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BUDGETKOMMENTARER    
 
Budgetprocessen 
Kommunens budgetprocess innebär att kommunstyrelsens budgetberedning har sammanträffanden 
med samtliga nämnder i april månad för att diskutera den ekonomiska situationen samt förslag till 
fullmäktigemål för verksamheten. Efter dessa sammanträffanden påbörjas en central beredning av 
budgeten. I början av juni behandlar kommunstyrelsen ett förslag till budget. Kommunfullmäktige 
beslutar om budgeten i slutet av juni. Beslutet innehåller skattesats, ekonomiska ramar, finansiella 
mål, verksamhetsmål i form av fullmäktigemål samt regler för hantering av investeringsanslag. 
 
Därefter ska respektive nämnd utarbeta en mer detaljerad budget inom den ekonomiska ramen. Därtill 
ska fullmäktigemålen konkretiseras i form av nämndsmål. Nämnderna informerar fullmäktige om 
budget och nämndsmål i slutet av november. 
 
Budgetförutsättningar 
Budgeten bygger på oförändrad skattesats, dvs 20,51 % av den beskattningsbara inkomsten. Befolk-
ningen har i enlighet med fastställd befolkningsprognos beräknats öka från 19 418 invånare årsskiftet 
2006/2007 till 19 490 invånare vid ingången av år 2009. 
 
Den i befolkningsprognosen förändrade ålderssammansättningen, dvs färre barn och ungdomar samt 
fler äldre invånare, de kommande åren har utifrån nuvarande förutsättningar beaktats vid beräkningen 
av kommunens resursutrymme för åren 2009 och 2010. Eventuella effekter på kommunens 
kostnadssida för åren efter 2008 behandlas i kommande budgetprocesser. 
 
Nämndernas har justerats för förändrade kapitalkostnader och internhyror. I sammanhanget bör 
noteras att internräntan, i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, höjs 
från 4,5 procent år 2007 till 5,0 procent år 2008. 
 
Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling skulle påverka enligt 
följande: 

• Förändrad skattesats med 0,25 procentenheter motsvarar 7,5 Mkr i intäkter. 
• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invånare motsvarar 4 Mkr. 
• En skillnad mellan bedömd och faktisk löneutveckling på 1 procent uppgår till 6 Mkr. 

 
Finansiella mål 
Balanskravet, som är ett minimikrav på kommunens ekonomi, innebär att intäkterna ska överstiga 
kommunens kostnader. Andra utgångspunkter är att kommunens ekonomi behöver vara sådan att det 
finns en reserv för oförutsedda händelser. Kommunen ska också klara svängningar i konjunkturen 
med åtföljande förändringar i skatteunderlaget utan ingrepp i verksamheten. 
 
Enligt kommunallagen (8 kap, 4 §) ska det för ekonomin anges finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller:  

• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. 
 
Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella mål: 

• Årets resultat, exklusive realisationsvinster, ska för år 2008 minst uppgå till 0,5 % av skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. År 2009 ska resultatet minst motsvara 1 %. 

• Det ska finnas ett handlingsutrymme för oförutsedda händelser. 
• Investeringar ska fullt ut självfinansieras, dvs nyupplåning ska undvikas. 

 
Budgeten för åren 2008-2010 innebär att kommunen klarar balanskravet. Ett budgeterat resultat på ca 
3,6 Mkr motsvarar något mindre än 0,5 % av skatter och statsbidrag. Om bidraget till GC-väg 
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Budgetkommentarer 

Skillinge-Brantevik, som är av engångskaraktär, exkluderas skulle det budgeterade resultatet vara 
närmare 7 Mkr, vilket utgör ca 0,8 % av skatter och statsbidrag. Sammantaget är bedömningen att 
budgeten för år 2008 är ett steg närmare målet om 1 % i överskott år 2009. Visst behov av åtgärder 
kvarstår dock. 
 
Utrymmet för att självfinansiera investeringar uppgår år 2008 till 34,4 Mkr (avskrivningar och 
budgeterat resultat). Då investeringsbudgeten, enligt fullmäktiges budgetbeslut, summerar till 41,2 
Mkr överskrids den målsatta nivån. Dock bör detta mål ses över en längre tidsperiod än ett år. 
Beslutet om ombyggnad av skollokaler som ökade investeringsbudgeten med ytterligare 7,5 Mkr 
finansieras genom verkställda fastighetsförsäljningar (minskad likviditet). För oförutsedda händelser 
finns 2,0 Mkr avsatta, varav 1,5 Mkr under kommunstyrelsens anslag till förfogande och resterande 
under kommunfullmäktiges anslag till förfogande. 
 
Verksamhetsmässiga mål 
Kommunallagen (8 kap, 4 §) reglerar också att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Den övergripande målsättningen för Simrishamn är: 
 

Simrishamns kommun ska erbjuda hög livskvalitet i boende, på fritid och i miljö. Kommunen ska 
erbjuda omsorg och utbildning med god kvalitet, arbeta för en flexibel arbetsmarknad inom 
kommunen och kunna erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Målsättningen ska uppnås i en 
balanserad ekonomi med god ekonomisk hushållning. 

 
När det gäller mål för kommunens verksamhet är budgeten utformad så att fullmäktige fastställt 
fullmäktigemål för respektive nämnd. Fullmäktigemålen konkretiseras av nämnderna i form av 
nämndsmål. Syftet med nämndsmålen är att beskriva hur respektive nämnd avser att arbeta för att nå 
fullmäktigemålen. Nämnderna bör därför ha möjlighet att revidera nämndsmålen under pågående 
budgetår, dock är förutsättningen att ändringarna inte innebär en avvikelse mot fastställda 
fullmäktigemål. 
 
Fullmäktigemålen ska följas upp i årsredovisningen, dvs efter budgetårets utgång. Under budgetåret 
ska respektive nämnd i delårsrapporten lämna information till fullmäktige åtminstone i fall där det 
finns skäl att befara större avvikelser i förhållande till fastställda mål. 
 
I budget 2008 fastställs också följande särskilda mål för planperioden 2008-2010. 

• Intensifiera bostadsbyggandet. Öka satsningen på att färdigställa fler detaljplaner. Uppmuntra 
till byggnation av lägenheter. Målet är att det fram till år 2010 har skapats minst 250 nya 
bostadslägenheter i kommunen. 

• Inleda en kraftfull upprustning av kommunens skollokaler enligt skollokalutredningen. 
• Inleda förstärkningar av verksamheten för funktionshindrade inom LSS med bl a satsning på 

ett nytt trapphusboende 2009. 
• Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska uppfyllas. 
• Med hjälp av statliga stimulansmedel möjliggöra att resurser avsätts för hemtjänsten för ökad 

samvaro/samtal med brukarna i ordinärt boende. 
• Satsningar inom barnomsorgen för att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna. 

Målsättningen är att i förskolan nå de nationella målen för personaltäthet och gruppstorlekar. 
• Skapa en funktion som barn-, ungdoms- och elevombudsman. 
• Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att 

gemensamt arbeta med att förbättra stödet till ungdomar på kvällar och helger. 
• Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder. 
• Satsa på upprustning av museet i Hafreborg. 
• Öka resurserna för marknadsföring och utveckling. Speciella resurser ska finnas för att arbeta 

med de olika större utvecklingsprojekt som lyfts fram i vår kommun. 
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Budgetkommentarer 

• Prioritera näringslivsutveckling. Uppmuntra och stödja våra befintliga näringsidkare och 
nyetablering av företagande. Kommunen ska vara serviceinriktad, lättillgänglig, erbjuda 
snabb handläggning och kontinuerligt inbjuda till dialog. 
Kommundirektören får i uppdrag att löpande bevaka tillgängligheten inom kommunens 
förvaltningar, följa upp handläggningstider och göra mätningar beträffande hur bemötandet 
upplevs. 

 
Årligen i samband med redovisning av sin budget i november ska kommunens nämnder redovisa 
förslag till effektiviseringar samt förslag till nya samverkansområden med våra grannkommuner. 
 
Kommundirektören får ett riktat uppdrag att löpande bevaka samordningen mellan kommunens olika 
förvaltningar så att kommunens verksamhet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv med största 
effektivitet. 

 
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefsgruppen ta fram ett förslag för 
att stimulera en enhet att kunna driva sin verksamhet med överskott i förhållande till budget. 

 
Ledorden för kommunen ska vara: Effektiv – Kvalitativ - Framtidsinriktad 
 
Budgetuppföljning 
Nämnderna är inom sina respektive områden ansvariga för att följa budgeten och för att föreslå och 
genomföra åtgärder för att bedriva verksamheten inom de ramar och riktlinjer, som kommunfullmäk-
tige beslutat. 
 
När obalans råder mellan ekonomiska krav och verksamhetens krav på kvantitet och kvalitet, är det 
ekonomiska kravet i avvaktan på politisk behandling överordnat verksamhetskravet. Hänsyn ska alltid 
tas till verksamhetskrav på grund av lag eller annan tvingande föreskrift. Nämnderna har såväl 
befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder för att hålla både budgetens ram och för att genomföra 
budgetens intentioner. 
 
När avvikelse befaras, ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. Nämndens ansvar består i att antingen 
själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
(kommunstyrelsens beslut § 130/1999). Utgångspunkten bör vara att endast i de fall nämnden helt 
saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen erhåller under året ekonomisk uppföljning från nämnderna i form av månadsrap-
porter. Till kommunfullmäktige lämnas information i delårsrapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftbudget 2008 
Kommunfullmäktige har fastställt följande ramar (åren 2009 och 2010 är inte politiskt behandlade): 
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Budgetkommentarer 

Driftbudget (tkr) 2008 2009 2010
Kommunfullmäktige -830
Revision -950
Valnämnd -10
Överförmyndare -1 250
Kommunstyrelse -64 421
Myndighetsnämnd -600
Samhällsbyggnadsnämnd -41 735
Kultur- och fritidsnämnd -32 733
Barn- o utbildningsnämnd -321 145
Socialnämnd -358 424
Delsumma -822 098 -822 098 -822 098
GC-väg Skillinge-Brantevik -3 200
Ökade internhyror - drift 0 -1 500 -3 000
Löne- och priskompensation 0 -24 680 -50 020
Verksamheten -825 298 -848 278 -875 118
Finansiering 828 908 855 308 881 608
Summa 3 610 7 030 6 490
 
Nämnder och styrelse tilldelas vardera ett ramanslag. För samhällsbyggnadsnämnden gäller att VA-
verksamheten ska vara avgiftsfinansierad. Respektive nämnd och styrelse har att fritt inom sitt 
verksamhetsområde, utifrån antagna reglementen, verksamhetsidéer och visioner i handlingarna, mål 
och riktlinjer, fördela sin budgetram. Ramen utgör en totalram, som innehåller all kompensation för 
kostnadsökningar så som effekterna av löneavtalen för åren 2007 och 2008. 
 
För år 2008 är GC-väg Skillinge-Brantevik upptagen som en särskild post i driftbudgeten. Det 
budgeterade beloppet, 3,2 Mkr, hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Finansieringen har beräknats enligt följande: 
 
Finansiering (tkr) 2008 2009 2010
Pensioner -39 000 -40 500 -43 000
Interna intäkter (KP och kapitalkostnader) 80 108 80 908 81 708
Momsavlyft 3 600 3 600 3 600
Personalkostnader (semester) -1 600 -1 600 -1 600
Kommunstyrelsens förfogande -1 500 -1 500 -1 500
Kommunfullmäktiges förfogande -500 -500 -500
Räntekostnader -7 500 -7 500 -7 500
Ränteintäkter 2 000 2 000 2 000
Avskrivningar -30 800 -31 500 -32 500
Skatter, statsbidrag 824 100 851 900 880 900
Summa 828 908 855 308 881 608
 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos från organisationen Sveriges kommuner och 
landsting, april 2007, i kombination med kommunens egen befolkningsprognos. 
 
Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell: 
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Budgetkommentarer 

Skatter, statsbidrag (tkr) 2008 2009 2010
Skatteintäkter 613 600 639 000 664 700
Inkomstutjämning 192 800 199 700 205 800
Kostnadsutjämning 8 300 3 700 900
LSS-utjämning 9 400 9 500 9 500
Summa 824 100 851 900 880 900
 
Av tabellen framgår att kommunens bidrag från kostnadsutjämningen bedöms minska drastiskt de 
kommande åren. År 2007 erhålls drygt 14 Mkr i kostnadsutjämning, medan bidraget år 2010 
prognostiseras understiga 1 Mkr. Orsaken till detta är att enligt befolkningsprognosen kommer antalet 
barn och ungdomar att minska de närmaste åren. Därtill har kommunen de senaste åren erhållit 
kompensation för den befolkningsminskning som skett sedan mitten av 1990-talet och denna 
kompensation minskar successivt. Även om antalet äldre invånare bedöms öka uppväger detta inte de 
båda andra effekterna. 
 
Ekonomisk plan åren 2009 och 2010 
I den redovisade beräkningen för åren 2009 och 2010 är genomsnittlig löne- och priskompensation 
beräknad till ca 3,5 procent per år.  
 
För de båda sista åren i planeringsperioden har under finansieringen inkluderats effekterna av 
minskad kostnadsutjämning till följd av ändrad åldersstruktur, dvs färre barn och ungdomar samt fler 
äldre invånare, i enlighet med nuvarande befolkningsprognos. Hänsyn har inte tagits till några 
motsvarande förändringar i kommunens kostnadsstruktur.  
 
Investeringsbudget 
Nämnderna, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, erhåller en investeringsram. 
Samhällsbyggnadsnämnden erhåller investeringsramar till skattefinansierad verksamhet och till VA. 
Dock förutsätts investeringarna inom VA-verksamheten finansieras genom avgifter. I samband med 
att samhällsbyggnadsnämnden sedermera återkommer med begäran om igångsättningstillstånd för 
investeringar bör ett bruttobelopp för VA-investeringarna fastställas. 
 
Tidigare år har exploateringsverksamheten haft en särskilt ram. Då denna verksamhet inte bör 
redovisas under investeringar har ramen exkluderats. Exploateringsverksamheten ska över tiden vara 
självfinansierad. Samhällsbyggnadsnämnden har inte begärt några medel till exploateringar, vilket 
innebär att verksamheten beräknas vara självfinansierad de enskilda åren under planperioden. 
 
Fastställda investeringsramar för år 2008, med tillägg för det särskilda beslutet om ombyggnad av 
skollokaler, redovisas nedan (åren 2009 och 2010 är inte politiskt behandlade). I tabellen ingår även 
en sammanställning av nämndernas investeringsäskanden för hela perioden. 
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Investeringsbudget (tkr) Ram
2008 2008 2009 2010

Kommunstyrelse -2 500 -3 200 -1 200 -1 200
Samhällsbyggnadsnämnd -10 000 -31 090 -24 625 -15 990
- Fastighet -8 450 -6 050 -5 050
- Offentliga rummet -15 050 -14 835 -7 750
- MBK -200 -200 -200
- Hamn -6 650 -2 750 -2 750
- Plan och bygglov -90 -90 -90
- Miljö och hälsa -650 -700 -150
Kultur- och fritidsnämnd -675 -675 -575 -575
Barn- o utbildningsnämnd -1 500 -2 000 -2 000 -2 000
Socialnämnd -3 500 -3 725 -3 075 -3 075
Hafreborg -3 000 -8 800
Grand -2 500 -1 000
Upprustning skollokaler -27 500 -30 500 -20 500 -14 800
Summa Skattefinansierad verksamhet -48 675 -82 490 -52 975 -37 640
SbN: Vatten- och avloppsinvesteringar -22 850 -23 880 -25 850
Summa Nettoinvesteringar -48 675 -105 340 -76 855 -63 490
Anslutningsavgifter VA 1 : 11 492 11 000 11 000
S:a Nettoinvest ./. Anslutningsavg -48 675 -93 848 -65 855 -52 490

Nämndernas förslag

 

 1 Avgifter som delfinansierar VA-investeringar, redovisas dock ej över investeringsbudgeten men bör ingå 
vid avstämning av genomförda investeringar i förhållande till budget. 

 
Av tabellen framgår att för upprustning av skollokaler och ombyggnad av Hafreborg finns särskilda 
investeringsramar. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de båda ramarna och hanteringen ska 
följa reglerna om igångsättningstillstånd enligt nedan. Begäran om igångsättningstillstånd ska 
innehålla utlåtanden från barn- och utbildningsnämnden vad gäller upprustning av skollokaler samt 
från kultur- och fritidsnämnden avseende Hafreborg. 
 
Enligt budgetanvisningarna ska nämnderna redovisa investeringar överstigande 500 tkr som separata 
projekt. Redovisningen per projekt framgår av respektive nämnds underlag.  
 
För investeringsverksamheten gäller följande regler: 

• Ansvarig nämnd kan inom erhållen investeringsram prioritera mellan projekt som ingår i den 
fastställda budgeten (utgångspunkten är nämndernas inlämnade förslag), dock gäller att; 
- kommunfullmäktige ska ge igångsättningstillstånd för projekt som omsluter 2 Mkr eller 

mer, 
- kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för projekt från 1 Mkr upp till 2 Mkr, 
- för projekt understigande 1 Mkr har respektive nämnd rätt att ge igångsättningstillstånd (kan 

delegeras till tjänsteman). 
• I det fall en nämnd beroende på omprioritering gör bedömningen att ett annat projekt 

överstigande 500 tkr bör genomföras än de projekt som ingår i den fastställda budgeten ska 
ändringen bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande. 

• Slutredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast 3 månader efter att investeringen har 
slutförts för projekt med investeringsbelopp överstigande 1 Mkr. 

 
Som vägledning till vad som bör betraktas som projekt kan nämnas; om-, till- och nybyggnad av en 
fastighet/anläggning, en samlad åtgärd som berör flera fastigheter/anläggningar (ex energibesparande 
åtgärder) respektive en samlad anskaffning av inventarier eller dylikt.  
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Resultat-, finansierings- respektive balansbudget 
Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finansierings- och balansbudgetar.  
 
Resultatbudget (tkr) 2008 2009 2010
Nettokostnader -784 190 -807 870 -836 410
Avskrivningar -30 800 -31 500 -32 500
Summa -814 990 -839 370 -868 910

Skatter och statsbidrag 824 100 851 900 880 900
Ränteintäkter 2 000 2 000 2 000
Räntekostnader -7 500 -7 500 -7 500
Årets resultat 3 610 7 030 6 490
 
Finansieringsbudget (tkr) 2008 2009 2010
Tillförda medel
Resultat från driftbudget 3 610 7 030 6 490
Avskrivningsmedel 30 800 31 500 32 500
Anslutningsavgifter 0 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0
Nya lån 6 765 0 0
Minskning av likvida medel 7 500 0 0
Summa 41 175 38 530 38 990

Använda medel
Nettoinvesteringar, inkl anläggningsavgifter -48 675 -38 530 -38 990
Amortering 0 0 0
Summa -48 675 -38 530 -38 990
 
Enligt finansieringsbudgeten innebär investeringsnivån 2008 behov av viss nyupplåning, nästan 7 
Mkr. För åren 2008 och 2009 ingår nettoinvesteringar med den nivå som beräknas vara möjlig att 
finansiera utan nyupplåning. 
 
Balansbudget (Mkr) 2008 2009 2010
Tillgångar 826 833 839
Skulder 352 352 352
Eget kapital 474 481 488
Soliditet (Eget kapital / Tillgångar) 57% 58% 58%
 
Notera att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. Utgångspunkt har varit bokslutet för år 2006 
samt fastställd budget för år 2007. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Ordförande: Anders Johnsson 
 
 
Kommunfullmäktiges ansvarsområde 
Kommunfullmäktige är Simrishamns kommuns högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige 
fattar beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t.ex. 
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige fattar också beslut om nämndernas organisation och verksamhetsformer. 
Kommunfullmäktige styr de kommunala nämnderna genom reglementen som anger nämndernas 
arbetsuppgifter, genom verksamhetsmål i t.ex. verksamhetsplaner eller budget, men också genom 
beslut med direkta anvisningar för nämndernas verksamhet. 
 
Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. 
Nuvarande mandatperiod avser tiden 1 november 2006 – 31 oktober 2010. Kommunfullmäktige har 49 
ledamöter och 30 ersättare. De 49 ledamöterna fördelar sig på följande partier: Moderata 
samlingspartiet 12, Centerpartiet 6, Folkpartiet liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 
13, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet 2, Sjukvårdspartiet 3, Österlenpartiet 4 och Sverigedemokraterna 2. 
 
Kommunfullmäktige har inrättat en valberedning och en demokratiberedning, båda direkt knutna till 
fullmäktige. 
 
Valberedningen har fem ledamöter och fem ersättare. Valberedningen har till uppgift att förbereda de 
val som sker i kommunfullmäktige, t.ex. val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och i 
kommunens övriga nämnder. 
 
Demokratiberedningen är en fullmäktigeberedning med fem ledamöter (inga ersättare). 
Demokratiberedningen är vald för perioden 2007-2008 med följande uppdrag som ska redovisas under 
perioden: 

 Etiska förhållningssätt för kommunfullmäktige och nämnder. 
 Öppenhet och inflytandefrågor, utveckling av medborgar- och brukarinflytande. 
 Det kommunala förtroendeuppdraget och de förtroendevaldas arbetsvillkor. 
 Arbetsformer för fullmäktigeberedningar (uppföljning av demokratiberedningens arbete). 

 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2006

Budget
2007

Budget
2008

Driftram (tkr) 701 810 830
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REVISIONEN 
 
 
Ordförande: Staffan Ivarsson 
 
Revisionens ansvarsområde 
 
Kommunrevisionens syfte är att kontrollera om uppsatta mål nås samt om den kommunala 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Detta senare betyder att revisionen ska undersöka om 
tilldelade resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Det handlar således om måluppfyllelse och om användningen av pengar. All kommunal verksamhet 
syftar till att förverkliga något, oavsett det gäller utbildning, omsorg, vägar, hamnar eller annat. Det är 
kommunfullmäktige som definierar målen, och sedan är det upp till nämnderna och förvaltningarna att 
bryta ner målen, eller att operationalisera dessa. Kommunrevisionen ska således kontrollera hur målen 
nås samt hur pengarna används.  
 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2006

Budget
2007

Budget
2008

Driftram    
Revisionen 812 890 950

 
Nuvarande verksamhet 
Kommunrevisionen i Simrishamns kommun har under senare år arbetat i enighet och utifrån de 
förutsättningar revisionen haft. Utgångspunkten är de rekommendationer som Kommunförbundet gett 
ut gällande god revisionssed m.m. Detta betyder bland annat att risk och väsentlighet blir viktiga 
ledstjärnor i verksamheten. En annan viktig princip är samfälligheten. Revisionen har vidare ökat den 
främjande delen i verksamheten. I syfte att använda tid och pengar på bästa sätt arbetar revisionen på 
ett såväl ”vertikalt” (mål- och resultatgranskning) som ”horisontellt” (temarevision) sätt. Vertikalt 
betyder att revisionen granskar i vad mån en organisation/verksamhet arbetar utifrån uppsatta mål och 
att de olika underliggande verksamheterna bedrivs så att slutresultatet blir sådant att man kan 
konstatera och fastställa en god måluppfyllelse. Exempel på sådana revisioner har gällt 
gymnasieverksamheten, äldreomsorgen mm. Horisontellt betyder att revisionen gör temarevisioner. 
Det betyder att ett inslag, fenomen eller typ av verksamhet som finns i flera eller alla förvaltningar 
kommer att granskas. Exempel på genomförda tematiska granskningar gäller upphandling, 
arkivhantering, avtalsskrivning, personalförsörjning mm.  
 
