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Bromölla kommun utvecklas som aldrig förr
Allt fler upptäcker den lilla kommunens
fördelar och inflyttningen ökar. Här finns ett
stort engagemang och en vilja att utveckla
kommunen.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill
arbeta för ett hållbart och tryggt samhälle där alla känner
sig delaktiga. För att kunna förverkliga detta måste barn
och ungas uppväxtvillkor, vuxnas möjlighet till meningsfullt
arbete samt våra äldres rätt till trygghet prioriteras.
För att skapa en attraktiv och levande kommun är den
politiska riktningen för Budget 2018 fortsatta prioriteringar
på välfärden. Redan påbörjade satsningar ska fullföljas under
de närmsta åren. För kontinuitet och långsiktighet är det viktigt att hålla fast vid samma fokusområden som tidigare:
Skola, förskola och fritidshem.
Näringsliv och fler i arbete.
Öka kommunens attraktionskraft.
Barnen ska få en bra start i livet och ges förutsättningar för
att lyckas. Genom motiverande undervisning och stimulerande arbetsmiljö, där vi ser och bekräftar barn och unga
utifrån deras individuella behov, hjälper vi fler elever att nå
målen. Hälsofrämjande arbete och satsningar på lokaler och
miljöer som främjar studiero och bidrar till ökad trygghet är
prioriterade.
I Bromölla kommun finns unika möjligheter att profilera
sig inom besöks- turism- och upplevelsenäringen. Genom
riktade insatser lockar vi fler besökare till kommunen och
förutsättningar för nya och befintliga företag att kunna växa
och utvecklas.
Många i kommunens alla delar är stolta över mycket. Men,
vi behöver bli bättre på att lyfta fram våra konkurrensfördelar för omvärlden för att öka vår attraktionskraft. För att
nå framgång måste vi fortsätta att arbeta strategiskt med
kommunikation, marknadsföring och profilering.
Det här är en budget som tar sikte på framtiden men
som också tar ansvar både för morgondagen och kommande generationer. För oss är det viktigt med ett tryggt
och välkomnande Bromölla. Tillsammans ska vi fortsätta
den positiva utvecklingen – på ett långsiktigt, målmedvetet
och hållbart sätt.
Foto: Viktoria Unosson

Jenny Önnevik (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNENS ORGANISATION

Kommunens organisation
Kommun

Koncern
Bolag

Valberedning

Revision

Kommunfullmäktige

Beredning för tillväxt
och samhällsbyggande

AB BromöllaHem
Bromölla
Energi och Vatten AB

Välfärdsberedningen

Bromölla
Fjärrvärme AB

Arvodesberedning

Skåne Blekinge Vattentjänst AB
25 %

Överförmyndarnämnd
Valnämnd

Bromölla
Fritidscenter AB

Myndighetsnämnd

Förbund
Samhällsbyggnadsutskott

Myndighetskontor

Sölvesborg–Bromölla
kommunalförbund

Omsorgsutskott

Stiftelser
Kommunstyrelse
Allmänt utskott

Utskott för utbildning,
kultur och fritid

Kommunstyrelsens förvaltning
Gemensam service
Stöd och omsorg
Tillväxt och utveckling
Utbildning
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Bromölla
Industristiftelse

VISION

18

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 boendemiljö 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.

Vår livsmiljö

Vårt samhällsengagemang

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 boende, utbildning, sysselsättning och
omsorg centrala.

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 mobilitet och pendling. Förändringen ställer krav på en ny bild av Bromölla
för att fånga våra behov och utveckla vårt samhällsengagemang.

• Det sociala sammanhanget – Vi känner en trygghet i
den nya gemenskapen som uppstår i det framtida samhället. Vi i Bromölla har en välkomnande och öppen
attityd till vår gemensamma framtid.

• Öppenhet och delaktighet – Vi känner delaktighet
och tar ansvar för vår hemort. Allas samhällsengagemang, särskilt barn och ungdomars, uppmuntras. Delaktighet och engagemang skapar Bromöllas framtid.

• Boende – Vi har olika typer av boende i attraktiva
miljöer. Här finns en plats för alla att skapa ett hem.

• 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.

• 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 förutsättningar.
Inom kommunal service står behoven i fokus och formar verksamheterna. Vår natur- och kulturmiljö tar vi
ansvar för med hållbara lösningar.

• Helhet – Vi har en sammanhållen syn på samhällsutvecklingen och placerar långsiktiga satsningar i ett
helhetsperspektiv. Alla ska aktivt kunna vara med att
bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle.

• 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 ansvar för
hur vi och andra kan bidra till regionens utveckling och
dess varierade arbetsmarknad. Vårt framgångsrika och
varierade näringsliv bidrar till goda livsmiljöer.

5
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VÅRT MÅLSTYRNINGSARBETE

Vårt målstyrningsarbete i Bromölla kommun
Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Systemtänkande

2015 genomförde en tillfällig beredning, under kommunfullmäktige, 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.

Metoden för att utveckla servicen i de kommunala verksamheterna är systemtänkande. Det innebär att medborgarnas behov styr hur vi lägger upp vårt arbete, vilka
val vi gör och hur vi formar våra verksamheter. Politiskt
långsiktiga mål och ambitioner, budgetens fokusområden samt medborgarnas dagliga behov av den kommunala servicen ska alla bidra till att Bromölla kommun
utvecklas på ett positivt sätt.

Livsmiljö och attraktionskraft

Samhällsengagemang och inflytande

Livslångt lärande

Hållbar tillväxt

Sund ekonomi

• Andelen flickor och

• Befolkningen i kom-

• Bromölla kommun

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.

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 mandatperioden.
Attitydmätning vartannat
år genom medborgarundersökningen.

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

Delaktighet

• Andelen medborgare i • Valdeltagandet vid
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.
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Påverkansmöjlighet/
öppenhet

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.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Fokusområden
För att skapa en attraktiv och levande kommun har beslut
fattats om att följande fokusområden ska prioriteras. Nedan finns en beskrivning av varje fokusområde hämtat ur det
beslutade budgetdokumentet som du finner i sin helhet på
sidan 29 och framåt. Verksamheternas arbete med fokusområden beskrivs under varje verksamhetsområde i detta
dokument.

Förskola, skola och fritidshem
Vi vill ge barnen en bra start i livet. Alla barn och ungdomar måste känna att det blir sedda och bekräftade utifrån
sina egna individuella behov. De skall få förutsättningar
för sitt lärande så att fler elever når målen. För att främja
arbetsmiljön och stärka individens förutsättningar till ett
gott studieresultat är en motiverande och ändamålsenlig
undervisning en mycket viktig del.
Vi vill fortsätta med kontinuerlig kompetensutveckling för
personalen i förskolor, skolor och fritidshem. Det är angeläget att fortsätta sträva mot små barngrupper. För att barn
och ungdomar ska må bra är det viktigt att satsa på det
hälsofrämjande arbetet där elevhälsan har en central roll.
Lokaler och miljöer som väcker nyfikenhet och som skapar
en ökad lust att lära bör prioriteras. Detta ger förutsättningar
för en trygg miljö som främjar studiero. För att stimulera
till fortsatta studier vill vi utvidga arbetet med arbetsmarknadskunskap även riktat mot yngre elever.
Det är viktigt att integrera de påbörjade projekten som hittills gett positiva resultat inom det kommunala aktivitetsansvaret, (KAA), där ungdomscoach kopplat till skolan är en
väsentlig del av denna utveckling.

Näringsliv och fler i arbete
Bromölla kommun har enligt en nationell undersökning
gjord av Sveriges kommuner och landsting störst andel
nöjda företagare i sina kommunkontakter. Detta vill vi vidareutveckla ytterligare genom att arbeta vidare med arbetsmetoden ”Förenkla helt enkelt”.
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Besöks-, turism-, och upplevelsenäring är en växande
bransch där vi ser att Bromölla har unika möjligheter.
Därför ska vi ligga i framkant och skapa förutsättningar för
nya och befintliga företag att växa och utvecklas genom att
fler turister och besökare kommer till Bromölla.
Vårt gemensamma arbete för minskad arbetslöshet har
givit positivt resultat och denna trend vill vi aktivt bygga
vidare på. Detta sker genom att vi målmedvetet arbetar
vidare med flera aktörer för att åstadkomma ytterligare
minskad arbetslöshet.

Öka kommunens attraktionskraft
Vi är idag en attraktiv kommun att bo, leva, och verka i. Innovation, kreativitet och ett rikt kultur- och föreningsliv gör
vår kommun till det självklara valet både nu och i framtiden.
I den utvecklingen ingår att erbjuda varierad bostadsbebyggelse i hela vår kommun. För att fortsätta vara en attraktiv
och levande kommun behöver vi kunna erbjuda mer tomtmark för byggnation i hela kommunen. Vi vill erbjuda ett
boende för alla och därför verka för varierade boendeformer
och motverka segregation.
Vår viljeinriktning och ambition är att arbeta för en kommun som växer och håller ihop. Vi ska fortsätta utvecklas
till en hälsofrämjande och klimatsmart kommun där det är
enkelt att göra hållbara mål. För att uppnå en ökad känsla
av trygghet vill vi sträva mot ett socialt hållbart Bromölla
där både unga och äldre ges möjlighet till ett hälsosamt och
aktivt liv.
Personalen är vår viktigaste tillgång. Vår målsättning som
arbetsgivare är därför att uppmuntra till en stimulerande
och hälsosam arbetsmiljö för att öka frisknärvaron. Vi vill
dessutom stimulera till kompetensutveckling.
Vi vill lyfta fram våra konkurrensfördelar för omvärlden och
anser att en sammanhängande kommunikationsstrategi
där en tydlig profilering och marknadsföring kan förverkliga
detta.

