gruppbostad och boendestöd. Det 
finns också ett väl utvecklat samarbete mellan olika delar av 
förvaltningen för att genom bostadsanpassning möjliggöra 
för kommunens invånare att bo kvar hemma.

Invigning av Sydostleden. Foto: Viktoria Unosson

VåRA FOKUSOMRåDEN 1 7
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Utöka välfärdsutbud, genom ny verksamhet i 
egen regi, korttidsvistelse/LSS

Planering och genomförande av om- och tillbyggnad för kort-
tidsvistelse på Kvarngården kommer att ske under 2017. Medel 
för ny verksamhet finns i budget 2017 och verksamheten arbe-
tar tillsammans med fastighetsavdelningen för att det ska 
verkställas under året.

 Utökade medel för föreningsbidrag då vårt rika 
föreningsliv ständigt växer och utvecklas

I Bromölla finns ett aktivt och växande föreningsliv. Flera nya 
kulturföreningar har startats vilket innebär att behovet av 
verksamhetsbidrag till kulturföreningarna har ökat. Det gäller 
även bidraget för enstaka evenemang. Kommunen vill kunna 
ge föreningarna rimliga förutsättningar och stimulera utveck-
lingen av kulturlivet. 

Utökade medel för att ge fler barn och ungdomar 
möjlighet att ta del av Bromöllalägret och andra 
skolovsaktiviteter

Under 2016 sökte kommunen bidrag för sommarlovsaktivi-
teter. Med detta bidrag kunde fler sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga genomföras. Även under 2017 kommer det att 
vara möjligt att söka detta bidrag.  

Önskemål om arrangemang och lovprogram på biblioteket i 
Näsum har framkommit i samband med välfärdsberedning-
ens arbete med biblioteksplanen 2016. Målet är att kunna 
erbjuda ett programutbud med god kvalitet även på biblio-
teket i Näsum, samt utöka verksamheten på Kulturpunkten 
under sommaren. 

Vara en attraktiv arbetsgivare genom att 
aktivt arbeta för bättre arbetsmiljö och skapa 
förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad

Bilden av Bromölla behöver förtydligas, en sammanhållen 
kommunikations- och rekryteringsstrategi behöver utformas 
till stöd för den fortsatta kompetensförsörjningen. Den bild 
som förmedlas måste vara förankrad i faktiska värderingar, 
strukturer och daglig tillämpning. Det är viktigt att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

För 2017 kan följande områden för en utvecklad arbetsgivar-
vilja identifieras: Lönebildning, utvecklingsmöjligheter i form 
av kompetens och karriär, organisation och ledarskap samt 
personalförmåner. 

Arbetet med ett vidgat hälsobegrepp, tidigare åtgärder 
avseende sjukrelaterad frånvaro samt ett partsgemensamt 
arbete avseende heltid som norm ges hög prioritet under 

1 7

Bromöllalägret. Foto: Viktoria Unosson

VåRA FOKUSOMRåDEN
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VåRA FOKUSOMRåDEN
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verksamhetsåret 2017. 
Det övergripande lokalförsörjningsarbetet fortgår och bidrar 
till att skapa goda förutsättningar att möta den ökade efter-
frågan på hållbara verksamhetslokaler och stimulerande 
utomhusmiljöer framöver. Under året kommer samtliga 
byggnader att inventeras och en handlingsplan upprättas 
med prioriterade åtgärdsförslag. Vid behov kommer en 
handlingsplan att upprättas med prioriterade åtgärdsförslag. 
Även Simhallen kommer att genomgå en statusbesiktning 
under året inför planerad renovering framöver.

Börja bygga ut centrala platser med öppen wifi

Enligt biblioteksplanen 2016-2020 ska Kulturpunkten och 
Krumelurparken kunna erbjuda öppen wifi. I samarbete med 
Telia, via vårt samverkansavtal för fiberutbyggnad, realiseras 
wifi-punkter i ett så kallat öppet nät på utpekade platser.

Ökat kvalitetsarbete med måltidssituationen 
och måltidsmiljön i samtliga verksamheter

En satsning under 2017 är att förbättra miljön i Tunnbysko-
lans matsal med nya möbler och ljuddämpande avskärmare. 
Skolor och förskolor håller kostråd med deltagare från både 
kommunens och SBKF:s verksamhet där barn och elever får 
inflytande över måltidsverksamheten. 

Inom Stöd och omsorg finns det en utarbetad kost och nutri-
tionspolicy som ska följas.

Bromöllalägret. Foto: Viktoria Unosson

Företagssafari. Foto: Viktoria Unosson
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RESULTATBUDGET OCh FINANSIERINGSBUDGET

2016   2017    2018 2019

Nettokostnader -606,3 -641,5 -651,2 -663,6

Avskrivningar -28,0 -30,7 -35,4 -38,4

Verksamhetens nettokostnader -634,3 -672,2 -686,6 -702,0

Skatteintäkter och statsbidrag 647,7 690,1 704,9 720,4

Finansnetto -0,4 -0,8 -0,9 -0,6

Resultat före extraordinära poster 13,0 17,1 17,4 17,8

Extraordinära poster    

Årets resultat 13,0 17,1 17,4 17,8

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag 98,0 97,5 97,5 97,5

Resultatbudget (mnkr)*

2016 2017 2018 2019

Årets resultat 13,0 17,1 17,4 17,8

Avskrivningar 28,0 30,7 35,4 38,4

Försäljning av anläggningstillgångar

Minskning av långfristiga fordringar

Ökning av långfristiga skulder 35,0 7,0 14,0 0,0

Summa tillförda medel 76,0 54,8 66,8 56,2

Netto investeringar 143,1 53,8 66,1 30,4

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga skulder

Summa använda medel 143,1 53,8 66,1 30,4

Förändring rörelsekapital -67,1 1,0 0,7 25,8

Finansieringsbudget (mnkr)*

1 7

* Differensen i förhållande till ”Förslag till Budget 2017” relaterar till KS § 274 från 2016-11-30.
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Kommunens resultat (mnkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget
2017

Plan 
2018

Plan
2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar 452,5 567,6 590,8 615,5 645,9

Omsättningstillgångar 182,9 163,2 135,0 135,0 135,0

Summa tillgångar 635,4 730,8 725,8 750,5 780,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital 347,2 360,2 377,3 394,7 412,5

Avsättningar 23,3 13,0 29,3 30,8 32,3

Långfristiga skulder 150,0 185,0 192,0 206,0 206,0

Kortfristiga skulder 114,9 172,6 127,2 119,0 130,1

Summa Eget kapital och skulder 635,4 730,8 725,8 750,5 780,9

Soliditet 0,55 0,49 0,52 0,53 0,53

Soliditet inklusive pensionsskuld 0,18 0,18 0,22 0,24 0,25

Pensionsskuld 230,7 231,0 217,0 215,0 215,0

Borgensåtaganden 760,3

Balansbudget (mnkr)

BALANSBUDGET OCh KOMMUNENS RESULTAT

26,7 27,2

18,1

9,7

2,2

13

17,1 17,4 17,8
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Kommunens resultat (mnkr)
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Investeringsbudget 2017–2020, sammandrag (tkr)*

År 2017 2018 2019 2020

Nämnd/verksamhetsområde

Kommunstyrelsen:

Gemensam service och politik 3 845 833 1 000

Stöd och omsorg 1 040 625 200 200

Tillväxt och utveckling 44 095 61 062 27 160 16 085

Utbildning 4 900 3 600 2 000 2 800

Total nettoutgift 53 880 66 120 30 360 23 760

INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG

1 7

* Differensen i förhållande till ”Förslag till Budget 2017” relaterar till KS § 274 från 2016-11-30.
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Lånebilaga 2017 (tkr)
 

Skuld
2017–01–01

Ränta Amortering Summa

Kommuninvest 20 000 297 20 000 20 297

Kommuninvest 45 000 940 - 940

Kommuninvest 30 000 185 30 000 30 185

Kommuninvest 35 000 385 - 385

SUMMA 130 000 1 807 50 000 51 807

Utdebitering (kr)
År Kommun Landsting Summa

2003–2013 21,76 10,39 32,15

2014–2016 21,76 10,69 32,45

2017 21,76 10,69 32,45

 Befolkningsutveckling

LåNEBILAGA, UTDEBITERING OCh BEFOLKNINGSUTVECKLING

12 145
12 181

12 200

12 285 12 272

12 366

12 250

12 336

12 400

12 513

11 900

12 000

12 100

12 200

12 300

12 400

12 500

12 600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Ordförande: Jenny Önnevik
Verksamhetschef: Marie Wäppling

Budget 2017 är exklusive fastighetsenheten och inklusive centralt placerad 

lönepott.