Fullmäktigemål 
Kommunrevisionen ska med anvisad budget arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i 
Kommunallagen. 
 
Nämndsmål 
Målet är att under en fyraårsperiod underställa all verksamhet effektivitetsrevision. Revisionen 
genomför fyra sådana revisioner utifrån inriktningsbeslut och årligen upprättade revisionsplaner. 
Utöver detta underställs all verksamhet årligen redovisningsrevision av både halvårsbokslutet och 
årsbokslutet. Effektivitetsrevisionen är prioriterad. 
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VALNÄMNDEN 
 
 
Ordförande: Gertrud Rosenqvist 
 
 
Valnämndens ansvarsområde 
 
Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Valnämnden ansvarar för att förbereda och 
genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Huvudregeln för kommunal rösträtt är att 
man ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Av Simrishamns 
kommuns ca 19 500 invånare har ca 15 600 rösträtt. 
 
Valnämnden ska bland annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler samt 
rekrytera och utbilda röstmottagare. 
 
Simrishamns kommun är indelad i 15 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 6–8 
röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär röstsammanräkning. 
 
Valnämnden har fr.o.m. 2006 även ansvaret för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid 
institutioner. Förtidsröstningen pågår under ca tre veckor före valdagen. 
 
Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år. Nästa allmänna val 
äger rum i september 2010. 
 
Val till Europaparlamentet sker vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. Nästa EU-val genomförs 
år 2009. 
 
Valnämnden har därför inte planerat att genomföra val eller folkomröstning under år 2008. 
 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2006

Budget
2007

Budget
2008

Driftram (tkr) 163 10 10
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson Ersättande överförmyndare: Sven Svensson 

 
Verksamhetsområde 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är i huvudsak 
att fatta beslut enligt föräldrabalken, att vara tillsynsmyndighet, att utreda samt att ge råd. 
Huvudområdena är godmanskap – en frivillig hjälp inom områdena förvalta egendom, bevaka rätt 
och sörja för person, förvaltarskap – motsvarande omfattning som godmanskap, men tvingande, samt 
förmynderskap – mestadels kontroll av föräldrars förvaltning av underårigas medel. Tingsrätten fattar 
beslut om dessa godmanskap samt om förvaltarskap efter utredning och förslag från överförmyndaren. 
 
Utöver dessa huvudområden fattar överförmyndaren bl. a. beslut om god man om en förmyndare inte 
kan utöva förmynderskapet, för att vårda en underårigs rätt i dödsbo, om huvudmannen och den gode 
mannen har motstridiga intressen i rättsligt avseende samt om en arvinge vistas på okänd ort. Vidare 
fattar överförmyndaren beslut om skärpande föreskrifter som t. ex. att överförmyndarspärra en 
underårigs tillgångar. Överförmyndaren tar även ställning till om samtycke till fastighetsköp eller 
försäljning, arvskifte samt aktiehandel skall ges. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndaren skall inom någon/några 
dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, tillsätta en god man. Den gode mannen går in i 
vårdnadshavarens ställe och får samma juridiska rättigheter och skyldigheter som denne. Simrishamns 
kommun tar, från och med senhösten 2007, emot upp till fem ensamkommande flyktingbarn.  
 

Ekonomisk ram 
 Bokslut 

2006
Budget

2007
Budget

2008
Driftram      1 091,8         1 250         1 250 

 
Personalkostnader utgör över 90% av den totala kostnaden för överförmyndarverksamheten. Sett över 
en fyraårsperiod har antalet ärenden ökat med över 30%. Komplexiteten i vart och ett ärende har ökat. 
I juli 2006 förändrades föräldrabalken. En del av denna förändring ändrar gränsdragningen mellan 
kommun och huvudman i fråga om arvode för gode män och förvaltare. Ändringen innebär att 
kommunen får stå för en större andel av kostnaderna för arvodet. Denna arvodesökning får fullt 
genomslag först år 2008 p. g. a. att gode män och förvaltare arvoderas mer än ett år i efterhand. 
 

Fullmäktigemål 
En korrekt myndighetsutövning med kort handläggningstid. 
 

Verksamhetsmål 
1. Handläggningstiden för anordnande av godmanskap skall minska (medianvärde i dag 9 veckor) 
2. Handläggningstiden för anordnande av förvaltarskap skall minska (medianvärde i dag 20 veckor) 
3. Årsräkningar inlämnade före 1 mars skall vara granskade senast 15 maj (i dag 1 juni) 
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Redovisning av förslag till effektiviseringar samt förslag till samverkan 
med grannkommunerna 

 
 
1. Förslag till effektiviseringar 
Överförmyndarverksamheten arbetar sedan flera år på ett konsekvent sätt med ständiga förändringar, 
förbättringar och effektiviseringar för att kunna möta den ökande ärendemängden.  
 
Blanketter för gode män och förvaltare finns sedan oktober 2007 att tillgå på kommunens hemsida. 
Effekten av denna förändring blir tydlig under granskningen av cirka 180 årsräkningar första halvåret 
2008. Blanketterna är ”självräknande” och fylls i på datorn. Detta medför att räknefel helt elimineras 
vilket i sin tur minskar tidsåtgången vid granskning då momentet ”kontrollräkning”, som är 
omfattande, försvinner. 
 
Överförmyndarens hemsida kommer under 2008 att utvecklas ytterligare, främst med mer djupgående 
och omfattande information för de som är intresserade av att bli god man. Även mycket förenklad 
information kommer att läggas ut på hemsidan, riktad till den målgrupp som kan vara i behov av god 
man. Förhoppningen är att rekryteringen av gode män och förvaltare ska underlättas och att kunskap 
om verksamheten ska vara tillgänglig för alla. 
 
Under år 2008 kommer arbetet med att skapa ett kvalitetssystem för överförmyndarverksamheten att 
inledas. Förhoppningen är att detta arbete dels ska leda till skriftliga rutiner som underlättar för 
ersättare och assistent, dels leda till att områden att ytterligare utveckla och effektivisera klarläggs. 
 
 
2. Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor sedan cirka 
tre år tillbaka. Förhoppningen är att även Skurups kommun kommer att medverka i detta samarbete fr. 
o. m. i höst. 
 
De områden som samarbetet hittills omfattat är gemensam utbildning för gode män och förvaltare, 
gemensamma blanketter med tillämpningsanvisningar för att underlätta för gode män som arbetar i 
flera kommuner, arvoderingsjämförelser och lagtillämpning för att skapa en enhetlighet. 
 
Det nu högaktuella samarbetsområdet gäller ensamkommande flyktingbarn, där Simrishamn, troligen i 
december månad kommer att ta emot fem barn/ungdomar. Godmanskap för ensamkommande 
flyktingbarn är väsensskilt från övriga godmanskap. Den gode mannen går in i den frånvarande 
vårdnadshavarens ställe och får samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en vårdnadshavare. 
Kommunerna har var för sig rekryterat lämpliga gode män som sedan fått en gemensam, enklare 
utbildning/genomgång lokalt och där flera även har fått fortsättningsutbildningar. 
 
Överförmyndarna/handläggarna träffas minst fyra gånger per år; möjliga samverkansområden är en 
naturlig del vid dessa möten. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Ordförande: Christer Akej 
Förvaltningschef: (Se under respektive förvaltning) 
 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i 
lag är förbehållna annan nämnd  

• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin 
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt  

• tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret  

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna  

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen  

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Kommunstyrelsen skall i syfte att nedbringa kostnaderna i den totala kommunala organisationen 
samordna verksamheten i de kommunala företagen i den mån kommunens ägarinflytande möjliggör 
detta, och under samma förutsättning samordna företagens verksamhet med kommunens. 
 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2006

Budget
2007

Budget
2008

Driftram 58 166 63 670 64 421
varav: 
Kommunledningskontoret 55 790 60 955 61 816
Turistbyrån 2 376 2 715 2 605

 
Bland de större förändringarna i kommunstyrelsens budget kan nämnas att kostnaderna för 
vuxenutbildningen minskats med ca 1,8 Mkr till följd av lägre efterfrågan och effekterna av nytt 
samverkansavtal med Ystads kommun. Minskningen ingick redan vid fastställandet av nivån på 
kommunstyrelsens ram. I budget 2007 gjordes en intern omfördelning av resurser till färdtjänsten för 
att täcka befarade kostnadsökningar inom denna verksamhet. Kostnadsökningen har dock uteblivit, 
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Kommunstyrelsen 

vilket inneburit utrymme att i budget 2008 avsätta resurser till ett utvecklingsanslag (250 tkr) samt för 
ökade marknadsföringsinsatser (100 tkr) och personalfrämjande åtgärder (394 tkr). Satsningarna ligger 
i linje med kommunens särskilda mål för åren 2008-2010. Utvecklingsanslaget är i nuläget i första 
hand tänkt för projektet som syftar till ett Marinbiologiskt centrum i Simrishamn. 
 
 

 Investerat  
2006

Prognos
2007

Budget
2008

Investeringar 1 669 1 600 2 500
varav: 
IT  400
Inventarier, kommunledningskontoret 80
Inventarier, turistbyrån 20
Nytt PA- och lönesystem 2 000

 
Nuvarande PA- och lönesystem är endast i garanterad drift t o m 2010. Det har därför bedömts viktigt 
att möjliggöra för ett byte av system. I övrigt innehåller investeringsbudgeten anslag för ett normalt 
utbyte av IT-utrustning och inventarier. 
 
 

Kommunledningskontoret 
Förvaltningschef: Staffan Tellman 
 
Nuvarande verksamhet 
Kommunledningskontorets uppdrag 
Kommunledningskontoret skall bistå kommunstyrelsen i deras arbete och ha ett helhetsperspektiv på 
kommunen och dess verksamhet.  
 
Kommunledningskontoret skall leda och samordna planering och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet, reformera och effektivisera regelverk och administration. I ansvaret ingår att följa 
samhällsutveckling, göra analyser och vara uppdaterad på samhällsförändringar. Inom uppdraget ingår 
även marknadsföring och informationsverksamhet, driva ledarskapsutveckling och utveckla IT-stöd. 
Myndighetsutövning enligt Lag om Färdtjänst handläggs på kommunledningskontoret. 
 
Ledning och samordning 
Kommundirektören svarar för att policies, riktlinjer och beslut som rör organisations- och 
ledningsfrågor samt kommungemensamma utvecklingsfrågor genomförs på förvaltningarna. 
Kommundirektören svarar för att kommungemensamma ärenden samordnas samt är chef för 
förvaltningscheferna. Det är viktigt att bevaka utvecklingstendenser både nationellt och internationellt. 
Kontakter med övriga Europa för utbyte av erfarenheter och kunskap är viktigt. 
 
Organisationsutveckling 
Kommunledningskontorets roll är att driva och utarbeta förslag till övergripande organisatoriska 
förändringar, utforma förslag till kommungemensamma policyfrågor, arbeta fram underlag för och 
analysera möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar samt bevaka, följa upp och utvärdera 
organisationsutveckling och trender allmänt i kommunal verksamhet. I rollen ingår även att initiera, 
bevaka och driva frågor om kvalitetssäkring, system och metoder för kvalitetsutveckling samt 
verksamhetsutveckling för kommunen som helhet. 
 