För en fortsatt expansion av Bromöllas näringsliv behöver
kommunen arbeta vidare med befintliga företag och verka
för att nya företag ska etablera sig i kommunen. En viktig
del i detta arbetet är anskaffning och projektering av mark
för företagsetablering.

7
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RESULTATBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET

Resultatbudget (mnkr)
2017

2018

2019

2020

-641,5

-665,0

-679,8

-694,2

-30,7

-31,8

-34,1

-35,9

-672,2

-696,8

-713,9

-730,1

690,1

710,6

727,7

744,1

Finansnetto

-0,8

0,4

0,7

0,8

Resultat före extraordinära poster

17,1

14,2

14,5

14,9

Årets resultat

17,1

14,2

14,5

14,9

Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag

97,5

98,0

98,0

98,0

2017

2018

2019

2020

Årets resultat

17

14

15

15

Avskrivningar

31

32

34

36

Nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och statsbidrag

Extraordinära poster				

Finansieringsbudget (mnkr)

Försäljning av anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av långfristiga skulder
Summa tillförda medel

7

6

55

46

55

51

138

45

55

51

Summa använda medel

138

45

55

51

Förändring rörelsekapital

-84

1

0

0

Nettoinvesteringar
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga skulder

8

BALANSBUDGET OCH KOMMUNENS RESULTAT
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Balansbudget (mnkr)
Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Anläggningstillgångar

480,6

590,8

557,2

564,3

579,6

Omsättningstillgångar

174,7

135,0

170,2

184,7

199,6

655,3

725,8

727,4

749,0

779,2

Eget kapital

359,3

377,3

391,5

406,0

420,9

Avsättningar

23,3

29,3

26,3

27,3

28,3

Långfristiga skulder

130,0

192,0

130,0

130,0

130,0

Kortfristiga skulder

142,7

127,2

179,6

185,7

200,0

Summa Eget kapital och skulder

655,3

725,8

727,4

749,0

779,2

Soliditet

0,55

0,52

0,54

0,54

0,54

Soliditet inklusive pensionsskuld

0,21

0,22

0,25

0,26

0,28

Pensionsskuld

220,3

217,0

210,0

208,5

206,6

Borgensåtaganden

934,6

14,2

14,5

14,9

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Tillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Kommunens resultat (mnkr)
30
27,2
25

20

18,1

17,1

15
12,1
9,7

10

5
2,2
0
Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

9
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INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG

Investeringsbudget 2018–2021, sammandrag (tkr)
År

2018

2019

2020

583

750

1 425

1 525

700

700

51 040

36 940

46 230

5 500

2 800

2 800

58 648

41 190

51 155

2021

Nämnd/verksamhetsområde
Kommunstyrelsen:
Gemensam service och politik
Stöd och omsorg
Tillväxt och utveckling
Utbildning
Total nettoutgift

10

45 000

LÅNEBILAGA, UTDEBITERING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING
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Lånebilaga 2018 (tkr)
Långivare

Skuld
2018-01-01

Ränta

Amortering

Summa

Kommuninvest

20 000

137

–

137

Kommuninvest

45 000

938

–

938

Kommuninvest

30 000

195

–

195

Kommuninvest

35 000

385

–

385

130 000

1 655

–

1 655

Kommun

Landsting

Summa

2003–2013

21,76

10,39

32,15

2014–2015

21,76

10,69

32,45

2016

21,76

10,69

32,45

2017

21,76

10,69

32,45

2018

21,76

10,69

32,45

SUMMA

Utdebitering (kr)
År

Befolkningsutveckling
12 700
12 625
12 600
12 513
12 500
12 400
12 400

12 366
12 336
12 285

12 300

12 200

12 181

12 272

12 250

12 200

12 100

12 000

11 900
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11
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DRIFTSBUDGET

Kommunstyrelsen – Gemensam service
Verksamhetschef: Marie Wäppling

Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

-43 129

-2 836

0

96 112

48 677

56 837

52 983

45 841

56 837

Kostnader
Nettokostnader

Bokslut 2016 är inkl. fastighet 14 178 tkr. Budget 2018 är inklusive
centralt placerad lönepott 13 826 tkr.

Inledning
Gemensam services fokus är att bistå 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 övergripande strävan i förvaltningen är
fokus på helheten och detta präglar arbetet inom alla verksamheter så även Gemensam service.

Årets verksamhet
Kansli- och utvecklingsenheten består av juridik, kansli med
politiskt stöd, utveckling, handläggningsuppgifter till överförmyndarnämnden, samordning kring säkerhet och trygghetsfrågor samt arkiv. Efter upphandling har kanslienheten
infört ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem som
kommer att införas i kommunens olika verksamheter. Detta
kommer att kräva stort fokus och resurser kommer därför
att avsättas för att införande av det nya systemet och utvecklingen av ärendehandläggningen ska ske så rationellt
som möjligt. Inom arkivverksamheten kommer kommunens
anslutning till Kommunalförbundet Sydarkivera medföra en
fördjupad översyn av vilka tjänster som de kan bistå kommunen med. Vid 2018 års ingång träder en ny kommunallag
i kraft och detta medför bland annat krav på kompetenshöjande åtgärder för tjänstemän och politiker samt uppdatering av ett stort antal kommunala dokument. Kansliet
kommer vidare att arbeta med att vara tjänstemannaresurs
i samband med de kommande allmänna valen under 2018.
2018 kommer för ekonomienheten att präglas av fortsatt
utveckling av ekonomisystemet Agressos funktionalitet.
Ambitionen är att utveckla samarbetet med kommuner
i närområdet som också har Agresso för att därigenom
identifiera gemensamma områden för kompetenshöjande
insatser. Enheten kommer att genomföra utbildningar i
ekonomisystemet under mars och planerar eventuellt även
utbildningar under hösten 2018.

12

I början på 2018 kommer samarbete med Sölvesborgs
kommun avseende upphandlare att startas. Målsättningen är att upphandlingsarbetet i nästa steg samlas i Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund.
Bristsituationen i riket avseende ett flertal kommunala
kompetenser gör att kompetensförsörjningsfrågan ges stort
fokus under 2018:
• Hur/var rekrytera framtida medarbetare?
• Hur attrahera till anställning?
• Hur få medarbetare att stanna?
Ledarskapet får en framskjuten position i det attraktivitetsskapande arbetet; parallellt med detta kommer lönebildningen att vidareutvecklas för att bidra till ökad tydlighet
och attraktivitet.
Samarbetet med Helsa Företagshälsovård fördjupas i syfte
att öka frisknärvaro och välbefinnande på individnivå men
också för att stödja kommunens verksamheter i strukturella
analyser.
Det under 2017 initierade arbetet med att förtydliga chefsuppdraget och skapa likartade organisatoriska förutsättningar för chefskapet kommer att fördjupas med anledning
av arbetsmiljöinspektionens önskemål.
Arbetet med att kvalitetssäkra och vidareutveckla organisationens bemanningsrutiner kommer att samordnas med de
centrala parternas ambition att verka för heltid som norm
i de kommunala anställningarna. Detta arbete bedrivs i
projektform och samordnas med ett fortsatt införande av
planerings- och schemasystemet Time Care.
För kommunikation och service kommer huvudfokus 2018
att ligga på ett nytt intranät – en plattform för information,
kommunikation och kunskapsdelning som ska vara tillgänglig och skapa förutsättningar för ett effektivt internt arbete.
Digitalisering är ett annat viktigt område. Det finns många
sätt att genom tekniken förenkla för våra medborgare, företag, föreningar och besökare i kontakten med kommunen.
Ambitionen är högt ställd och som vanligt är det systemtänkande i fokus.
Kommunen kommer under 2018 att fortsätta det varumärkesstärkande arbete som påbörjats under 2017. Konceptet
#jagärbromölla, där vi utgår från att de som bor och verkar
här är de bästa ambassadörerna för kommunen, kommer
att införlivas inom alla områden där vi önskar tillväxt och
utveckling. Det handlar om inflyttning, integration, besöksnäring, företagsamhet, föreningsliv och rekrytering.
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Den huvudsakliga sysselsättningen för Bromölla kommuns
räddningstjänst är operativ räddningstjänst och sjukvårdslarm, utbildning internt och externt, bedriva tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor på företag och andra verksamheter, behandla tillstånd för brandfarliga och explosiva
varor. Räddningstjänsten är även remissinstans vid bygglovsärende med mera. Den stora utmaningen 2018 är att
kunna behålla de deltidsanställda brandmännen. Detta är
inget unikt för Bromölla kommun, de flesta kommuner i
landet har samma problem.