Inledning
Gemensam services fokus är att förse övriga verksamheter och 
politiken med såväl utvecklingsarbete som med utredningar 
och beslutsunderlag. Samlat i detta verksamhetsområde finns 
kommunledning, kansli- och utveckling, kommunikation och 
service, personal, ekonomi och räddningstjänst. Den övergri-
pande strävan i förvaltningen är fokus på helheten och detta 
präglar arbetet inom alla verksamheter, så även Gemensam 
service. 

Årets verksamhet 
KANSLI- OcH UTVEcKLINGSENHETEN 

Enheten planerar under året att införa ett dokument- och ären-
dehanteringssystem efter upphandling. Stort fokus och mycket 
resurser kommer att avsättas för att detta införande ska bidra 
till att utveckla ärendehandläggningen. Inom arkivverksamhe-
ten kommer  arbetet fortsätta  med kommunens anslutning till 
Kommunalförbundet Sydarkivera, under förutsättning av att 
erforderliga beslut fattas. Bromölla kommun kommer att delta 
i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under 
hösten. Resultatet kommer därefter att analyseras och utgöra 
underlag för att utvärdera ett flertal av kommunfullmäktiges 
övergripande mål. 

EKONOMIENHETEN

Arbetet fokuserar på fortsatt utveckling av ekonomisystemet 
(Agresso). Införandet var problematiskt och korrigeringar i upp-
sättningen kräver fortsatt konsultstöd även under 2017 för att 
få ut så hög effekt som möjligt. Under året kommer även över-
syn av rutiner och dokumentation att genomföras. Viss pla-
nerad personalomsättning kommer att ske med anledning av 
pensionsavgång, vilket innebär introduktion av ny medarbetare. 
Efter genomförd rekrytering kommer arbetet med att effektivi-
sera inköp att utvecklas vidare.

PERSONALENHETEN 

Med anledning av de svårigheter som finns i att hitta rätt kom-
petens fortsätter det pågående analys- och inriktningsarbetet. 
Några konkreta frågor för året är:
• Fastställande av möjligheter till alternativa kompetens- 

och organisationsstrukturer för att kompensera för nämn-
da bristkategorier.

• Fastställande av utvecklade kompetensbaserade rekryte-
ringsstrategier för att med säkerhet vid varje rekryterings-
tillfälle nå avsedd målgrupp och i urvalet hitta rätt medar-
betare.

• Säkerställande av en konkurrenskraftig personalpolitik 
(förmåner, lön, kompetens- och karriärsutveckling, ledar-
skap och organisationsutformning) i förhållande till andra 
offentliga arbetsgivare i regionen.  

• Utvecklandet av en sammanhållen kommunikations- och 
rekryteringsstrategi.

 
Utöver detta fortsätter enheten utveckla den internkonsulta-
tiva hR-rollen och  utifrån behovsstyrning från politik, förvalt-
ning och linjeorganisation arbete med personalvård, lönebild-
ning och kompetensförsörjning. 

Ett partsgemensamt arbete avseende heltid som norm och hel-
hetssyn i användningen av organisationens kompetensmässiga 
resurser bedöms ges hög prioritet under verksamhetsåret 2017. 

KOMMUNIKATION OcH SERVIcE

året präglas av fortsatt arbete med att utveckla och förfina 
kommunikationen med de olika målgrupperna. Under 2016 
togs ett stort steg när det gäller bromolla.se och utvecklings-
arbetet fortsätter under 2017. Nästa stora projekt blir ett nytt 
intranät – en plattform för intern information, kommunikation 
och kunskapsdelning. Under 2017 genomförs en förstudie. 

Nya kommunikationsvanor kräver nya kommunikationsmedia. 
2017 genomförs en satsning på film som visat sig fungera väl i 
många sammanhang. 

RäDDNINGSTjäNSTEN 

Räddningstjänsten har stort fokus på utbildning för att säker-
ställa att samtliga i personalstyrkan har tillräcklig kunskap 
om utrustningen. Med många nya brandmän är det ett flertal 
moment som kräver träning för att minimera risker med per-
sonskador. En stor utmaningen som krävt stort fokus de senas-
te åren och även under 2017 blir att behålla personal och även 
besätta vakanta platser. Bemanningen på stationen i Näsum 
har varit ganska stabil, men två brandmän kommer att sluta i 
februari, så även där finns behov av att nyanställa.

Framtidsutsikter 2018–2019
Kansli- och utvecklingsenheten kommer att arbeta med att vara 
tjänstemannaresurs för att genomföra kommande allmänna val 
2018 och 2019. 

Utöver löpande arbete sker fortsatt utveckling av ekonomisys-
temet, rutiner samt inköpsprocessen.

Bilden av Bromölla kommun som arbetsgivare måste förtydli-
gas. En sammanhållen kommunikations- och rekryteringsstra-
tegi behöver utformas till stöd för långsiktig hållbarhet. Den 
bild som förmedlas måste vara förankrad i faktiska värderingar, 
strukturer och daglig tillämpning.
• Bromölla kommun vill bli vald – och vill också kunna välja 

framtidens medarbetare.
• Rätt person på rätt plats är kritiskt viktigt – både för den 

som anställer och för den som blir anställd.  

Användning av nya kanaler och media påverkar målgruppernas 
förväntningar på kommunen. Vår ambitionen är att finnas i de 
kanaler som efterfrågas.

Kommunstyrelsen – Gemensam service

DRIFTSBUDGET

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 44 828 42 360 3 664

Kostnader -90 672 -88 197 -57 700

Nettokostnader -45 844 -45 837 -54 036

1 7
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DRIFTSBUDGET         

Ordförande: Jenny Önnevik
Verksamhetschef: Susanna Wahlman Sjöbring

Exklusive centralt placerad lönepott för budget 2017.

Inledning
I verksamhetsområdet Stöd och omsorg ingår individ- och 
familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionsned-
sättning. 

Årets verksamhet 
Kvalitetsarbetet fortskrider inom hela verksamhetsområ-
det, dels utifrån Socialstyrelsens författningssamling (SOFS 
2011:9) där ett verksamhetssystem är inköpt för att tydliggöra 
och kvalitetssäkra processer, men också utifrån ett systemtän-
kande arbetssätt. 

Under året kommer arbetet med det nya hälso- och sjukvårds-
avtalet att komma igång på allvar och verksamheten behöver 
rustas för de utvecklingssteg vi förbundit oss att ta tillsam-
mans med Region Skåne.

Utvecklingen av e-hälsan och välfärdsteknologin är ett stort 
arbete för hela verksamhetsområdet, både ur medborgar-
perspektiv och personalperspektiv. Det kommer att behövas 
smartare lösningar inom verksamheterna då bristen på flera 
yrkeskategorier blir allt mer påtaglig. Samtidigt måste det 
säkerställas att enskilda medborgare känner trygghet i våra 
tjänsteleveranser. Området är stort och möjligheterna oänd-
liga. Därför har en arbetsgrupp bildats som behöver komplet-
teras med en processledare för införandet.

INDIVID- OcH FAMILjEOMSORGEN 

Enheten arbetar med utredningar och insatser gällande bar-
navård, familjerätt, unga lagöverträdare, beroende/missbruk, 
försörjningsstöd, det övergripande alkohol-, narkotika-, dop-
ning- och tobakarbetet (ANDT) samt integration.

Försörjningsstödet har under några år tillbaka minskat i Bro-
mölla kommun. Ett nytt arbetssätt inom enheten samt ett 
samarbete i Finansiell samverkan i nordöstra Skånes kom-
muner (FINSAM) och Offentligt skyddad anställning (OSA) är 
några insatser som pågår för att hjälpa personer till egenför-
sörjning. 

Arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och familjer behand-
lingsalternativ på hemmaplan fortskrider som ett komple-
ment till externa placeringar. Den kvalificerade öppenvårdsbe-
handlingen riktad till personer med beroende- och missbruks-

problematik har utvecklats och ett samarbete har inletts med 
Sölvesborgs kommun.

Ett nytt lagförslag föreligger som reglerar ersättningsnivåerna 
från Migrationsverket och kräver förändrade arbetssätt inom 
integrationen. Bromölla kommun ska erbjuda trygga boende 
till ensamkommande barn och ungdomar och ett bra motta-
gande för övriga personer som kommit hit som flyktingar.

VÅRD OcH OMSORG 

Enheten består av hemtjänst, hemsjukvård, öppna insatser, 
korttidsboende och särskilt boende.

Mycket av arbetet kommer att utgå från det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet som i ett första steg handlar om kompetens-
utveckling samt utökning av den legitimerade personalen. Den 
nya vårdformen i avtalet kommer att kräva ett bra lokalt sam-
arbete med vårdcentralerna där gemensamma rutiner måste 
upprättas för att underlätta arbetet i det egna boendet.