Personalpolitik och personaladministration 
Utveckla en kommungemensam personalpolitik, stödja professionell rekrytering och driva 
personalutveckling. Ansvara för kommungemensamt löneadministrativt system inklusive system för 
individuell lönesättning samt ta fram personalekonomisk redovisning och följa upp personalkostnader.  
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Kommunstyrelsen 

 
Ekonomistyrning och finansiering  
Upprätta kommungemensam budget, redovisning och bokslut, ansvara för löpande finansieringen och 
likviditetsplaneringen, utveckla ekonomiadministrativa rutiner samt genomföra ekonomiska 
uppföljningar.  
 
Ärendeberedning och utredningar 
Ansvara för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i 
tillfälliga utredningar/beredningar, bistå kommunstyrelsen med utredningar, initiera, bevaka och driva 
infrastrukturella frågor. 
 
IT-frågor 
Ansvara för IT-strategisk planering, elektronisk infrastruktur, projektering, införande och förvaltning 
av kommunövergripande och gemensamma IT-system. 
 
Näringslivsutveckling 
Bedriva näringslivsbefrämjande arbete samt vara lotsfunktion för smidiga och rationella kontakter 
mellan kommun och företag. Verka för utökade kontakter mellan skola/högskola/universitet och 
näringsliv. Stödja befintliga företag, verka för nyetablering samt underlätta för utveckling av 
näringslivsnätverk. 
 
Kommunal information, extern information och marknadsföring 
Samordna såväl extern som intern kommunal information till såväl kommuninvånare som anställda. 
Utveckla marknadsföringen av kommunen som bl. a. inflyttningskommun. 
 
Översiktlig planering och utveckling 
Samordna och utarbeta underlag för samhällsutveckling och infrastruktur samt tillsammans med bl. a. 
stadsarkitektkontoret driva översiktsplanfrågor. 
   
Myndighetsutövning, stöd och service 
Bevilja färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning samt kommunens regelverk och 
tillämpningsföreskrifter samt följa resandemönster och kostnadsutveckling inom färdtjänsten. Erbjuda 
konsumentrådgivning samt fortlöpande följa nyheter och lagändringar inom området. 
 
Allmänna val 
Genomföra allmänna val och folkomröstningar. 
 
Fullmäktigemål 
1. Arbeta för att utveckla och förstärka de för kommunen gemensamma administrativa rutinerna. 
2. Utveckla god arbetsmiljö för kommunanställda samt driva jämställdhetsfrågor. 
3. Tillse att kommunen har en tillräcklig ekonomisk styrning och uppföljning samt utveckla den 

verksamhetsmässiga styrningen och uppföljningen. 
4. Bedriva personal- och lönepolitik som är gemensam för hela kommunorganisationen och som är 

ett stöd för personalförsörjningen. 
5. Stödja de kommunala verksamheternas utveckling och service till medborgarna genom att 

tillhandahålla ett framtidsintriktat IT-stöd med krav på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. 
6. Genom god service skapa ett bra företagsklimat för befintliga företag och göra det attraktivt för 

nya företag att etablera sig i kommunen. 
7. Synliggöra kommunen genom ökad informationsverksamhet och därigenom bidra till en ökad 

dialog med medborgare, anställda och andra intressenter. 
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Kommunstyrelsen 

Nämndsmål 
1a Projekt Winess har inletts. Under år 2008 ska anställda ha möjlighet att på ett enkelt och smidigt 

sätt kunna ta del av beslut med beslutsunderlag från alla nämnder. Allmänhetens möjligheter att 
på motsvarande sätt ta del av beslut ska klarläggas under detta år. Vidare ska ett försök med 
elektroniska handlingar till ett urval politiker genomföras. 

1b Elektronisk handel, dvs hanteringen från beställning till betalning, ska vara igång med minst två 
leverantörer under år 2008. Därtill ska förutsättningarna för elektronisk betalning av kommunens 
kundfakturor utredas under året i syfte att förbättra servicen för kommunens invånare och andra 
kunder/servicemottagare. 

1c De gemensamma administrativa rutinerna kommer att utvecklas på ett strukturerat sätt genom ett 
kvalitetsutvecklingsprojekt, vilket innebär kartläggning av arbetsprocesser samt interna 
tjänstemannarevisorer som motorer och garanter för att projektet fortskrider. Detta kommer att 
medföra att den i bokslutet ålagda uppföljningen av styrelsens internkontroll underlättas. 

 
2a   Svara för att det genomförs löpande utbildningar för chefer i arbetsmiljöhantering. 
2b   Driva jämställdhetsarbete genom arbetet i jämställdhetsgruppen samt utveckla det 

löneadministrativa systemet med bl. a. löneboxar. 
 
3a Kommunstyrelsen ska erhålla ekonomisk uppföljning i form av månadsrapporter och därtill ska 

kommunfullmäktige få information i delårsrapport och årsredovisning. 
3b Verksamhetsstyrningen ska utvecklas vidare inom ramen för strukturen med fullmäktige- 

respektive nämndsmål. Även rutinerna för uppföljning i delårsrapport och i årsredovisning ska 
vidareutvecklas. 

 
4a Utveckla olika personaladministrativa processer så att de kan kvalitetssäkras. 
4b Fortsatt utveckling av kommunens system för individuell lönesättning med arbetsvärdering som 

grund. 
 
5a 99,5 % driftssäkerhet på nätverken. 
5b En E-strategi ska fastställas under året. Först måste dock samordningsbehoven/-möjligheterna 

med övriga kommuner i Ystad-Österlenregionen klarläggas. 
 
6a Skapa och underlätta för goda relationer mellan kommunens företrädare och företagare i vår 

kommun. 
6b Aktivt stödja och bidra till utveckling av lokala företagarnätverk, entreprenörskap och 

nyföretagande i kommunen samt ge företagare en fullödig och aktuell information. 
6c Vara aktiv i det regionala utvecklingsarbetet genom ett nära samarbete inom Ystad-

Österlenregionen och Region Skåne samt arbeta med internationella frågor med ett fokus på 
Östersjösamarbete. 

 
7a Effektiviserad och mer enhetlig information genom samordning. I denna del ingår styrning och 

förankring samt fortsatt arbete med den gemensamma grafiska profilen, inklusive tillhörande 
profilmanual. 

7b Fortsatt utveckling av hemsidan i enlighet med utvärderingar och e-förvaltningens intentioner. 
7c Informationen till personalen vidareutvecklas genom en satsning på förnyelse av intranätet. 

Satsningen är dock beroende av en fastställd e-strategi (se mål 5b). 
 
 
 
 

Turistbyrån 
Förvaltningschef: Margaretha Hemne 
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Kommunstyrelsen 

Nuvarande verksamhet 
Turistbyrån ansvarar för att sköta kommunens turistinformation vilket sker dels genom att serva 
besökare över disk på turistbyrån dels medelst telefonkontakt, korrespondens, mail, 
broschyrdistribution, webbsidan m.m. 
 
Turistbyrån samordnar och uppdaterar all information för egen broschyrproduktion och webb, 
samproduktion med SÖSK och andra kommuner samt projekt såsom Österlen – Bornholm.  
 
Kommunens samordnade och uppdaterade information till Position Skåne, Sveriges Rese- och 
Turistråd m.fl svarar också turistbyrån för. 
 
Turistbyrån samordnar anläggningars, föreningar och arrangörers utbud för utveckling och försäljning 
av paketprodukter. 
 
Turistbyrån utvecklar, producerar och trycker informations- och marknadsbroschyrer dels i egen regi 
men även i samverkan med andra turistbyråer, kommuner och övriga samarbetspartners. 
 
Turistbyrån ansvarar för marknadsföringen som omfattar broschyrproduktion, annonsering, 
presskontakter såväl svenska som utländska. Personal från turistbyrån deltar också på mässor i såväl 
Sverige som Danmark och Tyskland. Detta sker ofta i samverkan med andra turistbyråer, Position 
Skåne, Sveriges Rese- och Turistråd m.fl aktörer.  
 
Turistbyrån svarar också för en boknings- och förmedlingsverksamhet som omfattar paket, stuga, 
övrig logi m.m. 
 
Fullmäktigemål 
Turistbyrån skall arbeta för att producera en god information om regionen samt svara för en god 
service och god kvalitet på mottagningssidan samt samverka med ortens näring, organisationer, 
föreningar och arrangörer för att uppnå en bra samordning av information och produkter. 
 
Turistbyrån skall skapa och utveckla turismprodukter för försäljning och ha som mål att utöka 
produktutvecklingen inom särskilda teman samt att öka bokningsverksamheten. 
 
Turistbyrån skall arbeta för en positiv marknadsföring av området och dess turismprodukter dels i 
egen regi, dels i samarbete med näringsliv, andra kommuner, organisationer och olika 
försäljningspartners. 
 
 
Nämndsmål 
Turistbyrån kommer i samarbete med Tomelilla kommun år 2008 att trycka Österlenbroschyren i 
svensk, tysk och engelsk upplaga. 
 
Broschyr med övernattningsanläggningar som biläggs ovan broschyr kommer att produceras i svensk 
upplaga. 
 
Marknadsföringsprospekt kommer att tryckas när det gäller cykel-, gästgifveri- och golfpaket samt 
kommer ytterligare temapaket att produceras. 
 
Veckoaffisch med evenemang kommer att produceras och distribueras nio veckor under högsäsongen. 
Denna produktion sker i samarbete med Tomelilla turistbyrå.  
 
Affisch om stadsvandringar i Simrishamn kommer också att produceras. 
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Stugkatalogen Ystad – Österlen kommer att tryckas i svensk och tysk upplaga. Denna produktion sker 
i samverkan med Tomelilla och Ystads turistbyråer. 
 
Kalendarium för trädgårdsevenemang kommer att produceras i samarbete med Tomelilla och Ystads 
turistbyråer. 
 
Kalendarium för konstevenemang produceras i samarbete med Tomelilla, Sjöbo och Ystads 
turistbyråer. 
 
Turistbyrån fortsätter att tillsammans med näringen implementera ett nytt on-line bokningsprogram, 
Citybreak, för bokning av hotell och B & B. Under 2008 kommer även en paketmodul att aktiveras. 
När det gäller stugbokningen arbetar turistbyrån sedan 2002 med on-line bokning i programmet DL 
Bookit. Paketprodukterna bokas än så länge också i DL Bookit.  
 
Övrig marknadsföring sker genom pressbearbetning, annonskampanjer, mässor, distribution, 
direktmail, webben m.m. 
 
Arbetet med att utveckla destinationen Österlen - Bornholm kommer att fortsätta i samarbete med 
turismnäringen på Bornholm och rederiet Christiansöfarten på linjen Simrishamn – Allinge. 
 
Turistbyrån ansvarar årligen tillsammans med näringen för genomförandet av Sillens Dag. 
 
Ekonomiska nyckeltal 
 2006 2007-10-02 2008 
Omsättning stuguthyrning 4 122´ 3 928´ 4 000´ 
Omsättning paketförsäljning 3 184´ 2 595´ 2 300´ 
 
Prestations nyckeltal 
 2006 2007-10-02 2008 
Antal bokningar – stugor 894 796 811 
Antal bokningar – paket* 678 538 479 
*Beräknas per antal fakturor 
 
Antal öppna dagar ca 290 helår 
 
Kvalitets nyckeltal 

• Offerter - 3 dagar efter förfrågan 
• Bekräftelse - 2 dagar efter bokning 
• Broschyrutskick - 2 dagar efter förfrågan 
• E-mail - 2 dagar efter förfrågan 

 
 
 
 
Redovisning av förslag till effektiviseringar samt förslag till samverkan 
med grannkommunerna 
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Kommunstyrelsen 

1. Förslag till effektiviseringar 
Till stora delar är effektiviseringsarbetet inriktat på ytterligare samverkan med grannkommunerna, se 
avsnitt 2 nedan. 
 