Framtidsutsikter 2019–2020
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Kommunikationsområdet blir allt större och alltmer komplext. Det finns all anledning för en kommun att följa
medietrender för att finnas där målgruppen befinner sig.
Nya kanaler kommer att uppstå medan andra läggs ner.
Målgruppen blir allt mer diversifierad, konkurrensen om
uppmärksamhet blir större och det ställer krav på kommunen som avsändare. Stödet internt kommer också att förändras och utvecklas utifrån efterfrågan och behov.
Består problemet med bemanning behöver räddningstjänsten organiseras med andra lokala lösningar eller externa
samarbete.

Kansliet kommer att vara tjänstemannaresurs för att genomföra kommande allmänt val till Europaparlamentet 2019.

Foto: Joachim Persson, Rejophoto
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Kommunstyrelsen – Stöd och omsorg
Verksamhetschef: Susanna W Sjöbring

Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

-97 013

-55 001

-55 200

Kostnader

316 556

282 262

290 108

-219 543

-227 261

-234 908

Nettokostnader

inom vård- och omsorg. Under 2018 kommer Stöd och omsorg tillsammans med Utbildning att, i projektform, utöka
arbetet med bemanningsenhet och målet är att en framtida
bemanningsenhet ska serva flera områden, även över verksamhetsgränserna.
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare planeras för
att införa beredskap för första linjens chefer med heldygnsverksamhet i verksamhetsområdet.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Exkl. centralt placerad lönepott för 2018.

Inledning
I verksamhetsområdet Stöd och omsorg ingår individ- och
familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionsnedsättning.
Stöd och omsorg har som ambition att Bromölla kommuns
vision ska genomsyra arbetet i verksamheterna genom att
skapa kontinuitet och trygghet i de insatser som ges. Grundläggande behov som boende, sysselsättning, hållbarhet,
tillväxt och det sociala sammanhanget är centrala begrepp
i visionen och viktiga för kommunens medborgare. Genom
brukarmedverkan skapas delaktighet och engagemang.
Verksamhetsområdet arbetar för att personalen ska få ett
helhetsperspektiv och känna stolthet för sitt uppdrag.

Årets verksamhet
Kvalitetsarbetet fortskrider inom hela verksamhetsområdet.
Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet som är ett utvecklingsavtal fortlöper. Verksamheten kommer att behöva
rusta för de utvecklingssteg man förbundit sig att ta tillsammans med Region Skåne. Den nya lagen om Samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft
den 1 januari 2018 kommer att ställa samverkan på sin spets
och visa på att det finns möjligheter att göra överenskommelser som gagnar båda parter.
Inom Stöd och omsorgs verksamhetsområde är digitaliseringen i stort behov av utveckling sett ur ett medborgar- och
personalperspektiv. Bristen på flera yrkeskategorier är påtaglig och måste säkras upp så att medborgarna känner trygghet
i tjänsteleveranserna från Bromölla kommun. En arbetsgrupp
har bildats, för hela verksamhetsområdet, för att se över hur
man på bästa sätt kan arbeta med digitala lösningar.
För att säkra upp rätt kompetens och även vara ett stöd
till enhetscheferna finns en inrättad bemanningsenhet
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Individ- och familjeomsorgen arbetar med utredningar och
insatser gällande barn och unga, familjerätt, beroende/
missbruk, försörjningsstöd och integration. Utöver detta
finns även budget och skuldrådgivning/skuldsanering,
dödsboanmälning, alkoholtillstånd samt alkohol- och
tobakstillsyn.
Ett nytt arbetssätt inom enheten samt ett samarbete i
Finansiell samverkan i nordöstra Skånes kommuner (FINSAM) och Offentligt skyddad anställning (OSA) visar på
olika insatser/möjligheter som pågår för att hjälpa personer
till egenförsörjning.
Arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och familjer
behandlingsalternativ på hemmaplan fortskrider som ett
komplement till externa placeringar. Den kvalificerade
öppenvårdsbehandlingen riktad till personer med beroende och missbruksproblematik har utvecklats och sker i samarbete med Sölvesborgs kommun. I samarbetet ingår även en
barngrupp och anhöriggrupp för närstående till personer i
öppenvårdsbehandlingen.
Fältarbetet fortsätter framför allt vid riskhelger och övrig
tid enligt schema.
Boendet för ensamkommande drivs i egen regi och ska
erbjuda ett tryggt boende till de barn och ungdomar som
kommit som ensamkommande. För mottagande av övriga
personer som kommer till Bromölla som flyktingar finns en
integrationsenhet.
VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorg består av hemtjänst, hemsjukvård, öppna
insatser, korttidsboende och särskilt boende.
Mycket av arbetet kommer att utgå från det nya hälso- och
sjukvårdsavtalet som kommer att handla om kompetensutveckling och i vissa fall förändrat arbetssätt. Den nya
vårdformen i avtalet kommer att kräva bra lokalt samarbete med vårdcentralerna där gemensamma rutiner måste
upprättas för att underlätta arbetet i det egna hemmet.
Bra rutiner vid hemgång efter medicinsk färdigbehandling
kommer att krävas då tiden för vårdplanering och hemgång
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har kortats ner betydligt. Registreringar i de nationella kvalitetsregistren kommer att fortskrida, liksom arbetet med
bedömningssystemet Individens Behov I Centrum (IBIC).
Arbete har påbörjats för att utveckla behovsbedömningen
med hjälp av ett mobilt verktyg. Syftet är bl.a. att samla
in uppgifter som sedan översätter behovet till tid och som
även kan samla in data för uppföljning och ersättningsmodeller internt för både boende och hemtjänst. En översyn av nya tekniska lösningar som t.ex. digital nattillsyn
kommer att ses över för att verksamheten ska kunna arbeta
på ett kostnadseffektivt sätt med de resurser som finns.
Arbetet fortlöper med öppna insatser på bl.a. Drejarens
verksamhet och med aktiviteter på Pynten.
OMSORG FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Omsorg funktionsnedsättning består av gruppboende, daglig verksamhet övriga insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialpsykiatrin.
Antalet personer med rätt till insatser enligt LSS tenderar
att öka och diagnoserna är varierande, vilket ställer krav på
olika typer av insatser och hur de ska utföras.
På gruppboendena fortgår arbetet med att hitta arbetssätt och rätt bemanning utifrån brukarnas behov. På två av
boendena arbetar personalen med flytande arbetstid som
just syftar till att kunna förlägga arbetstid utifrån brukarnas behov och önskemål. Utifrån brukarnas förutsättningar
genomför en fritidsgrupp olika aktiviteter.
Korttidsvistelse i egen regi har varit ett behov under längre
tid. Det krävs om- och tillbyggnad av Kvarngården för samordning och optimal användning av befintliga lokaler. Arbetet har påbörjats och beräknas slutföras under senare delen
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av 2018. Så längre korttidsvistelsen inte kan bedrivas i egen
regi köps tjänsten in av externa leverantörer.
Byggnation av gruppboende i Näsum är påbörjat och
beräknas stå inflyttningsklart september/oktober 2018.
I nära anslutning till boendet kommer det att erbjudas
daglig verksamhet.

Framtidsutsikter 2019–2020
Stöd och omsorgs olika verksamheter står inför stora utmaningar för att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens, men även det antal medarbetare som motsvaras av
behovet.
För att klara driften av verksamheten på lång sikt krävs
att den efterfrågan som finns kan matchas med tekniska lösningar hos medborgare, medarbetare och samarbetspartners.
Rutinerna avseende anvisningar för kommunens mottagande av flyktingar innebär en ansträngd situation vad gäller
anskaffning av boende.
Behovet av särskilt boende ökar, framför allt demensboende.
Utifrån de behov som kommer i takt med bl.a. den demografiska utvecklingen ökar även efterfrågan på hemtjänsten.
Brukare inom 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 multiprofessionellt, gränsöverskridande, strukturerat och förebyggande arbete. Bromölla
kommun har inget boende för målgruppen inom socialpsykiatrin men behovet finns.

Foto: Bravissimo Agency
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Kommunstyrelsen – Tillväxt och utveckling
Kristianstad kommun och Bromölla kommun att ha gemensam energi- och klimatrådgivning, bl.a. kommer drop-inkvällar på Kulturpunkten att erbjudas.

Verksamhetschef: Anders Wanstadius

Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

-26 265

-60 418

-60 500

Kostnader

87 246

134 206

134 701

Nettokostnader

60 981

73 788

74 201

Exkl. centralt placerad lönepott för 2018.
Budget 2017 och 2018 är inkl. fastighetsenheten.

Inledning
Tillväxt och utveckling innefattar verksamheterna turism,
fritid, kultur, bibliotek, näringsliv, arbetsmarknad, teknisk
enhet samt fastighet. De enskilda verksamheterna arbetar
utifrån fastlagda planer och styrdokument, både på kort och
lång sikt.