Registreringar i de nationella kvalitetsregistren fortsätter lik-
som arbetet med bedömningssystemet ÄBIC som bytt namn 
till IBIC (Individens behov i centrum).

Trygghetsboendet Pynten kommer att stå klart under året och 
utgör ett bra komplement till särskilda boenden i kommunen. 

OMSORG FUNKTIONSNEDSäTTNING 

Enheten består av gruppboende, daglig verksamhet, övriga 
insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) och socialpsykiatrin.

Behovet av olika typer av sysselsättning inom daglig verksam-
het är stort och kommer att utvecklas en del under året tack 
vare ökad bemanning.

Socialpsykiatrin tillhör från 2017 omsorg funktionsnedsättning 
och kommer att ses över utifrån behovet av daglig sysselsätt-
ning och boendestöd för personer med särskilda behov. 

Korttidsvistelse i egen regi har efterfrågats under en längre tid 
och kommer nu att verkställas under senare delen av året. För-
ändringen kräver en om- och tillbyggnad av Kvarngården för 
samordning och optimal användning av befintliga lokaler.

Behov av ytterligare boende för personer med en kombination 
av olika funktionsnedsättningar föreligger och planering av ett 
nytt gruppboende är inlett och arbetet fortskrider under året.

Framtidsutsikter 2018–2019
Vård och omsorg står inför stora utmaningar.  Rekrytering 
av nya medarbetare med rätt kompetens kommer att krävas 
utifrån de behov som kommer i takt med den demografiska 
utvecklingen. Det krävs utökade resurser för att klara denna 
utmaning men även administrativt stöd till enhetscheferna.   

För att klara driften av verksamheten på lång sikt måste efter-
frågan som finns på tekniska lösningar hos medborgarna, med-
arbetare och samarbetspartners matchas in i verksamheten. 

Kommunstyrelsen – Stöd och omsorg

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 79 678 48 981 49 771

Kostnader -287 364 -266 342 -273 752

Nettokostnader -207 686 -217 361 -223 981

1 7
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DRIFTSBUDGET         

Antalet personer med rätt till insatser enligt LSS tenderar till 
att öka och diagnoserna är varierande vilket ställer krav på olika 
typer av insatser och på vilket sätt dessa ska ges.

Psykiatrin och neuropsykiatriska diagnosgrupper medför allt 
högre krav i form av kompetens samt personella och materiella 
resurser.  Nya arbetssätt och samverkansformer måste prövas 
för att möta framtidens utmaningar. Det är angeläget, att med 
brukaren i fokus, fortsätta arbetet med att utveckla multipro-
fessionellt, gränsöverskridande, strukturerat och förebyggande 
arbete. Bromölla kommun har inget boende för målgruppen 
inom socialpsykiatrin vilket är ett behov redan i dagsläget.

Nya anvisningsrutiner för kommunens mottagande av flyk-
tingar innebär en ansträngd situation vad gäller anskaffning av 
boende.

Nya regler och nytt ersättningssystem gällande ensamkom-
mande innebär att kommunen måste ställa om hem för vård 
eller boende (hVB) till stödboende. Under 2017 kommer pla-

neringen av egen drift av Släggan hVB att genomföras och 
verkställas 1 januari 2018.
  

Grillfest på Korsvångsgården. Foto: Viktoria Unosson

1 7
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DRIFTSBUDGET         

Ordförande: Jenny Önnevik
Verksamhetschef: Anders Wanstadius

Budget 2017 är inklusive fastighetsenheten och exklusive centralt placerad 

lönepott.

Inledning
Tillväxt och utveckling innefattar verksamheterna turism, fri-
tid, kultur, bibliotek, näringsliv, arbetsmarknad, tekniska samt 
fastighet.  De enskilda verksamheterna arbetar utifrån fastlag-
da planer och styrdokument, både för kort respektive lång sikt. 

Årets verksamhet
KULTUR OcH BIBLIOTEK 

Enheten arbetar med allmänkultur och bibliotek, och utgår 
från ”Kulturpolitiskt program 2016–2019”. Fyra utvecklings-
områden har definierats: biblioteket/kulturpunkten, kulturella 
kreativa näringar/kulturturism, barn och unga/kulturgaranti 
och vårt kulturarv/kulturell mångfald. Kulturpunkten, som 
är navet i verksamheten, innehåller fem delar: bibliotek, rum 
för skapande, samhällsvägledning, turistinformation och ser-
vice fritid. I Näsum finns ett meröppet skol- och folkbibliotek. 
I kommunen finns ytterligare sex skolbibliotek som skolan 
ansvarar för. Fem av kommunens skolbibliotek är bemannade 
med fackutbildad bibliotekarie. 

Kultur och bibliotek spelar en viktig roll i arbetet för demo-
krati, människors lika värde och mångfald. En av våra främsta 
utmaningar är att införliva och öka kunskapen om kulturens 
värde för tillväxt och utveckling av lokalsamhället, samt att 
arbeta för att underlätta integration och engagera unga vuxna. 
Genom interkulturella möten, synliggörande av vårt lokala 

kulturarv och i samverkan med lokala och regionala kulturak-
törer ska vi stärka medborgarnas identitet, lyfta fram det unika 
med Bromölla kommun samtidigt som vi tillsammans skapar 
framtidens kulturarv.

Utvecklingen av Kulturpunkten till en arena i lokalsamhället 
där berättelser, kunskap, information, kreativitet och ska-
pande står i centrum, fortsätter med oförändrad kraft. Kultur-
punkten ska vara en arena för digital delaktighet och arbeta 
läsfrämjande. Det skapande och pedagogiska arbetet för och 
med barn och unga ska utvecklas. Nästa steg är att påbörja 
arbetet med Krumelurparken där konst och litteratur ska stå 
i centrum. 

Det meröppna skol- och folkbiblioteket i Näsum ger nya möj-
ligheter till samarbete mellan skola, bibliotek och allmänhet. 
En god mötesplats ska skapas och lovprogram för barn och 
unga ska erbjudas. Samarbetet mellan biblioteken inom Skåne 
Nordost fortsätter. Viktiga samverkansområden är gemensam 
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och medieförsörj-
ning. Kommunens antagna kulturgaranti ger alla barn och 
unga i förskola och skola en kulturupplevelse per år från och 
med det år man fyller fem. Under 2017 ska arbetet med kul-
turgarantin utvecklas tillsammans med skolan.

Arbetet med Bromöllas digitala hembygdsbok fortsätter med 
oförminskad styrka. 

Genom ökad samverkan mellan kultur och näringsliv ska nya 
kontaktytor skapas mellan olika näringar för att ge ökad till-
växt och attraktionskraft. En vård- och underhållsplan ska tas 
fram för kommunens offentliga utomhuskonst. Arbetet med 
inventering och framtagandet av plan och modell för restau-
rering av stengodsfontänen Scanisaurus av Gunnar Nylund 
fortsätter. 

TURSIM OcH FRITID

Bromölla turism innefattas av marknadsföring och produktut-
veckling av turist- och besöksnäringen. Bromölla fritid består 
av fritidsgården Tunnan och simhallen.

Kommunstyrelsen – Tillväxt och utveckling

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 25 347 21 722 60 418

Kostnader -89 104 -86 623 -134 306

Nettokostnader -63 757 -64 901 -73 888
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DRIFTSBUDGET         

Destinationsprocessen fortsätter och skapar insikt och vidare-
utveckling för turismen inom och utom kommunen. Proces-
sen är nu i steg fyra, vilket innebär att konkreta affärslösningar 
skapas för företagen. Arbetet med att öka interaktionen mel-
lan kulturella och kreativa näringsidkare och övriga näringsli-
vet är ett fortsatt gemensamt arbete. Enheten, tillsammans 
med Skåne Nordost, kommer också att arbeta vidare med den 
strategiska plattformen för att förankra den ytterligare i kom-
munerna.
 
Sydostleden, en cykelled mellan Växjö och Simrishamn, blev 
färdigställd under 2016. Tillsammans med övriga kommuner 
och aktörer i näringslivet marknadsför enheten leden interna-
tionellt. år 2020 är vårt mål att 20 000 besökare ska ha cyklat 
hela leden. Arbetet med att fräscha upp och förbättra kom-
munens badplatser fortsätter – årets badplats är Korsholmen.