Bland övriga områden kan nämnas: 

- kvalitetsledningssystem, utarbetande av sådant system pågår inom kommunledningskontoret i 
syfte att öka effektiviteten och minska sårbarheten, 

- rekryteringsprocessen, bl a genom IT-baserat verktyg ska ökad effektivitet uppnås, 
- löneöversynen, nya rutiner ska förbättra och förenkla genomförandet. 

 
 
2. Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Under 2007 har följande samverkan med grannkommunerna inletts: 

- upphandlingssamverkan med Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner, 
- e-handelssamverkan med Ystads kommun, 
- säkerhetsfrågor tillsammans med Tomelilla kommun (gemensam samordnare), 
- vuxenutbildning i samverkan med Ystads kommun (om fullmäktige beslutar i enlighet med 

utarbetat förslag kommer dock ansvaret i kommunen att överföras från kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden). 

 
Under 2008 kan följande områden bli föremål för samverkan: 

- lönesystem, förutsättningarna för att ingå i Ystads och Tomelilla kommuners nuvarande 
samarbete ska undersökas, 

- möjligheterna till samverkan i vissa IT-frågor (exempelvis gemensam internetaccess) med 
övriga kommuner i Ystad-Österlenregionen diskuteras, 

- telefonväxel, nuvarande samverkan med Tomelilla och Sjöbo kommuner kan komma att 
utökas med Ystads kommun. 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN  
 
Ordförande:  Monica Gripp (m) 
Förvaltningschef: Eva Maria Persson 
 

Nämndens ansvarsområde 
 
Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsendet samt miljö- och 
hälsoskyddsområdet i alla avseenden som gäller myndighetsutövning. 
 
 
Ekonomisk ram 
 
Drift 

 Bokslut 
2006 

Budget 
2007 

Budget  
2008 

Driftram - 595 600 
varav:  
Myndighetsnämnd 595 600 

 
 
Fullmäktigemål 
Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja en långsiktig hållbar utveckling för en bra och 
hälsosam livsmiljö och en god bebyggelsemiljö samt för detta verka med rådgivning och tillsyn. 
 
Nämndsmål 
För att få bästa möjliga kvalité gentemot kommuninvånarna ska myndighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden samverka. 
 
Utbildningsdagar ska genomföras, enskilt eller tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens 
ledamöter. 
 
En gemensam reception ska möjliggöra god service åt kommuninvånarna. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN                      
 
Ordförande:  Ulf Johansson (c) 
Förvaltningschef: Eva Maria Persson 
 
Nämndernas ansvarsområde 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen fullgör kommunens uppgifter samt svarar för den prövning och 
den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och 
smittskyddslagen. 
 
Plan- och bygglovavdelning ansvarar för upprättande av planprogram för översiktsplaner, detaljplaner 
och områdesbestämmelser samt handläggning av samråd och utställning av förslag till planer. 
Granskar bygglov och bygganmälningsärenden, svarar för tillsyn enligt PBL och bedriver 
energirådgivning. 
 
Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens åtaganden inom infrastrukturen och 
samhällsbyggandet. Genom tekniska avdelningen ges kommuninvånarna service inom områdena mark 
och fastighet, gata, park, MBK, vatten- och avlopp samt hamn.  
 
Inom området gata ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden för kommunens gator, vägar, järnvägar, och 
övriga offentliga platser. I ansvaret ingår även kommunens gatubelysning. Nämnden svarar för 
planering, beställning av drift, underhåll inom verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden handhar de uppgifter som åligger trafiknämnden enligt 
vägtrafikkungörelsen samt trafiksäkerhetsfrågor. 
 
Enheten park arbetar med planering och skötsel av kommunens park- och naturytor, lekplatser med 
mera.  
 
Fastighetsenheten hanterar alla fastighetsrelaterade frågor som berör kommunen och förse kommunens 
kärnverksamheter med ändamålsenliga lokaler samt städning av dessa lokaler. 
 
Mätning-Beräkning-Kartering, MBK, ansvarar för kommunens grundläggande geografiska kartsystem 
med stomnät och storskaliga kartor. Enheten svarar för uppbyggnad och drift av databas åt i princip 
hela tekniska sektorn med tillhörande support, samt MBK samordningen i kommunen. 
 
Hamnen ansvarar för marknadsföring, försäljning, utveckling, drift, underhåll och investeringar i 
kommunens sju hamnar, Simrishamn, Kivik, Vitemölla, Vik, Baskemölla, Brantevik och Skillinge.  
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning och 
handlägger nyanslutning av fastigheter till det kommunala ledningsnätet. 
 
Planering/administration utgör ett stöd för förvaltningens verksamhetsinriktade enheter.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomisk ram 
Drift 

 Bokslut 
2006 

Budget 
2007 

Budget 
2008 

Driftram 35 500 43 096 41 735 
varav:  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 3 641 3 906 3 788 
Nämndverksamhet 427 ---  
  
Plan och bygglovsavdelningen 3 084 4 306 4 125 
Byggnadsnämnd 382 ---  
  
Tekniska avdelningen 27 966 34 884 33 822 
Fastighet och städ - 4 021 -572 -1 271 
Outhyrda fastigheter 1 960 1 240 1 053 
Offentliga toaletter 935 902 884 
Offentliga rummet 17 865 19 386 20 142 
Hamn 5 298 6 515 6 863 
MBK 1 643 1 806 1 813 
Servicegrupp/Maskin & Verkstad 103 0 0 
Planering/Administration 3 237 5 072 3 592 
Vatten och avlopp 411 0 0 
Teknisk nämnd 535 0 --- 
Samhällsbyggnadsnämnd 535 746 

 
Inom nämndens verksamhetsområden saknas betydande resurser inom i stort sett samtliga 
verksamhetsområden. De ekonomiska resurserna är begränsade och möjligheterna att uppfylla alla 
krav som ställs är starkt begränsade. Kraven på kvalitet på tjänsterna inom offentlig miljö fortsätter att 
öka.  
 
Underhållsbehovet är stort och ökar i takt med att resurser uteblir. Utvecklingsriktningen måste brytas 
om inte en allvarlig kapitalförstöring på förvaltningens anläggningar och fastigheter skall uppstå. Trots 
omprioriteringar och differentiering av skötselmetoder på våra grönområden når vi inte upp till 
kommuninvånarnas höga förväntningar. Ett omfattande reparationsbehov kvarstår i flera av våra 
mindre hamnar.  
 
Den totala driftbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden ligger på samma nivå som år 2007. Dock 
omfördelas 2 % (279 000 kronor) från de olika ansvarsområdena inom tekniska avdelningen till 
offentliga rummet för att täcka del av budgetunderskottet.  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Någon taxehöjning har inte förekommit sedan år 2003 för miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Kostnadstäckningen inom miljöbalkens område ligger på 41 %, 18 % inom djurskyddslagen och 45 % 
inom livsmedelslagens område. Detta innebär att en stor del av avdelnings arbete är skattefinansierat. 
Under år 2007 har en ny utformning av livsmedelstaxan tillämpats. Taxan utgår ifrån en risk- och 
erfarenhetsbedömning där riskbedömningen har sin grund i verksamhetens art medan 
erfarenhetsbedömningen görs utifrån hur verksamhetsutövaren sköter sin verksamhet. En skötsam 
verksamhetsutövare kommer att få färre tillsynsbesök vilket i sin tur medför lägre avgifter. Taxan styr 
även tillsynen mot de verksamheter där störst behov av tillsyn behövs. En likartat upplägg av taxa 
inom miljöbalkens område är under färdigställande. Kommunen bör även eftersträva en större 
kostnadstäckning för det obligatoriska tillsynsarbetet. 
 
Regelverket inom miljö- och hälsoskyddsområdet, djurskydd och livsmedel ändras ständigt. För att 
säkerställa att miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillgång till aktuell lagstiftning prenumererar 
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avdelningen på laguppdateringar och domstolsbeslut. Under år 2008 väntas flera förändringar och 
förtydliganden inom samtliga lagområden som avdelningen har tillsyn över. Särskilt kan nämnas 
kontrollen av primärproduktionen. 
 
 
Plan- och bygglovsavdelningen 
Avdelningens verksamhet är framförallt på bygglovsidan konjunkturberoende. Detta har tydliggjort 
underbemanning. 
 
Den långa högkonjunkturen visar på en tydlig underbemanning och behov av resursförstärkning. Det 
är ett stort behov att uppkommen vakans återbesätts. Detta kan äventyras av en åtstramning av 
driftbudgeten för år 2008. 
 
För att åstadkomma en förstärkning av driftbudgeten föreslås en höjning av grundbeloppet. 
Kommunen har jämfört med grannkommunerna lägre bygglovsavgift. 
 
 
Tekniska avdelningen 
I jämförelse med föregående år har en ökning av budgetramen för fastighetskostnader erhållits med 
500 000 kronor. Denna går bland annat till att täcka de höjningar på gällande driftsentreprenader som 
förväntats. Driftsentreprenaderna är knutna till olika former av index (konsumentprisindex, 
entreprenadindex och städindex). Härutöver har en förväntad energiprishöjning medräknats.  
 
Trots de tillförda medlen är underhållet på kommunens fastigheter även under år 2008 på en nivå som 
medför en successiv kapitalförstöring. Prioriterade planerade fastighetsprojekt under år 2008 är 
energioptimeringar med bland annat värmepumpar, förbättring av inomhusmiljön, förbättrat 
brandskydd samt tillgänglighetsåtgärder. 
 
Ett pågående arbete med skolornas lokalförsörjning kommer att intensifieras under de närmaste fyra 
åren. Ett helhetstänkande avseende långsiktig lokalplanering är viktigt för kommunens ekonomi, detta 
gäller både skolor och övriga förvaltningslokaler. Beslut avseende utredningsprojektet ”Skeppet” 
behöver tas för att kunna komma vidare med lokalplaneringsfrågorna vid Simrishamns hamn. 
De olika lokalutredningsprojektens utfall kommer att påverka framtida kostnader. 
 
Även om en del åtgärder kan utföras för enheten gata under år 2008 måste mycket stora 
resursförstärkningar göras för att planerat underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar ska 
uppnå en långsiktig acceptabel nivå. Även inom gatubelysning måste stora resursförstärkningar göras. 
Budgeten för beläggningsunderhåll har under lång tid varit alldeles för liten. Kostnaden för 
beläggningsunderhåll har under många år balanserats mot kostnaden för vinterväghållning och till 
följd av de dyra vintrarna har beläggningscyklerna ökats.  
Utökad exploatering, ökade krav på trygghetsbelysning och utbyte av gammal oanpassad 
vägbelysning i känslig bymiljö ger utökade kostnader för drift och underhåll.  
 
Parkenheten kan under år 2008 inte leva upp till målsättningen, att kommunens grönytor ska vara 
välskötta och intressanta. På grund de senaste årens stora kostnadsökningar på såväl entreprenader 
som intraprenader gör enheten ett underskott år 2007. Antingen måste en budgetjustering göras eller så 
kommer en standardsänkning vara nödvändig. 
 
Hamnens budget har under de senaste åren varit mycket slimmad. I budget för år 2008 täcker inte 
budgetramen löpande personalkostnader fullt ut. Hamnverksamheten bedömer intäktsidan som mycket 
osäker. Intäktssidan för hamnverksamheten styrs av olika faktorer utanför vår påverkan t.ex. 
fångstkvoter, prisnivåer, spannmålsöverskott m.m.  
Simrishamns kommun har förvaltningsansvar för totalt 10 250 meter kajer och pirer. Kajerna är 
byggda från år 1901 och framåt. Samtliga kajer står i saltvatten med vattenståndsvariationer på ca 1,5 
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meter. Kommunens 7 hamnar är bland de mest utsatta i Sverige. Underhåll och genomgripande 
reparationer har under längre tid varit kraftigt eftersatt. Resultatet av detta finns i färskt minne i form 
av raset på Bornholmskajen.  
 