Årets verksamhet
KULTUR OCH BIBLIOTEK

Enheten arbetar med allmänkultur och bibliotek, och utgår
från kommunens kulturpolitiska program 2016–2019. Fyra
utvecklingsområden har definierats: biblioteket/kulturpunkt, 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 service 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 demokrati, människors lika värde och mångfald. Personalen kommer under 2018 bl.a. att genomgå utbildning i HBTQ-frågor.
Utvecklingen av Kulturpunkten som en arena i lokalsamhället där berättelser, kunskap, information, kreativitet
och skapande står i centrum, fortsätter. Kulturarbetare,
föreningar, studieförbund och andra aktörer är betydande
partners i detta arbete. Kulturpunkten ska vara en arena för
digital delaktighet och läsfrämjande. Det läsfrämjande, skapande och pedagogiska arbetet för och med barn och unga
är en viktig del av verksamheten. Vi samarbetar bl.a. med
BVC, förskolan, skolan, fritidsgården och arbetar i projektform. After School och kulturkurserna för barn och unga
kommer att fortsätta 2018. Vår förhoppning är även att
kunna påbörja arbetet med Krumelurparken där konst och
litteratur ska stå i centrum. Under åren 2018–2020 kommer
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Grundskolan och folkbiblioteket har skrivit en överenskommelse som ger bättre möjligheter till samverkan. Utvecklingen av Näsums meröppna skol- och folkbibliotek fortsätter,
och lovprogram för barn och unga ska erbjudas. Samarbetet
mellan biblioteken inom Skåne Nordost fortsätter. Viktiga samverkansområden är gemensam kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och medieförsörjning. Kommunens
antagna kulturgaranti erbjuder alla barn och unga i förskola och skola en kulturupplevelse per år från och med det år
de fyller fem. Genom interkulturella möten, synliggörande
av vårt lokala kulturarv och samverkan med lokala och
regionala kulturaktörer vill vi stärka medborgarnas identitet,
lyfta fram det unika med Bromölla kommun samtidigt som
vi tillsammans skapar framtidens kulturarv. Bromöllas digitala hembygdsbok är en del i detta arbete.
Kulturenheten kommer tillsammans med Region Skåne,
arbeta för att stärka och utveckla Ifö Center som professionell plattform för konst, produktion och möten i nordöstra
Skåne och Blekinge med omnejd.
Genom ökad samverkan mellan kultur och näringsliv ska
fler kontaktytor skapas mellan olika näringar för att ge
ökad tillväxt och attraktionskraft. Ny konst kommer att
berika utemiljön på Humlelyckans förskola i Näsum.
Implementering av vård- och underhållsplanen för kommunens offentliga utomhuskonst kommer att påbörjas. I denna
plan ingår kommunens unika stengodsfontän Scanisaurus
av Gunnar Nylund.
TURISM OCH FRITID

Verksamhetsområdet består av turism och fritid. Bromölla
turism innefattas av marknadsföring och produktutveckling av turist- och besöksnäringen. Bromölla fritid består av
fritidsgården Tunnan och simhallen.
Destinationsutvecklingen fortsätter skapa insikt och vidareutveckling för turismen inom och utom kommunen. Skåne
Nordost arbetar vidare med den strategiska plattformen
och för att ytterligare förankra den i näringen och organisationerna. Under Tourism in Skånes flagg deltar verksamheten i Competence Boost BAS-digital coacher. Det är ett
inledande arbete för att tillgodose behovet av nya kompetenser för att möta digitala utmaningar som besöksnäringens aktörer står inför. Utöver det deltar verksamheten i
projektet HPU- Hållbar produktutveckling inom natur- och
kulturturism.
Genom ny strategisk handlingsplan för naturturism i Skåne
fortsätter arbetet med bra outdoorinfrastruktur (vandring,
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cykling, kanoting och badplatser) lokalt och regionalt bibehålls och höjs den höga standard som Bromölla erbjuder.
Indikationer visar på att Sydostleden fortsätter att attrahera fler och fler cyklister. Målet är att 20 000 personer
cyklar hela leden år 2020.
Kommunen arbetar vidare med nya digitala kanaler, t.ex.
Tripadvisor, för att öka synligheten för såväl turistaktörer
som kommunens offentliga utbud. Detta är ett viktigt led i
att öka kännedomen om vårt geografiska område och kunna skapa nyfikenhet hos fler nationella och internationella
besökare.
Arbetet med att fräscha upp och förbättra kommunens
badplatser fortsätter och årets badplats är Edenryd.
Tunnan kommer att vidareutveckla Kul i Lovkonceptet
ytterligare för att engagera så många sportlovslediga barn
som möjligt. Fritids- och kulturaktiviteter flätas samman
med inspirationskvällar och workshops av olika slag med
utökade öppettider och aktiviteter på loven. Fritidsgården
Tunnan kommer i samarbete med olika aktörer arbeta fram
en tryggare miljö för ungdomar och övriga kommuninvånare. För ungdomarna utvecklas sommarlägerverksamheterna
med ett eventuellt läger tillsammans med andra fritidsgårdar. Bromöllalägret fortsätter som vanligt. Det är ett bra
koncept som lockar många barn. Motionsslingorna i Näsum
kommer att bli klara genom samarbete med Länsstyrelsen.
Under våren startar projektet Starka tjejer tillsammans
med Skåneidrotten och skolhälsan i kommunen. Skolhälsan kommer identifiera cirka femton tjejer som befinner sig
i riskzonen för psykisk ohälsa. Under femton veckor får de
träffa tre-fyra föreningar och testa på deras respektive aktiviteter tillsammans med en gruppledare.
Projektet Plats för engagemang är ett samverkansprojekt
mellan kommunerna i Bromölla, Kristianstad och Östra
Göinge, Studieförbundet Bilda Sydväst samt Arbetsförmedlingen i Kristianstad. Tanken med projektet är att göra det
lokala föreningslivet mer tillgängligt för personer som är
nya i Sverige. Projektet avslutas i september 2018.
Ytterligare idrottshallar kommer att få bättre ljudsystem,
ett par kommer att bytas ut varje år. Simhallen kommer
fortsatt hålla hög kvalitet gentemot sina besökare och utveckla attraktionerna. Antalet grupper i sommarsimskolan
kommer att utökas.
NÄRINGSLIVSENHETEN

Näringslivsenheten genomför och arbetar med insatser
som utgår från fyra strategiskt viktiga områden:

•
•
•
•
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Insatser för befintligt näringsliv
stimulans till ökat nyföretagande
företagsetablering
medverkan i regionalt näringslivsarbete.

Några av de fokusområden som lyfts i årets budget är
starkt kopplade till näringsliv och attraktion. Under året ska
insatserna för att utveckla vårt näringsliv både breddas och
fördjupas. Bra förutsättningar finns då näringslivsenheten
utökats resursmässigt från en till två personer.
En näringslivsplan ska antas som beskriver såväl strategier
som insatser kopplade till de områden som lyfts i inledningen.
Vår företagsservice får redan idag väldigt gott betyg men
arbetet med att förenkla är en process som fortgår. Det ska
uppfattas som enkelt att ha med kommunen att göra. Vad
gäller våra forum för information och möten kommer våra
koncept ”Näringslivsenheten på Facebook” och ”Bromölla
Live” att utvecklas.
Arbetet med att förbättra förutsättningar för ökat nyföretagande, både på lång och kort sikt, fortsätter. Kortsiktigt i samspel med NyföretagarCentrum Bromölla, långsiktigt med partners kopplade till både grund- och gymnasieskola. Någon form
av ”Företagsam trappa” ska arbetas fram där alla de företagsamma steg vi kan arbeta med tillsammans med olika partners
mot olika målgrupper i olika skeden beskrivs.
Arbete kopplat till etablering stärks, då strategier ska formas och handlingsplaner verkställas. Tillgång till mark är
avgörande och kommer att bli en nyckelfråga. Likaså ska
vårt samarbete i etableringsfrågor utvecklas med målet att
bli tydligare mot intressenterna.
Samverkan med både lokala och regionala partners är fortsatt väldigt viktigt. Några exempel på lokala partners är
FöretagSam i Bromölla, Näsums Byutveckling och NyföretagarCentrum Bromölla. På regional nivå finns partners som
Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla, Leader Skånes Ess
och Krinova. Det regionala samarbetet fortgår med fokus
på samspel i Skåne Nordost och med Sölvesborgs kommun.
Enheten kommer också vara starkt involverad i arbetet med
att, rent generellt, höja kommunens attraktionskraft.
ARBETSMARKNADSENHETEN (AME)

Arbetet med överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunen fortsätter. Inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) skapas
jobbspår för att nyanlända snabbare ska komma ut på
arbetsmarknaden. Den lokala styrgruppen för DUA-samverkan arbetar tillsammans med grund-/gymnasie-/vuxenskolorna för att styra upp det gemensamma arbetet, att
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unga nyanlända/utrikesfödda ska fullfölja gymnasiet. Det
har även tecknats en kompletterande DUA-överenskommelse inom Skåne Nordost där fokus är ett närmare samarbete med företagare/näringslivet. Detta arbete startar upp
under 2018.

av digitala kartor och GIS (Geografiskt InformationSystem).
Tydliggöra och synliggöra enhetens processer för olika typer
av ärende samt förbättra information och kommunikation
till kommuninvånarna i syfte att öka servicegraden.