Fritidsgården Tunnan återinvigs under våren efter förra årets 
vattenskada. 2017 fyller fritidsgården 15 år och det ska firas 
tillsammans med ungdomarna i Bromölla. Tunnan kommer att 
vidareutveckla konceptet Kul i Lov ytterligare för att engagera 
så många sportlovslediga barn som möjligt. Fritidsgårdens 
aktiviteter kommer flätas samman med kulturaktiviteter för 
att nå fler mottagare. Bromöllalägret fortsätter som vanligt. 
Det är ett bra koncept som lockar många barn. Fler idrottshal-
lar kommer att få bättre ljudsystem, ett par kommer att bytas 
ut per år, och Branthallen får nytt taggsystem. Föreningarna 
får ytterligare stöd genom att driftbidraget höjs.

Simhallen kommer att genomföra fler temakvällar. En kvali-
tetsundersökning ska genomföras – vad tycker besökarna om 
simhallen och dess service? Dessutom ska personalen genom-
gå en värdskapsutbildning.  

NäRINGSLIVSENHETEN 

Verksamheten bedrivs utifrån fem strategiska områden:
• insatser för befintligt näringsliv
• stimulans till ökat nyföretagande
• företagsetablering
• kommunprofilering 
• medverkan i regionalt näringslivsarbete.

Några av de fokusområden som lyfts fram i årets budget är 
starkt kopplat till just näringsliv och attraktion. Under året ska 
insatserna för att utveckla vårt näringsliv både breddas och 
fördjupas. Enheten växlar upp resursmässigt, från en till två 
personer, och på så sätt skapas bättre förutsättningar. 

En såväl lång- som kortsiktig näringslivsplan ska arbetas fram 
för att beskriva de strategier och insatser som ska genomföras 
kopplat till de områden som lyfts under rubriken inledning. 
Kommunens företagsservice får redan idag väldigt gott betyg. 
Dock fortsätter arbetet med att förenkla för befintliga före-
tag och skapa bättre förutsättningar för ökat nyföretagande, 
både på lång och kort sikt. Kortsiktigt i samspel med Nyföre-
tagarcentrum Bromölla, långsiktigt med partners kopplat till 
både grund- och gymnasieskola. Vi kommer att växla upp vårt 
arbete kopplat till etablering genom utformning av strategier 
och handlingsplaner. Tillgång till mark kan komma att bli en 
nyckelfråga och samverkan med partners är fortsatt väldigt 
viktigt både lokalt och regionalt. Det regionala samarbetet 
fortsätter i Skåne Nordost. Enheten kommer också vara starkt 
involverad i arbetet med att höja kommunens attraktionskraft 
bland annat genom deltagande i olika typer av arrangemang.

ARBETSMARKNADSENHETEN (AME)

Enheten fortsätter satsningen på feriearbete med erbjudande 
om cirka 120 platser inom kommunala verksamheter och loka-
la föreningar. Insatsen är viktig som ungas första kontakt med 
yrkeslivet och är samtidigt ett sätt för kommunen att profilera 
sig som framtidens arbetsgivare. Nytt för verksamheten blir 
digitalisering av ansökningarna.

Arbetet med delegationen för unga till arbete (DUA) utvärde-
ras och kvalitetssäkras under första kvartalet 2017. Den lokala 
överenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmed-
lingen löper verksamhetsåret ut, vilket förväntas minska ung-
domsarbetslösheten ytterligare samt tidigt identifiera unga 
i riskzonen för utanförskap. Representanter från Arbetsför-
medlingen, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Griffin, 
individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetsmarknadsen-
heten (AME) fortsätter sitt arbete i styrgruppen och kommer 
att arbeta för ett utvecklat samarbete med vuxenutbildningen 
och gymnasieskolan.

Simhallen. Foto: Precious People
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DRIFTSBUDGET

Enligt regeringens budgetförslag för kommande år, kommer 
fler arbetsmarknadsinsatser att anpassas till nyanlända. Under 
sommaren 2016 ansökte därför DUA:s styrgrupper i Bromöl-
la, Kristianstad kommun och Östra Göinge kommuner om  
3 miljoner kronor till ett gemensamt projekt om arbetslivs-
kunskap, som är speciellt anpassad till nyanlända ungdomar 
inom DUA:s målgrupp, 16–24 år. Utbetalning av eventuellt 
beviljade medel sker vid årsskiftet. Arbetsprövningar och oli-
ka former av rehabilitering eller kommunal praktik kommer 
att fortsätta under 2017. Trots en mer gynnsam arbetsmark-
nad, förväntas inte behovet av anpassade arbetsprövningar 
att minska.

TEKNISKA ENHETEN

På enheten finns den samlade administrationen för gata/
park (drift samt anläggningsverksamhet), detaljplaneverk-
samhet, miljöstrategi, avfall, samt mätenhet. Det offentliga 
rummet fortsätter att utvecklas med fokus på trygghet, triv-
sel och tillgänglighet. Utbyte av äldre belysningsarmaturer 
fortsätter och anpassas till energisnåla LED-armaturer. Arbe-
tet med trafiksäkerhet fortsätter med fokus på bland annat 
”säker skolväg”. Flera stora infrastrukturprojekt kommer att 
genomföras, bland annat flera nya sträckningar av gång- och 
cykelvägar. Vi synliggör också lokala mötesplatser i samtliga 
byar genom till exempel ombyggnationer, nybyggnationer 
och renoveringar av befintliga lekplatser. Lekplatserna blir 
sociala mötespunkter som inbjuder till möte över genera-
tionsgränser. För att ytterligare stärka attraktionskraften av 
det offentliga rummet genomför enheten estetiskt höjande 
punktinsatser genom till exempel säsongsplanteringar och 
juldekorationer. Vi arbetar aktivt med kommunens komman-
de trädplan som innefattar nyinvesteringar men också lång-
siktig skötsel. Enheten arbetar och vårdar våra tätortsnära 
naturer samt de skogsbestånd som finns i kommunen. 

För att möjliggöra etablering av nya bostäder och närings-
livsverksamheter samt påvisa Bromölla kommuns attraktiva 
geografiska läge kommer omfattningen gällande framta-
gande av detaljplaner att öka. Införandet av det nya insam-
lingssystemet med hushållsnära insamling av avfall och för-
packningar fortsätter att implementeras under kommande 
år. Under året kommer ny teknisk chef att introduceras, då 
nuvarande chef enbart kommer att fokusera på att vara 
verksamhetschef för Tillväxt och utveckling.

FASTIGHETSENHETEN

Enheten har fortsatt hög investeringstakt både vad gäller 
reinvestering samt nyproduktion. I Näsum byggs delar av 
skolan om och renoveras. Det kommer också att utföras en 
tillbyggnad på humlelyckans förskola där även utemiljön 
byggs om. Planeringen för om- och tillbyggnader på fler sko-
lor i kommunen fortsätter. Likaså arbetet med att driftop-
timera fastigheterna samt att uppdatera befintliga skötsel- 
och underhållsplaner för byggnaderna och omkringliggande 
utemiljöer. Enheten förstärks under året med nya medar-
betare och befintliga hantverkare slås ihop med verksam-
hetsvaktmästarna vilket leder till optimerade insatser. Det 
övergripande lokalförsörjningsarbetet fortsätter och bidrar 
till att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna.

Framtidsutsikter 2018–2019
Under kommande år utvecklas Kulturpunktens verksamhet och 
Krumelurparken. För att kunna möta framtidens utmaningar 
behöver vi arbeta aktivt med att nå ut till nya målgrupper för att 
underlätta integration och skapa större mångfald. Barn och unga 
ska utöver kulturgarantin ges möjlighet att ta del av ett kvalita-
tivt utbud av kulturupplevelser och kulturutövande på sin fritid. 
Samarbetet mellan de kulturella och kreativa näringarna och 
övriga näringslivet ska vidgas så att nya verksamheter och företag 
kan växa fram.  Konsten och kulturens betydelse för människans 
uttryck, utformning och utsmyckning av våra offentliga miljöer 
ska uppmärksammas och synliggöras. Konstens och kulturens 
värde för tillväxt och utveckling av lokalsamhället är betydande.
Kommunens offentliga badplatser rustas upp fortlöpande. Väl-
skötta och säkra badplatser med bra service är ett led i besöks- 
och turistnäringens utveckling.  Vi fortsätter också arbetet med 
att utveckla trygga offentliga platser, bland annat genom att 
utöka och säkerställa en god belysning, borttagning av förvuxna 
buskar och träd.  Borttagen vegetation återplanteras med läg-
re, och för platsen lämpligt, växtmaterial. Publika och frekvent 
använda gångstråk synliggörs med skyltar och förstärkt belys-
ning.  Simhallen kommer att utvecklas och marknadsföras som 
mötesplats och därigenom möjliggörs en ökning av antal besö-
kare. Vårt fastighetsbestånd står inför stora och genomgripande 
reinvesteringar vad gäller byggnadskonstruktionerna men även i 
den yttre miljön, speciellt runt skolor och förskolor. För att kunna 
bevara fastigheternas värde måste resurserna för underhåll öka. 