Underhållskostnaden för våra kajer är efter inspektion på plats framräknad av Kommunförbundet till 3 
680 000 kronor/år. Vår aktuella underhållskostnad uppgår till en tiondel och är reparationsarbeten som 
vi i regel kan utföra med egen arbetskraft. Övriga insatser är av modellen akutinsatser vilka som regel 
blir mycket kostsamma. 
 
Med fortsatta besparingar på våra hamnar är den akuta risken överhängande för allvarliga kajras, vilket 
inte bara skulle förändra den geografiska bilden av kommunen utan också ge betydande kostnader. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ska enligt ”Lagen om Allmänna Vattentjänster” bedrivas med 
full kostnadstäckning från vatten- och avloppstaxan. Både på kostnads- och intäktssidan sker 
uppdelning i vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) där samtliga intäkter kommer från vatten- 
och avloppstaxan. 
 
Omhändertagande av dagvatten från gator och allmän platsmark belastar VA-verksamhetens budget 
utan kommunbidrag eller finansiell täckning från vatten- och avloppstaxan. Totalt finns omkring 2 900 
dagvattenbrunnar anslutna till VA-verksamhetens dagvattennät. 
 
Avsättning till planerat underhåll av vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät styrs av 
verksamhetens kostnader för drift samt intäkter från vatten- och avloppstaxan. Oförändrad eller 
marginella höjningar av taxeavgifter medför till att underhållet minskar gentemot det verkliga 
underhållsbehovet.  
 
För säkerställande av vilka åtgärder som erfordras idag och framöver måste en uppdatering av 
sanerings- och åtgärdsplanen snarast genomföras vilket påverkar driftbudgeten under år 2008.  
 
För att täcka ökade kostnader i driftbudgeten måste vatten- och avloppstaxan regleras med hänsyn till 
beräknat resursbehov om 4 980 000 kronor. I kostnaderna har medräknats regresskrav, avseende 
översvämningsskador från år 2006, på 1 300 000 kronor. Ökade kapitaltjänstkostnader är medräknade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringar (se bilaga 1–5) 

Budget
2008

Investeringar  
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varav:  
Fastighet 4 900 000
Hamn 725 000
Offentliga rummet 4 075 000
MBK 200 000
Plan- och bygglovsavdelningen 50 000
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 50 000
Summa exkl. vatten och avlopp, exploatering 10 000 000
 
Vatten och avlopp 0
Reinvestering (avskrivningsvolym) 0
Landsbygdens vattenförsörjning 0
Vatten- och avloppsserviser 0
  
Exploatering egen budget Sep ärende hösten 08
 
Fastighets övriga åtagande 30 500 000
Skollokalutredningen 27 500 000
Havreborg, ombyggnad museilokaler 3 000 000

 
Förvaltningen konstaterar att den tilldelade ramen är 10 miljoner kronor. Konsekvens i förhållande till 
begärd ram daterad 2007-04-17 är följande:  
 
Investeringar i det offentliga rummet: Större delen av upprustning av S:t Olofs torg och S:t Nikolais 
kyrkoplats, samt etapp tre av Kiviks hamnförnyelse måste skjutas fram ytterligare ett år. Likaså skjuts 
arbetena med Borrby och Hammenhögs byförnyelser i sin helhet framåt. 
Investeringstakten i ny modern och energisnål gatubelysning minskas. Konsekvensen blir fortsatt hög 
energikonsumtion på driftsidan. 
I hamnen skjuts nyinvesteringar i bryggor framåt vilket innebär 1 att säkerheten minskar (inbrott och 
utrangerade bryggor som går sönder och lossnar) för de båtägare som betalar för båtplatser i våra 
hamnar. 2) inga nya båtplatser, vilket innebär att det inte tillkommer nya inkomster till den redan hårt 
ansträngda driftbudgeten för hamnen. 
Miljö- och hälsas investeringar i miljöbilar skjuts framåt och samordnas med kommunens kommande 
upphandlingar av leasingbilar. 
 
Den nödvändiga ombyggnaden av Bornholmskajen ligger helt utanför den beslutade budgetramen 
2008. 
 
I budgetramarna för år 2008 har Kommunfullmäktige inte avsatt medel varken för ny- eller 
reinvestering i vatten- och avloppsverksamheten. För att enheten ska kunna planera och bedriva 
verksamheten på det sätt som VA-lagen, Miljöbalken m.m. föreskriver måste Kommunfullmäktige 
fatta beslut om budget för verksamheten. VA-budgeten hanteras i ett separat ärende till 
Kommunfullmäktige. 
 
Det är av stor vikt att det finns en stor flexibilitet i investeringsbudgeten. Faktorer som förankrings- 
och planprocessers oförutsägbarhet, med oöverskådliga slutdatum kan medföra att omprioriteringar 
behöver göras med relativt kort framförhållning. Extern upphandling kan ge upphov till förskjutningar 
i tiden. Investeringar kan därmed behöva skjutas både framåt och bakåt i tiden över budgetårsgränser.  
Tillgången på externa medel i form av bidrag ger svängningar i investeringstakten och rytmen. Detta 
gäller bl.a. byggandet av gång- och cykelvägar, diverse trafiksäkerhetsåtgärder och upprustning av 
byarnas gatu- och vägmiljö. Förvaltningen av hamnarna är delvis beroende av externa medel för 
samfinansiering av investeringsprojekt som kan genomföras endast i takt med att samfinansieringen är 
ordnad. Externa medel kan falla ut med ganska kort varsel och kräva förhållandevis snabba 
omprioriteringar.  
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Exploateringsverksamheten styrs dels av rytmen på den privata marknaden, dels av kommunala beslut 
om exploatering av bostads- och industrimark. I allmänhet krävs att kommunen investerar i startfasen. 
Vid extern exploatering debiterar kommunen sedan ut kostnaderna i en takt som anpassas efter 
exploatörens tomtförsäljning. Vid intern exploatering är kommunens inkomster lika med intäkterna för 
tomtförsäljning. Denna process kan i bägge fallen ta flera år i anspråk och är synnerligen 
konjunkturberoende. För externa exploateringar krävs också att beslutsprocessen kring detaljplaner 
och exploateringsavtal är stödjande på ett sådant sätt att förvaltningen har möjlighet att förhandla fram 
för kommunen förmånliga exploateringsavtal. Exploateringsverksamheten är i dessa fall inte 
självfinansierande per budgetår, utan över hela exploateringsperioden som kan omfatta allt från 3 till 
15 år.  
 
I de fall där beslutsprocessen gynnar exploateringsavtal som inte ger tillräckliga inkomster till 
kommunen, eller nämnder och fullmäktige fattar beslut om tomtpriser som inte täcker kostnaderna för 
anskaffning av mark och beredningen till byggklara bostads- och industritomter kommer 
exploateringen att gå med förlust. Detta kan också inträffa om konjunkturerna eller andra faktorer gör 
att ett exploateringsområde genomförs under en period med högre produktionskostnader än de som 
kunde förväntas vid det tillfälle när exploateringsavtalet skrevs. 
 
Skärpta myndighetskrav kan leda till plötsliga och ibland tillfälliga ökade investeringsbehov. 
 
Ett omfattande nyinvesteringsbehov finns i de flesta av våra hamnar. Med stöd av medel från 
Fiskeriverket kommer de omfattande reinvesteringsprogram som påbörjades under år 2007 att fortsätta 
2008.  
 
Syfte med investeringar och konsekvenser 
Brandskydd 
Investeringen avser brandskyddsåtgärder på skolor, kontor m.m. enligt gjorda 
brandskyddsdokumentationer. Likaså avses några riskhanteringsarbeten. Arbetet med ny säker 
utrymningsväg för rörelsehindrade från Valfiskens dagcentral (2:a vån) i form av brandsäker hiss till 
uppskattad kostnad 1500 000 kronor skjuts fram till år 2009. 
 
Trafiksäkerhet på skolor 
Trafiksäkerhet på skolor utförs i överensstämmelse med skollokalutredningen på skolorna i Gärsnäs, 
Borrby med flera. Planerad trafiksäkerhet på Gärsnäs skola får flyttas fram till 2009. 
 
Inomhusklimat 
Ventilation, bullerskyddsåtgärder och belysning på främst skolor, sporthallar och 
förvaltningsbyggnader. Årets investering avser ventilationsarbeten på Borrby skola, kök och sporthall. 
 
Handikappsanpassningar/tillgänglighetsåtgärder 
Investeringen avser handikappanpassning av kommunala lokaler.  
 
Energibesparingsåtgärder 
Investeringen avser installation av värmepumpar, värmeväxlare och övriga energisparåtgärder på 
Borrby skola. 
 
Energideklarationer 
Energideklarationer på fastigheter som enligt gällande bestämmelser skall utföras år 2008 delas upp på 
två år, kommer att utföras även år 2009. 
 
Ombyggnad skolor 
Åtgärder till följd av skollokalutredningen, utredningar och projektering samt vissa mindre 
anpassningar/ombyggnader. 
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Riskhantering 
Larm, låssystem med mera på skolor, sporthallar och förvaltningskontor. 
 
S:t Olofs skola 
Ombyggnad till följd av skollokalutredningen. 
 
Havreborg 
Inre ombyggnad och brandskyddsåtgärder enligt kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Hissar 
Nya myndighetskravet avseende innerdörrar i hissar. Åtgärderna utförs under två år istället för enbart 
år 2008. 
 
Gatubelysning 
Investering i gatubelysning i nya områden och kontinuerlig höjning av funktionen på armaturer 
förbättrar person- och trafiksäkerheten samt medför lägre energikostnader.  
 
Gång- och cykelväg 
Arbetet syftar till att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att öka rörligheten i 
kommunen för såväl fast boende som besökande. Öka möjligheterna att cykla till skolor och 
arbetsplatser, stöd för utveckling av åretruntboendes rekreation och turistnäringen.  
 
Offentliga miljöer/byförnyelser 
Arbetet syftar till att höja kvaliteten på de slitna bymiljöerna och skapa mer trivsel i de små orterna 
som har stor andel åretruntboende, samt att öka trafiksäkerheten längs de vägar som går genom dessa 
byar. 
 
Parkeringar 
Stöd för utveckling av handel, rekreation och turistnäringen.  
 
Pendlarparkeringar 
Förbättra möjligheten för åretruntbefolkningen att dagpendla till arbetsplatser på annan ort än 
hemorten.  
 
Kollektivtrafikåtgärder 
Kollektivtrafikåtgärderna syftar till att öka trafiksäkerheten, trivseln och tillgängligheten för 
kollektivtrafikresenärerna. 
 
Sankt Olof, Österlensvägen 
Öka trafiksäkerheten och trivseln på väg 1550 och bymiljörummet. 
 
Hamnplan Kivik 
Investeringen syftar till att styra upp den sommartid närmast kaotiska trafikföringen kring hamnplan. 
Parkeringsproblemet är en del som ingår i projektet. Syftet är att öka attraktiviteten i hamnområdet och 
därmed skapa bättre förutsättningar för såväl lokala näringsidkare som turistnäringen generellt i 
kommunen. 
Kristianstadsvägen 
Förbättra trafiksituationen på Kristianstadsvägen och i korsningen med Yngve Östbergs väg. 
 
St. Nikolai, kyrkoplatsen 
Stadsmiljöupprustning i samarbete med kyrkan. 
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Skillinge hamnområde 
Syftet är att öka attraktiviteten i hamnområdet och därmed skapa bättre förutsättningar för såväl lokala 
näringsidkare som turistnäringen generellt i kommunen. 
 
Borrby, återvinningsstation ÖKRAB 
Höja skönhetsvärdet samt förbättra trafiksituationen. 
 