Feriearbete under sommaren kommer att erbjudas alla
17-åringar som ansöker. Det är viktigt att ungdomarna får
arbetslivserfarenhet och möjlighet att se bredden i den
kommunala verksamheten för att bli inspirerade till att
utbilda sig inom de bristyrken som kommunen som arbetsgivare efterfrågar.

Under 2018 prioriteras åtgärder för att möta den utökade
efterfrågan och tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler inom skola, förskola och fritidshem.

BromöllaBryggan fortsätter sin verksamhet med olika
former för arbetsprövningar, rehabiliteringsplatser och
praktikplatser som eventuellt kan leda till arbetsmarknadspolitiska anställningar med ekonomiskt stöd från
Arbetsförmedlingen. Under året är det främst inom ramen
för s.k. Extratjänster. Målet är att under året tillsammans
med Arbetsförmedlingen utveckla andra insatser som t.ex.
någon form av upplevelsebaserad svenskinlärning för utrikes födda.

Humlelyckans förskola har utökats med en avdelning och
befintlig byggnad kommer att renoveras under första
kvartalet. Den nya förskolan Vita Sand med placering på
Ivöstrand påbörjas under första kvartalet och beräknas vara
färdigställd sommaren 2019. Byskolorna kommer att rustas upp och först ut är Edenryds skola som byggs till och
renoveras i etapper under året. Planering och projektering
påbörjas inför renovering av Gualöv skola 2019 där även förskolans behov kommer att beaktas framöver. Näsum skola,
hus E och F renoveras och därefter färdigställs utemiljön
inom skolområdet.

TEKNISKA ENHETEN

Planering och projektering av simhallens renovering genomförs under året.

Enheten är ansvarig för gata/park (drift och underhåll samt
anläggningsverksamhet), fysisk planering (översiktsplan
och detaljplaner), markärende (markförsäljning, arrende
etc.), exploatering, naturvård, miljöstrategi, renhållning,
avfall samt mätenheten.

Arbetet med att undersöka och åtgärda de byggnader som
är uppförda under perioden då det förekom behandlade syllar i byggbranschen fortlöper. Vid behov kommer en handlingsplan att upprättas med prioriterade åtgärdsförslag.

Förutom löpande drift och underhåll av gata, park, grön-,
och naturområde kommer enheten att utföra följande uppdrag under året:
• översyn av kommunens översiktsplan, upprättande av
detaljplaner, exploateringsprojekt och markförsäljning
• hantering av kommunens kartor, GIS och inmätning
• fortsatt utveckling på det offentliga rummet med fokus
på trygghet, trivsel och tillgänglighet. Fortsatt arbete
med att öka trafiksäkerhet. Flera stora infrastrukturprojekt kommer att genomföras, bland annat flera nya
sträckningar av gång- och cykelvägar
• fortsatt utbyte av äldre belysningsarmaturer till energisnåla LED-armaturer
• ombyggnationer, nybyggnationer och renoveringar av
befintliga lekplatser enligt fastlagd plan
• upprättande och implementering av kommunens trädplan som innefattar nyinvesteringar men också långsiktig skötsel samt skog- och naturvård för ett hållbart och
ekologiskt samhälle
• fortsatt projektarbete med förberedelse av införandet av
nytt fastighetsnära insamlingssystem (fyrfack) vilket ska
börjas implementeras under 2019 i kommunen.
Enheten kommer också arbeta med att öka tillgängligheten
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FASTIGHETSENHETEN

Fastighetsenheten har hög investeringstakt både vad det gäller reinvesteringar och nyproduktion. Arbetet med driftoptimering samt uppdatering av befintliga skötsel- och underhållsplaner för våra byggnader och utemiljöer fortsätter. Det
övergripande lokalförsörjningsarbetet bidrar till att skapa goda
förutsättningar att möta den ökade efterfrågan på hållbara
verksamhetslokaler och stimulerande utemiljöer framöver.

Framtidsutsikter 2019–2020
Fokus de närmaste åren kommer att ligga på vidareutveckling av Kulturpunktens verksamhet och att skapa en Krumelurpark. För att underlätta integration och skapa större
mångfald i verksamheten behöver vi samverka med fler aktörer och arbeta aktivt med att nå ut till nya målgrupper.
Barn och unga ska utöver kulturgarantin ges möjlighet att
ta del av ett kvalitativt utbud av kulturupplevelser och kulturutövande på sin fritid. För att möta behovet av tillgänglighet kommer vi att utreda möjligheten att öppna ett mer
öppet huvudbibliotek i Bromölla. Även lokalernas fysiska
förutsättningar behöver ses över. Under perioden ska även
en utvärdering av det kulturpolitiska programmet göras,
och ett nytt framåtblickande program ska tas fram i dialog
med medborgarna.

DRIFTSBUDGET

Samarbetet mellan de kulturella och kreativa näringarna
och övriga näringslivet behöver vidgas så att nya verksamheter/företag kan växa fram. Kulturenheten kommer även,
tillsammans med Region Skåne, arbeta för att stärka och
utveckla Ifö Center som professionell plattform för konst,
produktion och möten i nordöstra Skåne och Blekinge med
omnejd. Konst och kultur främjar hälsa och välbefinnande,
bidrar till inkludering och tillväxt och skapar en attraktiv
kommun att leva och bo i.
Våra badplatser kommer fortlöpande att rustas upp, en
badplats varje år. Välskötta och säkra badplatser med bra
service är ett led i besöks- och turistnäringens utveckling.
Tillsammans med Region Skåne stödjer kommunen utvecklandet av mountainbikeleder runt Ivösjön. Simhallen ska
utvecklas och marknadsföras som en mötesplats för att öka
antalet besökare. Tillsammans med personal, föreningar
och besökare förbereds simhallen för en framtida renovering. Genom fortsatt ökning av besöks- och turistnäringens
omsättning i Bromölla kommun skapas fler arbetstillfällen.
Detta genom strategiskt arbete med kunskap av destinationsprocessen.
Bromölla kommun står inför fortsatt stora strukturella förändringar då ca 25 % av våra arbetstillfällen finns i tillverkande industri. För att minska sårbarheten är det önskvärt
att små, befintliga företag, väljer att växa, att fler företag
väljer att etablera sig i vår kommun och att intresset för att
starta egen verksamhet ökar.
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överenskommelser om samverkan som träffats och de olika
aktörernas gemensamma insatser så hoppas vi på vikande
och förhoppningsvis minskade arbetslöshetstal.
Vi fortsätter arbetet med att utveckla trygga offentliga
platser, bl.a. genom att utöka och säkerställa god belysning,
borttagning av förvuxna buskar och träd. Borttagen vegetation återplanteras med lägre och för platsen lämpligt växtmaterial. Publika och frekvent använda gångstråk synliggörs
med skyltar och förstärkt belysning. Kommunens offentliga
lekplatser genomgår översyn och utbyte/nybyggnation av
lekplatser kommer att fortsätta. För att vidmakthålla renoverade ytor måste underhållsresurserna således öka för att
vidmakthålla fastigheternas värde.
Bromölla kommun arbetar sedan 2008 med systematisk
energieffektivisering av kommunens fastigheter och vid
årsskiftet 2014/2015 uppfyllde kommunen både EU:s och
regeringens klimat- och energipolitiska målsättning gällande effektivare energianvändning samt andel förnybar energi
till år 2020. Under 2015 ändrades emellertid den nationella
beräkningsmodellen (graddagskorrigering via SMHI) så för
närvarande når vi upp till ca 17 % i måluppfyllelse avseende effektivare energianvändning och arbetar målmedvetet
med att uppnå resterande till 2020.

Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa bra förutsättningar för bred tillväxt. Inte minst är frågor kopplade till
handels-, centrum- och landsbygdsutveckling viktiga.

Kommunen har sedan flera år tillbaka använt 100 % förnybar energi i våra byggnader, dvs. fjärrvärme och el. Fjärrvärmen produceras av biobaserad spillvärme från Stora
Ensos pappersbruk i Nymölla via deras biobränslepannor
och överförs via markförlagd ledning. Avseende elen så är
100 % av handelselen producerad av vind/vattenkraft och
uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) kriterier
för bra miljöval.

Under kommande år kommer Arbetsmarknadsenheten
fortsätta sin verksamhet och utveckla insatser utifrån behoven som våra arbetslösa medborgare har. Redan införda
arbetsmarknadsinsatser anpassas kontinuerligt till förändringar i samhället och utvecklas efter behov. Utifrån de

Vårt fastighetsbestånd står inför både mindre och större genomgripande reinvesteringar, både vad gäller byggnadskonstruktionerna men också i den yttre miljön, speciellt runt
skolor och förskolor. Underhållsresurserna måste således
öka för att vidmakthålla fastigheternas värde.

Foto: Bromölla kommun
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Kommunstyrelsen – Utbildning
gor. Ett verktyg i detta arbete är personalplaneringssystemet
Time Care som kommer att implementeras under året.