Arbetet med att öka besök- och turistnäringens omsättning i Bro-
mölla kommun och därigenom skapa fler arbetstillfällen fortsät-
ter. Detta sker genom strategiskt arbete med kunskap från des-
tinationsprocessen. Bromölla kommun står inför fortsatt stora 
strukturella förändringar på arbetsmarknaden då cirka 25 % av 
våra arbetstillfällen finns i tillverkande industri. För att minska 
sårbarheten är det önskvärt att små, befintliga företag väljer 
att växa och att fler företag väljer att etablera sig i vår kommun. 
Arbetslösheten, speciellt på ungdomssidan, är fortsatt hög även 
om vi kan skönja något lägre arbetslöshetstal. Ungdomsarbets-
lösheten bland utrikes födda ungdomar är högre än bland inri-
kes födda. Under 2017 och 2018 planeras ett nytt projekt med 
målet att förebygga arbetslöshet och bidragsberoende i gruppen. 
här måste berörda parter kraftsamla tillsammans, bland annat 
genom samarbetet Skåne Nordost (SKNO), som genom gemen-
samma insatser fortsätter arbeta för lösningar i syfte att minska 
arbetslösheten i hela området. Redan införda arbetsmarknads-
program anpassas kontinuerligt till förändringar i samhället och 
utvecklas efter behov. Insatserna för nyanlända utökas med 
arbetslivsinformation för att förebygga långtidsarbetslöshet och 
samtidigt öka kunskaper inom entreprenörskap. 
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Ordförande: Jenny Önnevik
Verksamhetschef: Sven håkansson

Exklusive centralt placerad lönepott för budget 2017.

Inledning
I verksamhetsområdet Utbildning ingår förskola, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem och musikskola.

Årets verksamhet 
Utbildnings övergripande mål är att alla barn och elever ska 
trivas, utvecklas och nå goda resultat i förskolan och skolan. 
För att alla ska lyckas efter sina egna förutsättningar krävs en 
god fysisk lärmiljö och kompetenta vuxna som gör barn och 
elever delaktiga och får varje individ att utvecklas.  

Dessa övergripande mål lyfts fram i både kommunens övergri-
pande vision och i Utbildnings visionsdokument. Under 2017 
kommer verksamheten att arbeta vidare med visionsdoku-
mentets tre fokusområden: måluppfyllelse, delaktighet och 
barns och elevers rätt till stöd och stimulans. Inför året har 
ett fjärde fokusområde lagts till: informations- och kommu-
nikationsteknologi (IKT). Detta för att utvecklingen inom IT-
området går allt fortare. årligen investerar Bromölla kommun 
i datorer och i utbyggnad av trådlösa nät på våra förskolor och 
skolor och det är viktigt att vi tar tillvara på dessa resurser och 
använder dem optimalt för att öka måluppfyllelsen. 

För att konkretisera visionsdokumentet har Utbildnings led-
ningsgrupp påbörjat ett arbete för att skapa en tydlig, långsik-
tig målbild, Färdplan 2021. Färdplanen beskriver vad som ska 
utvecklas i ledning och styrning, i professionen, infrastruktur 
och resurser samt inom elevens lärande. 

Under 2016 genomfördes en utvärdering och uppdatering av 
Utbildnings IKT-plan. Fokus kommer framöver att ligga på att 
kompetensutveckla personal och på att utveckla elevaktiva 
arbetssätt. Under 2017 kommer implementering av den nya 
IKT-planen att genomföras. Som ett stöd i detta arbete kom-
mer förvaltningen att anställa en IKT-pedagog vars uppgift blir 
att arbeta med både barn, elever och personal för att utveckla 
användandet av IKT-verktyg. 

EU-projektet Plug In 2.0 startades 2015 och under 2016 utöka-
des projektet med ytterligare personal så att fler åtgärder kun-
de sättas in för ungdomar som saknar sysselsättning. Under 
2017 kommer projektet Plug In 2.0 att övergå till Griffin, ett 
annat EU-projekt med samma målgrupp.  Målsättningen är 
densamma, att fler elever kommer in på gymnasiet och full-
gör sina studier. Så här långt har projektet varit framgångsrikt. 
Projektets arbete har fått mycket beröm både i regionen och i 
landet, men det viktigaste av allt är att arbetslösheten bland 
Bromöllas ungdomar sjunker. 

Elevhälsans arbete med att utöka och utveckla det förebyg-
gande och hälsofrämjande arbetet kommer att fortsätta under 
2017. En del av detta arbete handlar om spridning av kunskap 
i klasser och på föräldramöte om exempelvis kost, sömn och 
ADNT-information. En skolkurator kommer att anställas för 
att möta det ökade behovet av elever med psykosocial proble-
matik. Arbete som syftar till bättre mottagande av nyanlända 
pågår också inom elevhälsan.  

Folkhälsorådet har nya städrekommendationer som innebär 
att lokaler i förskolor, skolor och fritidshem bör städas varje 
dag. Under 2016 ökades städfrekvensen inom skolorna och 
under 2017 kommer en utökning att göras inom förskolorna. 

FÖRSKOLA

2016 presenterade Skolverket riktlinjer för barngruppernas 
storlek i förskolan. De nya riktlinjerna har aktualiserat diskus-
sionerna om en snar utbyggnad av förskolan i Bromölla. Under 
2017 kommer vi att prioritera att hålla nere gruppstorlekarna 
för de yngre barnen vilket innebär att storleken på barngrup-
perna för de äldre barnen blir större än vad riktlinjerna anger. 
För att på kort sikt minska barngruppernas storlek finns idag 
tre paviljonger som tillfälliga lösningar, en i Näsum, en i Gua-
löv och en i Edenryd. Tanken är att dess paviljonger ska ersät-
tas med permanenta lösningar under 2017-2018. Först ut 
blir utbyggnaden av humlelyckans förskola i Näsum med en 
avdelning. Med dessa utbyggnader säkerställer vi en god till-
gång på barnomsorg i kransorterna. 

I centralorten har förvaltningen fått i uppdrag att starta upp 
projektering av byggnation av en treavdelningsförskola på ett 
markområde mellan Törnsångarens förskola och Folketshus-
gatan. Parallellt fortsätter arbetet med den nya förskolan Vita 
Sand och förhoppningen är en snar byggstart. När Vita Sand 
öppnas så kommer Förskolan 1912:s lokaler att övergå till Alvi-
kenskolan regi vilken är i stort behov av ytterligare lokaler.

Under 2015 utökades öppettiderna på nattomsorgen på Törn-
sångarens förskola till att gälla alla årets dagar inklusive samt-
liga helgdagar. Verksamheten är välfungerande och  uppskat-
tad av både barn och föräldrar. Det är dock en resurskrävande 
verksamhet och inför 2017 har nattomsorgen fått ett tillskott 
för att kunna bibehålla öppettiderna. 

Kommunstyrelsen – Utbildning

DRIFTSBUDGET         

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 22 829 19 476 21 106

Kostnader -238 988 -243 824 -252 744

Nettokostnader -216 159 -224 348 -231 638
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Inom förskolans kompetensutveckling kommer matemati-
klyftet att fortsätta under våren. Det kommer också att hållas 
utbildning i utematematik och planering pågår för kompetens-
utveckling i IKT och NTA (natur och teknik). 

SKOLA

Med anledning av det ökade elevantalet i grundskolan kommer 
tre tjänster att tillsättas under 2017 för att behålla nuvarande 
lärartäthet. Det ökade elevantalet beror till stor del på nyan-
lända elever vilket gör att vi även kommer att utöka moders-
målsundervisning och studiehandledning till dessa elever. I 
nuläget har samtliga grundskolor tagit emot nyanlända elever.  
hösten 2016 startade den kommunövergripande kompetens-
utvecklingssatsningen Läslyftet för samtliga undervisande 
pedagoger frå n förskoleklass till åk 9. Satsningen har kommit 
till då många barn har språkförseningar när de börjar i skolan 
och eftersom språket är grunden till allt arbete som bedrivs i 
skolan behövs en satsning på bred front. Läslyftet kommer att 
fortsätta under vårterminen 2017. Personalen på fritidshem-
men kommer att få utbildning inom IKT och elevassistenternas 
kompetensutveckling kommer att handla om bemötande av 
elever. 

Kompetensutveckling i matematiknätverk för personal från 
förskola till åk 9 kommer att fortsätta 2017. I detta nätverk 
träffas personal från varje enhet två gånger per termin.  