Rosentorget, park, p-plats 
Höja upplevelsevärdet samt öka antalet centrala parkeringsplatser. Detta skapar dessutom ett attraktivt 
gångstråk mellan parkeringarna längs järnvägen och centrum. 
 
Diverse gator och grönytor  
Samordningsprojekt med ledningsdragande verk (fjärrvärme). 
 
Parker 
Syftet är att höja upplevelsevärdet och därmed öka attraktiviteten för Simrishamns kommun som 
turistort. 
 
Lekplatser 
Anpassningar till gällande säkerhetsföreskrifter och regler avseende tillgänglighet för alla. 
 
Kaj- och pirinvesteringar 
Säkra den fysiska infrastrukturen i våra hamnar. Investeringar som utförs med delfinansiering från 
Fiskeriverket. 
 
Elsystem hamnar 
Investeringar i elsystem syftar till att klara av elsäkerhetskraven och minska energiförlusterna. 
 
Båtbryggor 
Nyinvestering i bryggor för utökning av antalet platser och ersättning av befintliga utrangerade 
bryggor. 
 
Fisklådeförvaring 
Funktionshöjning av befintlig fisklådeförvaring (lådorna förvaras för närvarande under bar himmel 
vilket medför miljö- och hälsorisker). 
 
Övriga hamninvesteringar 
Investeringar som syftar till att öka tryggheten för dem som använder hamnen, t.ex. ny belysning för 
att förhindra inbrott längs kajerna. 
 
Mätningsutrustning 
Investeringar i instrument för mätningsverksamheten. 
 
Vattenverk, vattentäkter och reservoarer med mera 
I enlighet med god driftekonomi och driftsäkerhet, säkerställa dagens krav på miljö- och 
myndighetskrav på befintliga vattenanläggningar. Investeringens mål är också att skydda och trygga 
vattenresurserna för kommunens abonnenter. 
 
Avloppsverk, avloppspumpstationer med mera 
I enlighet med god driftekonomi och driftsäkerhet, säkerställa dagens krav på miljö- och 
myndighetskrav på befintliga avloppsverk och avloppspumpstationer.  
Investeringen syftar också till att genom en långsiktigt strategisk planering säkerställa framtida 
slamhantering från avloppsreningen. 
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Ombyggnad och komplettering av befintligt vatten- och avloppsnät 
I enlighet med god driftekonomi och driftsäkerhet, säkerställa dagens krav på miljö- och 
myndighetskrav på befintliga vatten- och avloppsledningsnätet. 
Investeringen syftar också till att genom en långsiktigt investerings- och åtgärdsplanering förbättra  
vatten- och avloppsledningsnätet för att minska in- och utläckage och därigenom minimera 
vattenläckage, källaröversvämningar och bräddningar.  
 
De senare årens kraftiga regnväder och källaröversvämningar måste frågan kring klimatförändringarna 
klarläggas och hur dessa förändringar kommer att slå regionalt och vilka konsekvenser detta får på 
kommunens VA-anläggningar. I den ekonomiska och fysiska planeringen måste därför ökade 
ekonomiska och tekniska insatser sättas in på investerings- som underhållssidan som säkerställer 
kommunens VA-anläggningars funktion både vad beträffar intensivare regn och höjd havsnivå. 
 
Utbyggnad av nya vatten- och avloppsledningar 
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ut vatten- och avloppsförsörjning på landsbygden under en 
5-års period (åren 2007 – 2011). Utbyggnaden berör cirka 400 fastigheter. Stort intresse om utbyggnad 
av kommunal VA-försörjning har också inkommit från fastighetsägare i Rörums Sommarby. Beräknat 
antal fastigheter uppgår till drygt 190 styck vilket ger enligt uppskattad kostnad ett överskott som 
balanserar övriga områden som beräknas ge underskott. Utbyggnadskostnaden ska finansieras av 
intäkter från anläggningsavgifter enligt gällande vatten- och avloppstaxa. 
Beslutade exploateringsavtal medför utbyggnader av vatten- och avloppsledningar inom dessa 
bostadsområde. Utbyggnadskostnaden ska finansieras av intäkter från anläggningsavgifter enligt 
gällande vatten- och avloppstaxa. 
 
Exploatering 
Exploateringsverksamheten ska säkra tillgång på kommunal och privat byggbar mark inom 
Simrishamns kommun. Detta innebär bland annat att tillgodose behovet av infrastruktur i form av 
gator, belysning gång- och cykelvägar samt ledningar och anläggningar för vatten och avlopp.  
 
Övriga investeringar 
Data och teknisk utrustning m.m. med längre livstid än tre år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Fullmäktigemål 
Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun att 
bo och verka. Nämnden tar ansvar för kommunens åtaganden inom infrastrukturen och 
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samhällsbyggandet. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  
 
Nämndsmål 
För att få bästa möjliga kvalité gentemot kommuninvånarna ska Samhällsbyggnadsnämnden samverka 
med övriga nämnder. 
 
Utbildningsdagar ska genomföras enskilt eller tillsammans med myndighetsnämndens ledamöter. 
 
En gemensam reception ska möjliggöra god service åt kommuninvånarna. 
 
Miljö och hälsoskyddsavdelningen 
 
Nuvarande verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoskyddsavdelnings verksamhetsplanering utgår från 
en behovsutredning som görs varje år och som därefter resulterar i en tillsynsplan. Tillsynsplan för år 
2008 antas i november år 2007. 
För att säkerställa att mål och visioner nås, att effektiviteten ständigt utvecklas och att ständiga 
förbättringar införs för all verksamhet, är miljö- och hälsoskyddsavdelningen kvalitetscertifierad enligt 
ISO 9001. Uppföljning av tillsynsplan och mål sker vid varje ordinarie nämndssammanträden i både 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. 
 
Verksamheten styrs till stor del av lagar och regler som kommunen har ett tillsynsansvar över:  
livsmedel, djurskydd, miljö- och hälsa, tobak med mera. Utöver tillsynsansvaret har kommunen ett 
ansvar att kontrollera hur miljötillståndet är. Förekommer det några skadliga ämnen i luften som vi 
andas? Hur mår fisken i vattnet? Hur mycket bullrar det längs vägar och järnvägar?  Finns 
markföroreningar som påverkar vårt dricksvatten. När kommunen sedan fått kännedom om eventuella 
miljöproblem skall åtgärder vidtas för att komma tillrätta med problemen. Detta kan ske genom att 
miljömål och handlingsprogram antas samtidigt som resurser avsätts. 
Nämnden har erhållit kunskap om att risk finns för att en stor del av kommunens invånare konsumerar 
otjänligt dricksvatten med risk för långtgående ohälsoeffekter. Utbyggnaden av vatten och avlopp på 
landsbygden bör samordnas med undersökningen av otjänligt dricksvatten. 
 
Verksamhetsmått/statistik Höst 

2004 
Höst 
2005 

Höst 
2006 

Nöjd kundindex 7,9 8,1 8,5
 
Enligt rutin i avdelningens verksamhetssystem ska en kundundersökning genomföras vid två tillfällen 
per år. Tre olika områden mäts:  

1. Anmälnings- och ansökningsärenden 
2. Inspektioner/kontroller 
3. Klagomålsärenden 

 
Sex frågor ställs angående hur kunden upplevt kontakten med avdelningen. Målet för år 2008 är att 
uppnå ett medelvärde på 8,5 på en 10 gradig skala inom respektive område. 
 
 
Fullmäktigemål 
Kommuninnevånarna ska ha tillgång till hälsosamma livsmedel (vatten är ett baslivsmedel), frisk luft 
och en hälsosam miljö. En tydlig koppling mellan miljömål och de ekonomiska bör eftersträvas. Ett 
förslag på hur nationella miljömål kan anpassas till lokala miljömål ska arbetas fram.  
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Nämndsmål 
Kommunen ska under år 2008 ha antagit miljömål. Miljömålet bör utvecklas till hållbarhetsmål där 
även en hållbar ekonomisk och socialsituation inarbetas i hållbarhetsmålet.  
Avdelningen ska genomföra kundnöjdhetsmätningar för att säkerställa att avdelningen arbetar med 
kundfokus och även fortsättningsvis är kvalitetssäkrad enligt ISO En SS 9001:2000.  
 
Plan- och bygglovsavdelning 
 
Nuvarande verksamhet 
Avdelningen verkar både som myndighet och som serviceorgan. Bedriver produktion av 
översiktsplaner, detaljplaner, utredningsskisser, bygglov, bygganmälan, byggnadsinspektion och 
rådgivning inom bygglov och energifrågor. Dessutom bedrivs nödvändig, omfattande 
planadministration och tillhörig nämndsadministration.  
 
Lämna information om förutsättningar och möjligheter för användning av områden och fastigheter 
samt för nya byggnader och ändring av byggnader m.m. 
En viktig uppgift är att informera om lagar, gällande planer och förordnanden m.m. samt att analysera 
och bedöma förändringar och utveckling. Att beskriva behov av underlag för tillståndsprövning, 
ritningar och text, är viktigt för ärendeprocessernas genomförande. 
 
Ge råd om byggnadskonst och byggnadsteknik. 
En pedagogisk uppgift av stor betydelse är att förmedla information om värden och estetik samt 
principer för gestaltning av byggnader och för utformning av bebyggelse. 
 
Bedriva fysik planering - arbeta med översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, 
områdesbestämmelser, inventeringar och fastighetsplaner. 
Det är av högsta vikt att skapa planeringsunderlag som resulterar i och ger möjlighet till områden för 
bebyggelsemiljöer med höga värden, för grönområden med goda kvalitéer, för säkra 
kommunikationer, för områden som representerar god livsmiljö, goda miljöförhållanden och god 
hushållning. 
 
Hantera förhandsbesked, bygglov och bygganmälan. 
Det är väsentligt att vid prövning av förhandsbesked och bygglov värdera och avväga lokalisering, 
omfattning, utformning och utseende. Det är angeläget att nya byggnader, om- och tillbyggnader, nya 
verksamheter och ändrade användningar samspelar med och anpassas till befintlig miljö. Att 
eftersträva en god helhetsbild och en samstämd helhetsverkan är viktigt. 

 
Genomföra byggsamråd. 
De tekniska samrådsmötena är av vikt för att säkerställa att genomförande av byggprojekt följer krav 
avseende teknik, konstruktion, säkerhet, tillgänglighet och ansvar. 
 
Remittera och kommunicera ärenden. 
Det är viktigt med en saklig och rak kommunikation i samspelet mellan sökande/projektägare, 
sakägare, myndigheter och kommun. 
 
 
 
Förbereda och administrera ärenden till beredningar och sammanträden. 
För ett strukturerat samarbete mellan avdelning och nämnder upprättas beskrivande redovisningar med 
avvägningar och bedömningar inför genomgång och prövning av ärenden. 
 
Processtruktur och handläggningstid. 
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Det är viktigt att hantering och handläggning av ärenden utförs på ett rationellt och effektivt sätt. Det 
är också viktigt att genom resurser ge möjligheter till förutsättningar för förändring och förbättring av 
rutiner och handläggningstider m.m. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2004 
Bokslut 

2005 
Bokslut 

2006 
Antal beslut i nämnd 334 297 281
Antal beviljade bygglov 607 721 698
Antal antagna planer 17 20 20
 
Statistiken ovan gäller för tidigare Byggnadskontoret. 
Fullmäktigemål 
En god bebyggelsemiljö i samklang med sin omgivning ska eftersträvas. Främja en långsiktigt hållbar 
bebyggelse, en god byggnadskultur och en god landskapsmiljö i dialog med kommuninvånarna. 
 
Nämndsmål 
Bygglovärenden handläggs inom högst sex veckor, detta förutsätter kompletta handlingar i ansökan. 
 