Verksamhetschef: Sven Håkansson
Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

-32 767

-25 485

-25 485

Kostnader

259 355

262 073

265 031

Nettokostnader

226 588

236 588

239 546

Exkl. centralt placerad lönepott för 2018.

Inledning
I verksamhetsområdet Utbildning ingår förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och musikskola. Utbildning ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret,
arbetsmarknadsprojektet Griffin och kommunens folkhälsosamordnare.

Årets verksamhet
Kommunens visionsdokument uttrycker att kommunen
ska utveckla ett hållbart och tryggt samhälle där alla känner ansvar och delaktighet. En viktig del i detta arbete är
kommunens utbildningsverksamhet. Utbildning arbetar för
att skapa en gemensam målbild mot högre måluppfyllelse
i verksamheterna. Genom ett tydligare fokus på lärmiljöer
och ledarskap eftersträvas en mer likvärdig skola där alla
barn och elever lyckas. Målsättningen är att alla elever ska
nå minst godkända kunskaper och att andelen elever som
presterar på högre nivå ska vara hög och öka.
Kompetensutveckling kommer att vara inriktad mot verksamhetsområdets tre fokusområden: inkluderande lärmiljöer, tydligt ledarskap samt Informations- och kommunikationsteknik (IKT). I detta arbete lutar sig verksamheterna
mot forskning och beprövad erfarenhet. Kommuner som
har arbetat med inkluderande lärmiljöer har sett positiva
effekter på barns och elevers kunskapsresultat, på skolmiljön, det kollegiala lärandet och samarbetet i skolan. Forskningen visar att goda lärmiljöer ytterst handlar om ett förhållningssätt till barnen/eleverna och deras lärande.
Att ha kompetent och välutbildad personal i utbildningsverksamheten är av stor vikt. I dagsläget är det en stor utmaning
att både rekrytera ny personal och behålla befintlig personal. De skärpta behörighetskraven och den allt större bristsituationen som råder när det gäller utbildade pedagoger är
en stor utmaning som kräver en långsiktig planering. För att
säkerställa framtida bemanning, optimera befintliga resurser
och hitta verktyg för planering av arbetstider kommer partsgemensamma grupper under året att arbeta med dessa frå-
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Förskolan är det första steget i barnens livslånga lärande.
Verksamheten kommer att fokusera på att utveckla undervisningen i matematik och naturvetenskap, detta är två
områden där kunskapsutvecklingen är otillräcklig längre upp
i skolåren. Under året kommer satsningen på matematiklyftet i förskolan att avslutas. Inom naturvetenskap kommer arbetet med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)
att fortsätta. NTA är ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund. NTA är främst inriktat på
biologi, fysik, kemi, teknik och matematik men har också
spridningseffekt inom andra ämnesområden. Grundutbildningen av förskollärarna är genomförd och under 2018
kommer fördjupningsutbildningar som tar upp begreppen
ljus och luft genomföras. Därefter kommer utbildningarna
att fortsätta med områdena vatten och ljud.
Antalet barn med omsorgsbehov ökar snabbt i kommunen.
Under våren 2017 var det fler inskrivna barn än någonsin tidigare och det kommer att bli ännu fler under 2018. Högst
efterfrågan är det idag i centralorten och i Gualöv.
Renovering av Näsums skola är genomförd. De kommande
åren kommer även skolorna i Edenryd och Gualöv att renoveras. Vid tillsyn av förskolor och skolor görs en inriktning
på utemiljön. En prioriterad plan finns framtagen för att
skapa pedagogiska utemiljöer.
För att på kort sikt minska barngruppernas storlek finns idag
tre paviljonger som tillfälliga lösningar, en i Näsum, en i Gualöv
och en i Edenryd. Tanken är att dessa paviljonger ska ersättas
med permanenta lösningar under kommande år. Under våren
2018 kommer utbyggnaden av en avdelning på Humlelyckans
förskola i Näsum att stå klar. För att säkerställa barnomsorgsplatser inom rimlig tid från ansökan till placering kommer nya
platser att skapas i centralorten med hjälp av paviljonger.
Parallellt fortsätter arbetet med den nya förskolan Vita
Sand på Ivöstrand och förhoppningen är en snar byggstart
under våren 2018. När Vita Sand öppnar kommer Förskolan 1912:s lokaler att övergå till Alvikenskolan där det finns
stort behov av ytterligare lokaler. Eftersom antalet inskrivna barn i förskolan samtidigt ökar blir effekten på minskade
barngrupper dock inte lika stor.
Skolan har de senaste åren haft stor elevökning. Trots omprioriteringar i försök att bibehålla personaltätheten har
denna sjunkit och ligger idag under Skånes genomsnitt.
Inför 2018 är budgetutrymmet för nya satsningar begränsat. I stor utsträckning kommer budgetarbetet fokusera på
att vidareutveckla och optimera användningen av tillgängliga resurser. Ett tydligt fokus i detta arbete handlar om tidiga
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insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med att stimulera eleverna till att utvecklas mot högre
betygsnivåer kommer också att lyftas fram.
Elevhälsans arbete med att utöka och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsätter under 2018.
Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens
mål och verka för en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. En
del av detta arbete sker genom handledning, konsultation
och kunskapsspridning i exempelvis ämnen som kost, sömn,
skolnärvaro och ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
i klasser och på föräldramöte. Inom elevhälsan fortgår även
arbetet som syftar till att förbättra mottagande av nyanlända.
För att bygga vidare på genomförda kompetensutvecklingsinsatser har skolverksamheten skapat en organisation
av nätverk med lärare från kommunens sju grundskolor.
Dessa nätverk är inriktade mot matematik, språk, specialpedagogik samt ett nätverk för kommunens förstelärare. Syftet med nätverken är att lyfta fram och sprida goda exempel
i verksamheterna. För att grupperna ska tillföras det senaste
inom skolforskning är det kommunens lektor, med kontakter på högskolan, som leder gruppernas utvecklingsarbete.
Hösten 2017 tog regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin lyfter fram tre
fokusområden: digital kompetens för alla, likvärdig tillgång
och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. För att arbeta mot strategins mål
kommer kommunen under året att öka nätkapaciteten på
alla förskolor och skolor. Sedan tidigare har alla elever i åk
7–9 tillgång till egen digital enhet och från och med 2018
kommer även eleverna i åk 6 att ha det. Antalet digitala
enheter på F-6-skolorna kommer i och med detta att öka.
Fokus kommer att ligga på att utveckla arbetssätt för hur
digitala verktyg används för att nå högre måluppfyllelse.
En stor utmaning i skolan är att arbeta på ett sätt som stimulerar och motiverar alla elever till att anstränga sig och göra
sitt bästa. För att öka motivationen och ge eleverna bättre
beredskap för arbetslivet tar eleverna i åk 7–9 del av ett projekt
kring utbildning i arbetsmarknadskunskap. Genom lektioner,
föräldramöten, inspirationsträffar med lärare och lektions-material erbjuder arbetsmarknadskunskap just kunskap om framtida jobb och utbildningar. Tillsammans med skolan berättar
arbetsgivare för eleverna om arbetsmarknadens behov och
om vilka olika möjligheter som finns. Under året kommer en
kommunövergripandestudie- och yrkesvägledarplan tas fram i
vilken även de lägre årskurserna kommer att inkluderas.
För kommunens äldre ungdomar fortsätter arbetet inom
det kommunala aktivitetsansvaret, med stöd av EU-projektet Griffin. Det kommunala aktivitetsansvarets syfte är
att fånga upp de ungdomar som inte går på gymnasieskolan
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eller som har avslutat gymnasiet med ofullständiga betyg.
Arbetet har så här långt varit framgångsrikt och i stort har
samtliga inom målgruppen lokaliserats och fångats upp.
Under 2017 vidgades målgruppen till att numera gälla ungdomar och unga vuxna i åldern 16–29 år. Det pågående
projektet sträcker sig fram till sommaren 2018 men verksamheten arbetar för en fortsättning under ytterligare tre
år. Under den kommande perioden kommer målgruppen
vara densamma, 16–29 år, men med extra fokus på personer
med en neuropsykiatrisk problematik.
MUSIKSKOLA

Musikskolan går in i 2018 med en förändrad personalorganisation och goda utsikter att öka både elevunderlag och
intäkter under året. Ensembleinstrumenten förväntas öka
sin andel i elevunderlaget.
Under 2018 slutförs projektet Musik För Alla, finansierat av
Kulturrådet. Projektet sysselsätter i nuläget ett 30-tal elever.
Inriktning är integration och instrumentmångfald. Projektet
har drivits sedan början av 2017 och förlängs till och med
vårterminen 2018. Skåne Nordostsamarbetet har tagit
ny fart hösten 2017 med aktiviteten Kulturlov. Musikskolan fortsätter sitt engagemang i samarbeten för att skapa
utbyten med andra ensembler och elevgrupper samt skapa
plattformar för nya ”spelarenor”.