För att öka motivationen och ge eleverna en bättre beredskap 
för arbetslivet så kommer eleverna i åk 7-9 att få ta del av ett 
projekt kring utbildning, Arbetsmarknadskunskap. Genom lek-
tioner, föräldramöten, inspirationsträffar med lärare och lek-
tionsmaterial ska Arbetsmarknadskunskap erbjuda kunskap 
om framtida jobb och utbildningar. Tillsammans med skolan 
ska arbetsgivare berätta för ungdomar om arbetsmarknadens 
behov och alla möjligheter som finns.  

MUSIKSKOLA

Verksamheten ska vara en samlingsplats för barn och ungdo-
mars musikintresse och stimulera lusten att lära sig spela och 
sjunga.

Musikskolan går in i 2017 med ambitionen att arbeta med mål-
grupper som vanligtvis inte väljer musikskolan som arena för 

sina aktiviteter. Detta arbete möjliggörs med hjälp av bidrag 
från Kulturrådet. 

Under året kommer organisationen kunna ses över vilket för-
hoppningsvis ska ge mer attraktiva tjänster och en effektivare 
organisation. Musikskolan ska vara en del av kommunens arbe-
te som riktas mot barn och ungas kulturella aktiviteter och den 
ska samarbeta med andra aktörer. Det sker samarbete både 
inom kommunen, till exempel med grundskolorna, och med 
aktörer utanför kommunen. 

Framtidsutsikter 2018–2019
En stor utmaning är att säkerställa verksamhetens behov av 
utbildad personal. De skärpta behörighetskraven och den allt 
större bristen på legitimerade förskole- och grundskollärare är 
en utmaning som kräver ett utvecklat rekryteringsarbete. Det 
gäller att arbeta aktivt både för att behålla befintlig personal 
och att på ett effektivt sätt rekrytera nya medarbetare. I för-
valtningen pågår ett arbete för att Bromölla kommun ska upp-
levas som en attraktiv arbetsgivare och kommunövergripande 
kommer en kompetens-försörjningsplan samt en rekryterings-
strategi att tas fram. 

För förskolan kommer mycket fokus att ligga på lokalförsörj-
ning. Behovet av paviljonger ska byggas bort och ytterligare 
nya avdelningar ska skapas. För att skapa en god förskoleverk-
samhet för våra barn är ambitionen att vi ska närma oss Skol-
verkets riktlinjer om barngruppernas storlek.

Ambitionen är att under perioden ha möjlighet att utöka stu-
die- och yrkesvägledarfunktionen för att tidigare kunna föra in 
begrepp som arbetsmarknadskunskap, kunskap om studievä-
gar samt krav och förväntningar från arbetsgivare. 
Arbetet med IKT-strategin kommer att fortsätta. De komman-
de åren kommer nätverksstandarden och wifi-kapaciteten att 
behöva höjas efterhand som antalet IKT-enheter ökar. Stort 
fokus kommer att ligga på att kompetensutveckla personalen 
och på att utveckla elevaktiva arbetssätt. IKT-satsningen ska 
leda till en utveckling av lärmiljöer och lärprocesser som tränar 
elevernas övergripande förmågor. 
 

DRIFTSBUDGET

Skrotorkestern spelade på Humleskolans scen. Foto: Viktoria Unosson
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Kommunfullmäktiges ordförande: Johan Larsson
Kommunstyrelsens ordförande: Jenny Önnevik

 

Inledning
Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar – välfärdsbered-
ningen, beredningen för tillväxt och samhällsbyggande samt 
arvodesberedningen. Beredningarna ska arbeta utifrån upp-
drag från kommunfullmäktige med strategiska framtidsfrågor. 
De ska ta fram förslag till den långsiktiga politiska viljeinrikt-
ningen.

Kommunstyrelsen har fyra utskott: allmänt utskott, samhälls-
byggnadsutskott, omsorgsutskott samt utskottet för utbild-
ning, kultur och fritid. Utskotten ska bland annat bereda frågor 
inför ställningstagande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av 
kommunens samlade verksamhet och har övergripande ansvar 
för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrel-
sens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. 

Kommunstyrelsen utser även representanter i till exempel 
pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor, ortsnamns-
kommittén samt konstinköpskommittén. 

Framtidsutsikter 2018–2019 
Nästa ordinarie val till kommunfullmäktige är i september 
2018. 
 

Kommunstyrelsen
– Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen

DRIFTSBUDGET

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 0 0 0

Kostnader -5 967 -6 797 -6 947

Nettokostnader -5 967 -6 797 -6 947

Årets verksamhet 
Bromölla kommun har, från och med 2011, tillsammans med 
Sölvesborgs kommun ett kommunalförbund som omfat-
tar gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning, IT-
verksamhet, personaladministration, lönekontor, städ- samt 
kostverksamhet. Verksamheten får sina intäkter genom att 
respektive medlemskommun dels lämnar ett driftbidrag, dels 
faktureras för utförda tjänster.

Kommunstyrelsen 
– Sölvesborg–Bromölla kommunalförbund

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017 *

Intäkter 0 0 0

Kostnader -67 081 -67 901 -69 624

Nettokostnader -67 081 -67 901 -69 624

Ordförande: Jenny Önnevik
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Kommunstyrelsen 
– Sölvesborg–Bromölla kommunalförbund

Ordförande: Johan Karlsson
Verksamhetschef: Öjvind hatt

Myndighetsnämnden

Kostnaderna för Myndighetsnämnden i ovanstående ruta  
avser den politiska verksamheten.

Myndighetskontoret 

Inledning
Inom myndighetsnämndens ansvarsområde ligger byggnads-
frågor, miljö- och hälsoskydd, parkeringstillstånd samt trafik-
reglering i form av lokala trafikförordningar, och även tillsyns-
ansvar enligt räddningstjänstlagen. 

Myndighetsnämndens administrativa enhet är myndighets-
kontoret. Ramarna för verksamheten utgörs i huvudsak av lag-
rum såsom lagen om bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken 
samt plan- och bygglagen. När det gäller bostadsanpassnings-
bidragen, så ligger hantering och budget på myndighetskonto-
ret, med beslutsdelegation från kommunstyrelsen.

Myndighetsnämnden är även organ för beslut enligt lagen om 
skydd mot olyckor samt för lokala trafikförordningar. Men här 
är det räddningstjänsten respektive tekniska kontoret som står 
för det praktiska. 

Årets verksamhet 
huvuddelen av myndighetskontorets tid ägnas åt ansökning-
ar, frågor, inspektioner och klagomål som vi ständigt försöker 
bli bättre på att hantera.

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG OcH PARKERINGSTILLSTÅND 

Tendensen från andra kommuner, där ansökningarna blivit mer 
komplexa och ofta gäller yngre brukare, har nu slagit igenom 
i Bromölla kommun. Ärendemängden som sådan förväntas 
vara ganska oförändrad jämfört med 2016, och kommer då att 
uppgå till knappt tvåhundra ansökningar på årsbasis. Projektet 

som påbörjats 2016 med att ta fram rutiner för information 
om och uppföljning av hela processen, inklusive hantverkarnas 
insats och brukarnas upplevelse, kommer att fortsätta under 
2017.

Ökningen av ansökningar om parkeringstillstånd fortsätter 
sannolikt under 2017 medan antalet överklaganden förväntas 
att sjunka.    

ByGGKONTORET

Byggsektorns återhämtning kommer förmodligen att fortsät-
ta under 2017, och med det en ökning även av såväl villor som 
större nybyggnadsprojekt. Nya eldstäder och tillbyggnad med 
uterum dominerar dock fortsatt.

Andra utmaningar som kommer att ägnas uppmärksamhet 
under verksamhetsåret är:
• nyanställning på byggnadskontoret
• kompetensöverföring inför pensionsavgångar
• digitalisering av arkiv och bygglovshantering
• e-tjänster på kommunens hemsida
• fortsätta rapportering av servicemätning till ”Insikt”
• förbättringar inom ramen för projektet Förenkla helt 

enkelt samt medverkan i etableringsgruppen och nya 
plangruppen.

MILjÖKONTORET

Inför 2017 har tre fokusområden valts ut: friska vatten, säkra 
livsmedel och giftfri miljö. Till grund för urvalet har följande 
varit viktiga att beakta:

• risker för miljö och hälsa
• tillsynens effekt
• folkhälsomål
• nationella miljökvalitetsmål
• regionala åtgärdsprogram
• Bromölla kommuns vision och lokala miljömål.

Den resursförstärkning som har kommit till stånd ägnas under 
2017 i huvudsak åt livsmedelstillsyn där den utökade omfatt-
ningen dels kommer att tillgodose behovet av planerad tillsyn 
samt att under en femårsperiod beta av det underskott som 
uppstått.

Framtidsutsikter 2018-2019
Utöver vad som är på gång för enskilda delar av verksamhe-
ten, kommer myndighetskontoret att fortsätta arbetet med 
att åstadkomma ständiga förbättringar under perioden. Mål-
sättningen är att hålla oss kvar på förstaplatsen som landets 
främsta kommun då det gäller lokala myndigheters kontakt 
med företag och allmänhet.

Som det verkar kommer trenden mot ökande bostadsanpass-
ningskostnader att märkas tydligare även i Bromölla kommun. 
Med tanke på kommunens storlek blir det sannolikt i form av 

Myndighetsnämnden/Myndighetskontoret

MYNDIGhETSNÄMNDEN        

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 0 0 0

Kostnader -336 -428 -428

Nettokostnader -336 -428 -428

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 1 998 2 090 2 100

Kostnader -6 914 -6 943 -7 282

Nettokostnader -4 915 -4 853 -5 182

1 7
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Inledning
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäk-
tiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för 
granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i sty-
relser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisio-
nen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i 
och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. 
Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksam-
heten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig 
kritik. Med sina insatser bidrar revisionen också till förbättring 
och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att gran-
ska om verksamheten följer kommunfullmäktiges beslut, om 
verksamheten uppnår de politiska målen och nämndernas 
mål inom givna ekonomiska ramar. Detta inkluderar Bromölla 
kommuns bolag och stiftelser. Genom speciella insatser djup-
granskas dessutom ett antal områden. Det är den budget som 
avsätts för revisionen som avgör mängden granskningar. Där-
med kan även sägas att ambitionen för revisionen är satt.

Revisionen har för första gången handlat upp revisorer för 
kommunal verksamhet så väl som för de kommunala bolagen. 
Under detta första år av granskning har intressanta och till viss 
del krävande frågor funnits. Vi har nu funnit en bra fungerande 
modell för vårt kommande arbete.

Årets verksamhet 
I den vanliga kommunala granskningen kommer ett antal 
områden granskas. 

Vårt granskningsarbete följer antagen Revisionsplan. Planen 
innehåller ett flertal möjliga områden. 

Revisionen genomgår ett antal utbildningar för att hålla takten 
med de nya lagar som kommer. 

Framtidsutsikter 2018–2019
Vi ser många områden som intressanta för vår granskning, till 
exempel våra nyanlända och hur dessa bemöts av den kom-
munala organisationen.

Revisionen

REVISIONEN     

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 0 0 0

Kostnader -744 -764 -864

Nettokostnader -744 -764 -864

Ordförande: Lars B Bergman

kraftigare svängningar mellan olika år. För parkeringstillstån-
dens del kommer antalet förmodligen att stabiliseras, såvida 
inte lagen ändras.
Bostadsbristen under senare år, som blivit än mer akut med 
det stora antalet nyanlända, har inneburit att förslag på änd-
ringar i plan- och bygglagen har varit otaliga under senare 
tid. Förenklingar i planprocessen och minskat antal lov- och 
anmälningspliktiga åtgärder är exempel på detta. Det är dock 
än så länge oklart hur mycket som kommer att bli av och få 
effekt under perioden. 

Regeringen har sjösatt flera satsningar på miljöområdet, i 
huvudsak riktade mot infrastruktur, energi och klimatanpass-
ning. huruvida det också kommer att visa sig i satsningar eller 
krav på den lokala tillsynen för att säkerställa effekterna är det 
dock för tidigt att uttala sig om.
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Inledning 
Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för de uppgif-
ter som avses i föräldrabalkens 19 kapitel om överförmyndare 
samt i förmynderskapsförordningen. Överförmyndarnämnden 
ska ge god och korrekt service till personer som är i behov av 
hjälp och stöd av företrädare, samt till dem som företräder 
dessa personer. Nämnden har också ansvar för att utse gode 
män till ensamkommande ungdomar. 

Överförmyndarnämnden har tre ledamöter och tre ersättare. 
Tre tjänstemän har delegation att fatta beslut i de flesta indi-
vidärenden. Frågor av principiell betydelse avgörs av nämnden.

Årets verksamhet
Mycket administrativt arbete läggs ned på granskning av redo-
visningar från gode män och förvaltare. Det är viktigt att säker-
ställa att dessa korrekt återspeglar både ekonomisk hantering 
och nedlagt arbete för att vara ett stöd för personer som har 
god man eller förvaltare. Redovisningar för de ensamkom-
mande ungdomarna sker frekvent under året och kostnaderna 
för arvoden återsöks från Migrationsverket eller kommunens 
socialtjänst. 

Framtidsutsikter 2018–2019 
Antalet ärenden antas även fortsättningsvis öka för hjälp och 
stöd enligt föräldrabalken. Det är troligt att en ökad mängd 
av dessa blir inom ärenden där huvudmän inte har några egna 
tillgångar för att betala sina arvoden. Detta medför att kostna-
derna för arvoden ökar för kommunen. 

Överförmyndarnämnden

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 741 610 610

Kostnader -1 849 -1 544 -1 589

Nettokostnader -1 108 -934 -979

Ordförande: hans Persson

VALNÄMNDEN OCh ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN       

Inledning 
Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val. 
Detta avser både röstning på valdagen och förtidsröstning. 

Framtidsutsikter 2017–2018
Nästa ordinarie val till kommunfullmäktige är i september 
2018. 

Valnämnden

Budget 
(tkr)

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter 0 0 0

Kostnader -6 -10 -10

Nettokostnader -6 -10 -10

Ordförande: Leif Pettersson
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RAMAR 2017        

Nämnd/Styrelse 

Definitiv ram 
KF 2016

Förändringar 
2016

Utgående 
ram 2016

Ingående 
förändring 
av ram 2017

Ingående 
löneökning

Satsningar i 
budget 2017

Övriga 
satsningar

RAM 2017*

Kommunstyrelsen:

Gemensam service 44 916 921 45 837 -7 718 222 1 555 6 39 901

Stöd och omsorg 213 423 3 939 217 361 0 1 771 4 645 204 223 981

Tillväxt och utveckling 64 194 707 64 901 7 718 189 1 040 38 73 887

Utbildning 220 222 4 116 224 338 0 1 255 5 590 455 231 638

Politiken (KF och KS) 6 723 74 6 797 0 150 6 947

Lönepott 9 825 -9 824 0 0 -3 465 17 600 14 135

SBKF 67 901 0 67 901 698 0 0 1 025 69 624

Kommunstyrelsen 627 203 -68 627 135 698 -29 30 580 1 728 660 113

Myndighetskontoret 4 785 68 4 853 0 29 300 1 5 182

Myndighetnämnd 428 0 428 0 0 0 428

Revisionen 740 0 740 24 0 0 100 864

Valnämnden 10 0 10 0 0 0 10

Överförmyndarnämnden 934 0 934 0 0 0 45 979

Summa nämnder 634 100 0 634 100 722 0 30 880 1 874 667 576

Semesterlöneskuldsökning 2 000 2 000 2 000

Summa 636 100 636 100 669 576

  

Tilldelade ramar 2017 (tkr)
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Prj 2017 2018 2019 2020

GEMENSAM SERVIcE OcH POLITIK

Kommunstyrelsen

Brandskyddsdräkter 200 200

IP153 hydraulverktyg 150

IP002 Inventarier gemensam service 50 50 50 50

IP154 Kompressor för andningsluft 110

IV003 Nytt dokument- och ärendehanteringssystem 700

IP400 Rullstolsgarage 250 250 250 250

IP155 Räddningstjänsten Bromölla, utbyte ventilationsaggregat 1200

IP156 Snabbgående livräddningsbåt 200

Övningshus/förråd nybyggnation Räddningstjänsten 3 000

IP411 Utbyte datorer 1 185 333 500 1 375

Gemensam service och politik total nettoutgift 3 845 833 1 000 4 675

STÖD OcH OMSORG

IP207 Installera skenor och taklyftar på särskilt boende i tre år 
samt Kvarngården

290 250

Inventarier Korttidsvistelse vid tillbyggnad 175

IP212 Inventarier boende psykiatri 150

IP213 Inventarier gruppbostad LSS 150

IP200 Inventarier Stöd och omsorg 200 200 200 200

IP214 Ipads för dokumentation pers assistenter 100

IP215 Travers, lift för ordinärt boende 150

Stöd och omsorg total nettoutgift 1 040 625 200 200

TILLVäxT OcH UTVEcKLING

Fastighet

IP101 Dala S, ombyggnad personalrum (BUN) 250

IP102 Dalaskolan N, inst behovsstyrning innertak Led-belysning 1 500

IP060 Driftövervakningssystem 250 250 250 250

IP103 Renovering kapprum Dalaskolan 1 200

IP105 Renovering yttre miljö skolor och förskolor 2 000

IV097 Edenryds skola, nybyggnation/tillbyggnad 4 000

IV098 Edenryds skola, renovering 6 000

Gualövs skola, nybyggnation/tillbyggnad 7 000

Gualövs skola, renovering 5 000

hasselbacken ny ventilation 1 200

Tillbyggnad hasselbackens förskola 7 000

humle/Tunnby utbyte passersystem 500

IP106 humle/Tunnby utbyte styr- o regler 1 000

Kvarngården, tillbyggnad korttidsvistelse (äskande soc) 9 000

Kvarngården, utbyte ventilationsaggregat 400

INVESTERINGSBUDGET 2017–2020

Investeringsbudget 2017–2020 (tkr)
1 7
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IP107 Kyrkängens förskola, konvertering behovsstyrn vent 250