Framtidsutsikter 2019–2020
En tydlig målsättning är att förbättra resultaten i skolan.
De senaste åren har kommunen sett en nedåtgående trend
både vad gäller gymnasiebehörighet och meritvärde i åk 9.
Detta måste vändas, bland annat genom regelbunden uppföljning och tidiga insatser.
En annan stor utmaning för Utbildning de kommande åren
är att säkra verksamhetens behov av utbildad personal.
I förvaltningen pågår ett arbete för att Bromölla kommun
ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och kommunövergripande kommer en kompetensförsörjningsplan samt
en rekryteringsstrategi att tas fram.
För förskolan kommer mycket fokus att ligga på lokalförsörjning. Behovet av paviljonger ska byggas bort och ytterligare nya avdelningar ska skapas. På sikt är målet att Skolverkets riktlinjer om barngruppernas storlek ska nås. Allt för
att skapa en god grund till det fortsatta lärandet.
För att möta medborgarnas efterfrågan av digitala tjänster
såsom ansökan om förskole-/fritidshemsplacering, schemainlämning, inkomstuppgifter med mera kommer implementering av ett nytt verksamhetssystem att påbörjas.
Verksamhetsområdet kommer också att arbeta för att skapa en digital lärplattform för förskolan.
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Kommunstyrelsen
– Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges ordförande: Conny Svensson
Kommunstyrelsens ordförande: Jenny Önnevik
Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

0

0

0

Kostnader

5 640

6 947

6 914

Nettokostnader

5 640

6 947

6 914

Intäkter

Inledning
Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar, välfärdsberedningen, beredningen för tillväxt och samhällsbyggande
och arvodesberedningen. Beredningarna ska arbeta utifrån
uppdrag från kommunfullmäktige med strategiska framtidsfrågor och ta fram förslag till den långsiktiga politiska
viljeinriktningen.
Kommunstyrelsen har fyra utskott: allmänna utskottet,
samhällsbyggnadsutskottet, omsorgsutskottet och utskottet för utbildning, kultur och fritid. Utskotten ska bland
annat bereda frågor inför ställningstagande i kommunsty-

relsen. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning,
styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Kommunstyrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Kommunstyrelsen utser även representanter i t.ex. pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, ortsnamnskommittén och konstinköpskommittén.

Framtidsutsikter 2019–2020
Från och med nästa mandatperiod ändras kommunens
politiska organisation genom att välfärdsberedningen och
beredningen för tillväxt och samhällsbyggande upplöses.
I stället kommer kommunfullmäktige efter behov inrätta
tillfälliga beredningar.
Den politiska organisationen ändras vidare genom att omsorgsutskottet och utskottet för utbildning, kultur och fritid
slås samman till ett nytt utskott, benämnt omsorgs- och
ungdomsutskottet. Under kommunstyrelsen inrättas också
ett nytt utskott, individutskottet. Det utskottet kommer att
hantera individärenden som hör till verksamhetsområdena
utbildning samt stöd och omsorg.

Kommunstyrelsen
– Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund
Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

0

0

0

Kostnader

68 559

69 624

72 224

Nettokostnader

68 559

69 624

72 224

Intäkter
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Årets verksamhet
Bromölla kommun har, från och med 2011, tillsammans
med Sölvesborgs kommun ett kommunalförbund som
omfattar 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.

MYNDIGHETSNÄMNDEN
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Myndighetsnämnden/Myndighetskontoret
Verksamhetschef: Øjvind Hatt

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG OCH
PARKERINGSTILLSTÅND

Myndighetsnämnden
Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

0

0

0

Kostnader

319

428

428

Nettokostnader

319

428

428

Intäkter

Kostnaderna för myndighetsnämnden i ovanstående ruta
avser den politiska verksamheten.

Reglerna för utfärdande av parkeringstillstånd stramades
upp för ett par år sedan. Förväntningen inom detta område
är att antalet överklaganden minskar och därmed lämnar
utrymme för nya ansökningar.
BYGGKONTORET

Myndighetskontoret
Budget
(tkr)

Ansökningarna blir mer komplexa och gäller allt oftare
yngre brukare. Den totala ärendemängden förväntas vara
ganska oförändrad under 2018, med uppemot ett par hundra
ärenden. Utveckling av rutinerna för information, insatser
och uppföljning av bostadsanpassningen kommer att fortsätta tillsammans med brukare, läkare, arbetsterapeuter
och hantverkare.

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

-2 210

-2 090

-2 100

Kostnader

7 360

7 368

7 365

Nettokostnader

5 150

5 278

5 265

Inledning
Inom myndighetsnämndens ansvarsområde ligger byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd samt parkeringstillstånd.
Myndighetsnämnden är även beslutsorgan enligt lagen om
skydd mot olyckor, brandfarliga och explosiva varor samt
lokala trafikförordningar.
Då det gäller de sistnämnda hanteras detta av räddningstjänsten respektive tekniska enhetens trafikingenjör, men
annars är det myndighetskontoret som är nämndens operativa enhet. Ramarna för myndighetskontorets verksamhet
utgörs i huvudsak av lagen om bostadsanpassningsbidrag
samt plan- och bygglagen och miljöbalken. För bostadsanpassningsbidragens del med beslutsdelegation från kommunstyrelsen.

Årets verksamhet

Byggsektorn är för närvarande överhettad nationellt sett,
en situation som förväntas råda också under 2018. Aktiviteterna i Bromölla kommun har redan ökat även om det mest
handlar om eldstäder och uterum. Dock är efterfrågan stor
på både företagsbyggnationer och nya en- och flerfamiljshus, vilket sannolikt leder till fler ansökningar om bygglov
även för större projekt.
Fortsatt digitalisering av bygglovsprocessen leder till smidigare hantering för såväl byggföretag som för enskilda fastighetsägare.
MILJÖKONTORET

Under förra året fick miljökontoret resursförstärkning motsvarande en halvtidstjänst som även under 2018 i huvudsak ägnas åt livsmedelsområdet.
Ökad medvetenheten om vikten av att minska och vända
klimatförändringarna kommer att ge sig uttryck i att energifrågorna i allt högre grad uppmärksammas i samband med
miljötillsynen på företagen. Precis som klimatet är övergödningen av våra sjöar, vattendrag och hav en problematik
som också ska tacklas lokalt. Vatten- och avloppsplanen
som antagits av fullmäktige ska genomföras vilket kommer
att ge en hel del jobb för miljökontoret under de närmaste
åren. Förhoppningsvis leder detta till mindre utsläpp av
näringsämnen och bättre vattenkvalitet, till glädje för både
nuvarande och framtida Bromöllabor och besökare.

Något som definitivt kommer att ägnas mer uppmärksamhet än tidigare är digitaliseringen av olika processer och
tjänster inom den offentliga sektorn.

Inom det hälsofrämjande arbetet i kommunen kommer
miljökontoret att delta i nationella projekt riktade mot onödiga kemikalier i detaljhandeln.

Huvudparten av myndighetskontorets verksamhet kommer
dock upptas av ansökningar, frågor och synpunkter från
medborgare och företag. Därtill kommer de uppdrag som vi
som lokal tillsynsmyndighet har för att bostäder, livsmedel
och fysisk miljö ska vara bra och säkra.

Framtidsutsikter 2019–2020
Att Bromölla kommun ska finnas kvar i toppen då det gäller
rankingen av lokala myndigheters kontakt med företag och
allmänhet är kanske att vara övermodig. Myndighetskonto-
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REVISIONEN

ret arbetar för fortsatt utveckling av hur vi levererar resultatet av vårt uppdrag.
BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG OCH
PARKERINGSTILLSTÅND

Den ökning av bostadsanpassningskostnaderna som skett
i de flesta kommuner kommer att märkas tydligare även i
Bromölla. Med tanke på kommunens begränsade storlek
blir det sannolikt kraftigare svängningar mellan olika år. För
parkeringstillståndens del kommer antalet ansökningar och
överklaganden sannolikt att pendla runt dagens nivå.
BYGGKONTORET

förslag på förändringar som ska resultera i ökat byggande.
Huvudparten av förslagen är främst utformade för situationen i storstadsregionerna och kommer därför inte att innebära några större förändringar.
MILJÖKONTORET

Från såväl regering som från myndigheter och länsstyrelse
har det under senare tid kommit en rad initiativ inom klimatområdet. Något som redan manifesterat sig t.ex. i projekt
rörande företagens energieffektivisering. På sikt kommer
de lokala tillsynsmyndigheternas uppdrag då att förändras
efterhand som stödmöjligheter kanske övergår i lagkrav.

I vanlig ordning finns det mer eller mindre genomarbetade

Revisionen
Årets verksamhet

Ordförande: Lars B Bergman
Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

0

0

0

Kostnader

718

864

899

Nettokostnader

718

-864

899

Intäkter

Inledning
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och
bolag. Revisionen har under föregående år bytt bemanning.
Under en lång period har vi varit underbemannade med en
person. Samarbetet med KPMG som är det externa stödet
är fortsatt gott och man ser framåt med tillförsikt. Det är
nu sista året av mandatperioden och kommande valdebatt
möts med intresse.
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Det ska bli ett intressant och spännande år granskningsmässigt. Ett flertal granskningar kommer att genomföras
med syfte att ge kommunstyrelsen underlag både för
året, men även med inriktning på det kommande arbetet.
Bland annat ska vi se på Kommunstyrelsens planering och
genomförande. Som vanligt upprättar revisionen en revisionsplan för 2018 vilken kommer att vara rättesnöret för
att genomföra granskningar.