Prj 2017 2018 2019 2020

IP065 Lokalanpassning 500 500 500 500

IV139 Näsum, skolgården inkl asfaltering 500

IP108 Sammanträdesrum, utbyte tak, belysning, golv, klimatan-
läggning

800 1 250

Simhallen, utbyte avfuktningsaggregat 1 500

IV099 Simhall, statusbedöming inför renovering 100

Simhallen, utbyte tätskikt 5 500 5 500

Simhallen, ventilationsaggregat rest 1 000

Strandängen, inst belysning gräsplan 500

IP109 Strandängen, renovering läktare 500

IP110 Strandängen, utbyte avbytarbås 100

IV100 Tunnbyskolan, byte fönster 500 500 500 500

Tunnbyskolan, utbyte 3 vent aggregat 3 000

IP111 Törnsångaren, ombyggnad kapprum i ädre avd (BUN) 200

IP112 Utbyte kameraövervakningssystem humle, Tunnby mfl 500

Vita huset (lab) utbyte vent aggregat 700

IV276 Byförnyelse / gatumiljöer 200 200 200 200

IP256 Byförnyelse Nymölla 300

Byförnyelse Näsum 300

Byförnyelse Valje 300

Centrumskyltar 200

Deponicell D åsen 1 000 500

IV277 Diverse gator och grönt 1 000 800 800 800

IP257 Ev markförvärv. 6 000 3 000 2 890 2 875

Fibernätsutbyggnad 2 000

Övergång till energieffektiv belysning 1 602

IP278 Fritidsgården Tunnan 130

IP271 Förnyelse av befintlig utrustning 250 250 250 250

IP258 Gatu- och torghandel, Inventarier 150 150 150 150

IV275 Gatubelysning inklusive effektbelysning 800 800 800 800

GC Allarpsvägen 1 500

IV289 GC Kyrkvägen 250

GC Tunnelvägen 1 000

GC Valje-Sölvesborg 950

IP275 Inköp av lös konst 70 70 80 80

IV269 Ivöstrand 400

IV280 Kollektivtrafikåtgärder 200 200 200 200

IV258 Kyrkvikens småbåtshamn 300 410

IP259 Lekplatser 800 800 800 800

IP260 Motionsslinga Näsum 100

IP279 Musikanläggningar 145 90

INVESTERINGSBUDGET 2017–2020      
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INVESTERINGSBUDGET 2017–2020

IV290 Ombyggnation åsen 2 500

IV279 Parkeringsplatser 200 200 200 200

IV287 Projekteringspott 200 200 200 200

IV253 Reinvestering gator och gcmr (Toppbeläggningar) 5 000 5 000 5 000 5 000

Prj 2017 2018 2019 2020

IV282 Reinvestering parkytor/natur 800 800 800 800

IP277 Scanisaurus (restaureringsbehov) 200 200 180 80

IP261 Skyltsystem Biblioteket 40

IP262 Smartblade "Minibibliotek" 140

IP263 Staket vid järnvägen Gualöv 500

IP264 Staket vid järnvägen i Valje 200

Teknikutveckling MBK 50 50 50

IP274 Teknisk utrustning (AME) 70

IP265 Teknisk utrustning humlescenen 300 200 100

IV263 Tillgänglig gatumiljö 300 400 200 500

IV281 Trädplan 50 50 50 50

IP253 Tätortsnära natur 100 100 100 100

IP266 Upprustning av simhallsutrustningen 250

IV268 Upprustning badplatser 500 500 500

IV291 Upprustning Centrum hpl Nymölla 900

IP267 Utbyte av låssystem, Skolor och iIdrottshallar 300 400

IP268 Utsmyckning 300 200 200 200

Tillväxt och utveckling total nettoutgift 44 095 61 062 27 160 16 085

UTBILDNING

IP350 Förnyelse av befintlig utrustning 500 500 500 500

IV352 IKT-strategi 3 000 1 200 1 200 2 000

Inventarier 1912-skolan 400

IP363 Inventarier Edenryds skola 500

IP365 Inventarier Gualövs skola 300

IP373 Inventarier ny förskoleavdelning Näsum 200

Inventarier nya storförskolan 1 200

IP374 Inventarier personalrum Dala Södra 100

IP351 IT-satsning undervisningsområdet 300 300 300 300

Utbildning total nettoutgift 4 900 3 600 2 000 2 800

Kommunen total nettoutgift 53 880 66 120 30 360 23 760

1 7
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IVÖSTRAND    

Ivöstrand 
En plats för boende och umgänge
I centrum vid Ivösjöns strand finns Bromöllas senaste utveck-
lingsområde, Ivöstrand. Stora delar av området som omfattas 
av benämningen Ivöstrand är ett gammalt industriområde där 
det fanns magasinslokaler, upplag, järnvägsspår med mera. 

I mitten av 2000-talet påbörjades projekteringen av området 
och för några år sedan började arbetet med att riva byggnader, 
bryta gammalt järnvägsspår och sanera marken från de främ-
mande rester som återfanns vid provtagning. Under flera år har 
den nya delen av Bromölla vuxit fram och en helt ny sida av 
tätorten öppnar nu upp sig mot sjön och knyter på ett arkitek-
toniskt vis ihop samhället med sjön. 

Efter omfattande provtagningar av marken kunde flera främ-
mande ämne konstateras och en omfattande saneringsprocess 
påbörjades av stora delar av området, både norr och söder om 
Skräbeån. Saneringen har varit kostsam men genomförts grund-
ligt för att det ska vara tryggt att bo och vistas på det gamla 
industriområdet – en insats för både miljö och medborgare.  
Under senvintern 2016 genomfördes de sista djupsaneringarna 
söder om Skräbeån som möjliggör byggnation av både förskola 
och bostadshus. 

På norra sidan av Skräbeån finns flera olika sportytor. Spar-
bankshallen möjliggör sport, utställningar och arrangemang 
inomhus oavsett väder. Multi Copy arena är benämningen av 

den uppvärmda fotbollsplanen av konstgräs. här spelas det fot-
boll året om – oavsett väder. Det finns också nyanlagda natur-
gräsplaner, östra Skånes första utomhuspadelbanor, utomhus-
gym, boulebanor, skatepark med mera. här finns det möjlighet 
för många att utöva någon fysisk aktivitet. I anslutning finns 
dessutom wakeboardbana, modellbåtklubb och ströv- och pro-
menadområde. 

Området har moderna anslutningar för både bil, cykel- och 
gångtrafik som belyses med LED-armaturer – allt för en trygg, 
trafiksäker miljö då barn och ungdomar vistas och rör sig i områ-
det. I anslutning till området finns också busshållplatser, ladd-
stolpar för elbilar och cykelbanor som ansluter och knyter sam-
man den nya delen av Bromölla med omkringliggande samhälle.

Området delas av Skrä-
beån, ”kanalrummet”. 
här kommer promenad-
stråk och söderplacerade 
sittplatser att rama in ån 
som bjuder till umgänge, 
avslappning och attrak-
tion. Vattnet i kombina-
tion med en utsökt och 
naturligt stilren design 
knyter ihop den norra 
delen med den södra delen 
av Ivöstrand på ett natur-
ligt, överbryggande vis.

På södra delen av Ivöstrand finns fyra bostadstomter som 
kommer att inrymma ett par hundra lägenheter då området 
är färdigexploaterat. Ett trygghetsboende för seniorer är klart 
för inflyttning i mars 2017 och de andra bostadshusen uppförs 
under 2017 med inflyttning från 2018 och framåt. 

I anslutning till bostadshusen finns praktisk infrastruktur i 
form av gator, cykelbanor och promenadstråk samt en elbelyst 
motionsslinga. Området har utökats med en extra angränsande 
detaljplan som möjliggör byggnation av storförskola innehål-
lande sex avdelningar. I den östra delen av området har det  
uppförts lägenheter med möjlighet för ytterligare huskroppar. 

1 7

Sanering av området. Foto: Anders Wanstadius

Trygghetsboende på Ivöstrand. Foto: Lina Holmberg

”Kanalrummet”. Foto: Anders Wanstadius
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