Framtidsutsikter 2019–2020
Revisionen förväntar sig fortsatt rörlighet och spänst i kommunens arbete med uppföljningen av budgeten. Ett antal
områden har förekommit där revisionen har uppmärksammat tillfällen till förbättringar och nu förväntas man se ett
resultat. Speciellt har de olika bolagen i koncernen gett
revisionen tydliga förväntningar, både med tanke på finansiering och resultat. Just denna del av revisionen, lekmannarevision, har kommit att ta en betydande plats och förväntas fortsätta. Även här finns samma biträde som i den övriga
revisionen.

VALNÄMNDEN OCH ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
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Valnämnden
Inledning

Ordförande: Leif Pettersson
Budget
(tkr)

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val.
Detta ansvar avser både förtidsröstning och röstning på
valdagen. Nästa ordinarie val är till kommunfullmäktige i
september 2018.

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

0

0

0

Kostnader

6

10

400

Framtidsutsikter 2019–2020

Nettokostnader

6

10

400

2019 är det val till Europaparlamentet.

Överförmyndarnämnden
Årets verksamhet

Ordförande: Hans Persson
Budget
(tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter

-1 787

-610

-610

Kostnader

2 782

1 589

1 789

995

979

1 179

Nettokostnader

Fortsatt betydande administrativa resurser kommer att krävas för granskningen av gode mäns och förvaltarnas redovisningar. Det är viktigt att säkerställa att uppdragstagarnas
redovisningar korrekt återspeglar både ekonomisk hantering och nedlagt arbete. Redovisningar för de ensamkommande ungdomarna sker frekvent under året och nämndens
kostnader för arvoden återsöks från Migrationsverket eller
från kommunens socialtjänst.

Inledning

Framtidsutsikter 2019–2020

Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för de uppgifter som avses i föräldrabalkens 19 kapitel om överförmyndare och i förmynderskapsförordningen. Överförmyndarnämnden ska ge god och korrekt service till såväl de
människor som är i behov av hjälp och stöd av företrädare
som till företrädarna. Nämnden har också ansvar för att
utse gode män till ensamkommande ungdomar.

Prognosen är att antalet människor som behöver stöd och
hjälp, inom de områden som nämnden verkar, även fortsättningsvis kommer att vara betydande. Det är också troligt att
en större del av nytillkomna ärenden kommer att avse ärenden där huvudmännen inte har egna tillgångar för att betala
arvodena. Detta kommer i så fall medföra att kommunens
arvodeskostnader kommer att öka.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre
ersättare. Tre tjänstemän har delegation att fatta beslut i de
flesta individärenden. Frågor av principiell betydelse avgörs
av nämnden.
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RAMAR 2018

Tilldelade ramar 2018 (tkr)
Nämnd/Styrelse

Beslutad
ram
2017 KF

Förändringar
2017

Utgående
Bestående Satsningar
ram
avvikelser
i budget
2017 och effekter
2018
åtgärdsplan

Ingående
löneökning

Reducering

Överskott
lönekostnader

Ram
2018

39 901

1 578

41 479

-225

450

395

-350

1 262

43 011

223 981

3 280

227 260

1 815

6 206

1 598

-1 971

234 908

73 887

-98

73 788

-3 503

4 300

239

-623

74 201

231 638

4 950

236 588

165

3 190

1 613

-2 010

239 546

6 947

-33

6 914

0

0

0

Lönepott

14 135

-9 773

4 362

-3 000

17 600*

-3 875

SBKF

69 624

0

69 624

0

2 600

0

660 112

-97

660 016

-4 748

34 346

-30

-4 955

5 183

97

5 279

0

0

30

-44

Myndighetsnämnd

428

0

428

0

0

0

428

Revisionen

864

0

864

0

35

0

899

Valnämnd

10

0

10

0

390

0

400

979

0

979

0

200

0

1 179

667 576

0

667 576

-4 748 34 971**

0

Kommunstyrelsen
Gemensam service
Stöd och omsorg
Tillväxt och utveckling
Utbildning
Politiken (KF o KS)

Kommunstyrelsen:
Myndighetskontoret

Överförmyndarnämnd
Summa nämnder
Semesterlöneskuldsökning
Summa

-1 262

13 826
72 224

-4 999

0

684 629
5 265

0

692 800

2 000

2 000

2 000

669 576

669 576

694 800

*Inklusive 2 800 tkr PO-påläggsökning		
**Justerat med minskning lönekostnadsökning städ 300 tkr		
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Investeringsbudget 2018–2021 (tkr)
Prj

2018

2019

2020

200

200

50

50

50

2021

KOMMUNSTYRELSEN
GEMENSAM SERVICE OCH POLITIK
IP157

Brandskyddsdräkter

IP002

Inventarier gemensam service

IP411

Utbyte datorer

333

500

1 375

Gemensam service och politik total nettoutgift

583

750

1 425

500

500

200

200

1 525

700

700

200

200

200

STÖD OCH OMSORG
IP218

Digitala lås till hemtjänst/läkemedelsskåp

500

IP207

Installera skenor och taklyftar på särskilt boende i tre år

250

IP211

Inventarier korttidsvistelse vid tillbyggnad

175

IP200

Inventarier Stöd och omsorg

200

IP216

Möbler till Drejarens dagcentral

200

IP217

Visnings/Träningsrum teknisk utrustning

200

Stöd och omsorg total nettoutgift
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
IP280

Byförnyelse / gatumiljöer

IP255

Centrumskyltar

200

Cirkulationsplats Tiansväg Ågatan

1 000

3 000

800

500

IV256

Deponicell D Åsen

IP281

Diverse gator och grönt

800

800

800

IP060

Driftövervakningssystem (fastighetstekniska system)

250

250

250

Gualövs skola, nybyggnation/tillbyggnad

5 000

Gualövs skola, renovering

4 000

IP271

Förnyelse av befintlig utrustning

250

250

250

IP258

Gatu- och torghandel, Inventarier

150

150

150

IV275

Gatubelysning inklusive effektbelysning

500

500

500

IV272

GC Valje-Sölvesborg

950
1 200

Hasselbacken ny ventilation
IP275

Inköp av lös konst

50

50

50

IV280

Kollektivtrafikåtgärder

200

200

200

IP209

Kvarngården badrum

100

IV141

Kvarngården, tillbyggnad korttidsvistelse

9 000

IP116

Kvarngården, utbyte ventilationsaggregat

400

Kyrkvikens småbåtshamn

410

IP259

Lekplatser

800

800

800

IP065

Lokalanpassning

500

500

500

IP279

Musikanläggningar

90
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INVESTERINGSBUDGET 2018–2021

Prj

2018

2019

2020

200

IP282

Mätstation

500

IP283

Ombyggnad skolskjuts hållplatser

300

IV279

Parkeringsplatser

200

200

IV287

Projekteringspott

500

500

IV253

Reinvestering gator och gcmr (toppbeläggningar)

5 000

5 000

5 000

IV282

Reinvestering parkytor/natur

800

800

800

IP105

Renovering yttre miljö skolor och förskolor

2 000

2 000

2 000

IP400

Rullstolsgarage

250

250

250

IP277

Scanisaurus (restaureringsbehov)

200

180

80
1 500

Simhallen, utbyte avfuktningsaggregat
Simhallen, utbyte tätskikt

5 500

Simhallen, ventilationsaggregat rest

5 500
1 000

IP284

Skyltar och trafikmärken

IV293

Statushöjande åtgärder stationsområdet

IP285

Tillgänglig gatumiljö

IP286

Trafiksäkerhetsåtgärder

IV281

Trädplan

IV100

Tunnbyskolan, byte fönster

IV101

Tunnbyskolan, utbyte 3 vent aggregat

IP287

Upprustning badplatser

900

800

IP267

Utbyte av låssystem, skolor och idrottshallar

200

200

IP268

Utsmyckning

200

200

200

IP117

Underhållsskuld inre miljö skola, fsk,

800

800

800

500

500

200

400

400

400

500

100

100

2 000

50
500

Åtgärder byggunderhåll, syll m.m.

700
3 000

2 000

1 000

1 000

1 000

9 000

9 000

51 040

36 940

46 230

500

500

500

2 500

2 000

2 000

Övergång till energieffektiv belysning
IV116

Byggnation av ny förskola Gualöv

15 000

Införande av nytt insamlingssystem
Tillväxt och utveckling total nettoutgift

500

3 000

Vita huset (lab) utbyte vent aggregat
IP115

2021

UTBILDNING
IP350

Förnyelse av befintlig utrustning

IV352

IKT-strategi

IP362

Inventarier 1912-skolan

IP372

Inventarier nya storförskolan

IP371

Inventarier, ny förskola Törnsångaren

600

IP351

IT-satsning undervisningsområdet

300

300

300

5 500

2 800

2 800

58 648

41 190

51 155

Utbildning total nettoutgift

28

400
1 200

45 000

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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