Bygglovsärenden som ska nämndsbehandlas tas upp vid närmast i tid kommande presidieberedning 
och nämndsmöte. 
 
Under året ska minst tre planer ska arbetas fram med normalt förfarande och minst sex planer med 
enkelt planförfarande. 
 
Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Simrishamns kommun ska tas fram. 
 
Tekniska avdelningen 
 
Fastighet och städ 
 
Nuvarande verksamhet 
Fastighet/städ förvaltar kommunens lokaler i form av skolor, förskolor, förvaltningskontor, fritidens 
lokaler, brandstationer, omsorgslokaler, allmänna toaletter, vissa industrifastigheter, hamnfastigheter 
och byggnadsminnesmärken. Därutöver förvaltas ett antal inhyrda lokaler för främst 
socialförvaltningen. 
 
Kommunens markreserv hanteras också med arrenden och andra upplåtelser, tomträttsavtal, 
markförsäljning i form av industrimark och tomter m.fl. markrelaterade frågor.  
Städning av de flesta förvaltade lokalerna hanteras av verksamheten. 
Verksamheten hanterar också fastighetsförsäljningar främst till följd av förändrade lokalbehov. 
 
Verksamheten inom fastighet och städ har sedan några år en förändrad organisatorisk uppbyggnad, där 
stor del av driften sköts via upphandlade driftsentreprenörer. 
Dessa verksamhetsområden är fastighetsdrift, snickeriarbeten, städning samt 
grönyteskötsel/snöröjning. 
 
Ett flertal kvalitetssäkringsparametrar har lagts in i de nya driftsentreprenaderna, t.ex. statistik 
avseende driftmediaförbrukningar och inrapporterade felanmälningar samt tidsredovisning av utförda 
åtgärder. 
 
Städentreprenadens ”städbarhetsbonus” på skolorna medför att eleverna har möjlighet att genom ett 
eget större ansvar hålla bättre ordning på skolorna och inte skräpa ned i onödan, varvid en belöning i 
pengar ställs till respektive skolas förfogande för elevbefrämjande åtgärder. 
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Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2006 
Budget 

2007 
Budget 

2008 
Förslag 

2009 
Förslag 

2010 
Förvaltad lokalarea, m2 98 000 98 000 98 000 98 000 90 000 
Total städarea, m2 58 000 58 000 58 000 58 000 50 000 
  
Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, 
förskolor, kr/m2/år.  

65,0 65,0 57,0 120,0 120,0 

Fjärrvärmeförbrukning, skolor, 
kWh/m²/år 

139,0 140,0 137,2 134,5 131,8 

 
Förvaltad lokalarea och total städarea minskar från och med år 2010 med cirka 8 000 kvm då 
Jonebergsskolan utgår som skola.  
För att vi efter skolombyggnaderna ska kunna upprätthålla en bra standard på våra byggnader 
erfordras att fastighetsunderhållet ökas gentemot nuvarande låga nivå. Jämför fastighetsunderhållet 
som för kontor, skolor och förskolor är underbudgeterat med 4 000 000 kronor i budget år 2008. 
 
Energibesparingar avseende både värme och elenergi kommer att finnas i fokus under pågående och 
planerade skolombyggnader. Lokalanvändarna kommer att informeras om energisparmålet, minst 2 % 
per år samt bearbetas avseende behovet av att alla hjälper till att spara energi. 
 
Fullmäktigemål 
Fastighet- och städverksamheten ska långsiktigt äga, förvalta och ansvara för fastigheter med offentlig 
verksamhet, på ett sådant sätt att de som hyr och brukar lokaler i sin verksamhet får sina lokalbehov 
tillgodosedda. Kommunens markinnehav ska förvaltas utifrån kommunens framtida markbehov. 
 
Nämndsmål 
Minska energiförbrukningen avseende de kommunala lokalerna med minst 2 % per år under åren 2008 
– 2012. 
 
Mätning-Beräkning-Kartering 
Nuvarande verksamhet 
Mätning – Beräkning – Kartering, MBK, ansvarar för kommunens grundläggande geografiska 
kartsystem med stomnät och storskaliga kartor. Enheten svarar för uppbyggnad och drift av databas åt 
i princip hela tekniska sektorn med tillhörande support, samt för MBK-samordningen i kommunen. I 
verksamheten ingår MBK-avtal för tillhandahållande av primärkarta åt olika intressenter, 
förrättningsförberedelser åt lantmäteriet, adressnummersättning, upprättande av nybyggnadskartor, 
grundkartor, husutsättningar samt olika typer av GIS-kopplingar (Geografiska informationssystemet, 
GIS).  
 
Verksamhetsmått Bokslut 

2006 
Budget 

2007 
Budget 

2008 
Försla
g 2009 

Förslag 
2010 

Antal nybyggnadskartor 60 50 50 40 30
Antal husutsättningar 42 30 35 25 20
Antal grundkartor 9 5 7 5 4
Förrättningsförberedelser 29 18 20 15 10
Fram till och med juni månad år 2007 ha cirka 24 nybyggnadskartor och cirka 19 husutsättningar 
gjorts. Budget år 2008 är baserat på att nybyggnationerna fortsätter i samma takt. 
Det pågår kontinuerlig uppdatering av BAS-kartan med GIS-kopplingar till olika register och 
databaser. 
Fullmäktigemål 
Kommunens medborgare företagare och anställda ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska 
databaser. 
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Nämndsmål 
Inventering, mätning, transformation och samband vid övergång till nytt referenssystem Swereff 99 
skall följa uppgjord tidplan. 
Övergång till nytt höjdsystem RH2000 skall följa uppgjord plan. 
 
Hamn 
Nuvarande verksamhet 
Hamnen ansvarar för marknadsföring, försäljning, utveckling, drift, underhåll och investeringar i 
kommunens sju hamnar, Simrishamn, Kivik, Vitemölla, Vik, Baskemölla, Brantevik och Skillinge. I 
hamnarna bedrivs fiske både stor och liten omfattning. 
 
Fisket är både historiskt och i nutid en viktig verksamhet för kommunen och bidrar till att vi har 
levande hamnar.  
 
Fritidsbåtlivet samt trollingen är aktivt och betydande i våra hamnar. 
 
Verksamhetsmått/statistik Budget 2007 Budget 2008 Förslag 2009 

Antal kajmeter meter.  10 250 10 250 10 250
Underhållskostnad per meter. 40 40 359
 
Fullmäktigemål 
De traditioner som finns inom fisket i Simrishamns hamn ska tillvaratas och även i framtiden fortsätta 
att vara en av Sveriges tre största landningshamnar.  
Hamnens övriga områden ska utvecklas till att bli en nischhamn utifrån sina förutsättningar när det 
gäller torrbulkgods. 
 
Nämndsmål 
Under år 2008 ska noll resultat uppnås mellan intäkter och löpande underhållskostnader. 
 
Under år 2008 ska opartisk utredning genomföras om hur verksamheten i Simrishamns småbåtshamn 
ska bedrivas. 
 
Offentliga rummet 
Nuvarande verksamhet 
Offentliga rummet omfattar förvaltandet av gator, torg och gatubelysning men även grönytor så som 
parker, trädgårdar och naturmark. 
 
Drift och underhåll utförs sedan tre år till största delen genom externa entreprenader. Drift och 
underhåll på kommunens gator sköts nästan uteslutande med hjälp av externa entreprenörer medan 
grönytorna i liten omfattning sköts med egen personal. Även vinterväghållningens kontrollfunktion 
har lagts på entreprenad sedan två år tillbaka. 
 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2006 
Budget 

2007 
Budget 

2008 
Gator och vägar, km 100,6 98,3 115,6
Drift/underhållskostnad gator och vägar 
tkr/km 

56,0 67,1 47,8

Slitlager/underhållsbeläggning tkr/km 9,5 23,2 20,4
 
Antal ljuspunkter 6 138 6 118 6 230
Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad, 0,68 0,69 0,76
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tkr 
 
Parkmark m2  800 600 800 600 800 600
Skötsel av parkmark kr/m2 6,32 6,11 6,24
 
Budget för slitlager/underhållsbeläggning det vill säga ytor som är asfalterade, stensatta eller 
grusbelagda, ligger för år 2008 på 2 400 000 kronor. En nyligen genomförd inventering av 
kommunens asfaltsbelagda gatunät visar tydligt på ett omgående behov om 9 700 000 kronor årligen 
under de nästkommande fem åren, enbart för asfaltunderhåll. Antalet kilometer för gator och vägar har 
reviderats i samband med beläggningsinventeringen. 
 
Investeringstakten för byte till energisnålare belysningsarmaturer är för låg. Detta innebär att 
energiprisökningarna är större än besparingarna som görs lågenergibelysningen. Även den höga 
exploateringstakten i kommunen bidrar till fler ljuspunkter och därmed ökade energikostnader. 
 
För att upprätthålla den från medborgarna förväntade standarden på kommunens grönytor måste 
verksamhetsmåttet ökas från budgeterat år 2008 6,24 kr/m2 till 7,40 kr/m2. Detta innebär en 
budgetökning med nästan 700 000 kronor. 
 
Fullmäktigemål 
Underhåll av gång- och cykelvägar, gator och belysning ska minst ske så att anläggningarna bibehålls 
och att kapitalförstöring undviks. Kommunens grönområden ska vara välskötta och intressanta. 
 
Nämndsmål 
Genom utarbetande av nya och kostnadseffektiva åtgärder ska verksamheten bedrivas mot 
fullmäktigemålen. 
 
Parker i centrala lägen kommer att prioriteras under år 2008. 
 
Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsenheten utför drift- och underhåll av kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar. Förutom drift och underhåll svarar enheten även för sådana utredningar och 
undersökningar som erfordras för att säkerställa vatten- och avloppshanteringen på ett miljömässigt 
och tillfredställande sätt dels distribution av vatten och dels avledning av avloppsvatten inom 
fastställda verksamhetsområde. Inom verksamhetens ansvarsområde ingår även ny- och ombyggnad av 
ledningssystem. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2006 
Budget 

2007 
Budget 

2008 
Förslag 

2009 
Förslag 

2010 
Vattenproduktion milj. m3 2 003 000 1 900 000 1 950 000 1 950 000 2 000 000 
Varav från Tomelilla kommun milj.m3 248 000 150 000 200 000 200 000 200 000 
Debiterbar volym 1 432 000 1 500 000 1 510 000 1 530 000 1 550 000 
Kostnad drift och underhåll per 
ledningsmeter vatten 

19,38 27,00  27,00 27,00 27,00 

Kostnad drift och underhåll per 
ledningsmeter avlopp 

14,27 13,00 15,50 17,00 18,00 

Fullmäktigemål 
Vatten- och avloppsverksamhetens främsta uppgift är att vattenverkens kunder ska tillhandahållas ett 
dricksvatten som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav från tillsynsmyndigheten samt att 
avloppsvattnet från avloppsverkens kunder ska omhändertas på ett miljömässigt och teknisk 
tillfredställande sätt. Att underhålla och upprusta vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande 
ledningsnät i enlighet med god driftekonomi och miljö- och myndighetskrav. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndsmål 
Tillhandahålla ett kvalitetsmässigt bra dricksvatten där antalet godkända provtagningar utan 
anmärkning uppgår till minst 99,9 % av totalt tagna prover per år. 
Tillhandahålla dricksvatten med hög leveranssäkerhet till abonnenterna med högst antal driftavbrott 
per år med < 0,3 % av antalet anslutna fastigheter 
Minska årsvolymen av ovidkommande vatten. 
Minimera antalet källaröversvämningar till < 0,3 % av antalet anslutna fastigheter. 
 
Exploatering 
Nuvarande verksamhet 
2008 års huvudsakliga exploateringsobjekt är bostadsområden, bland annat kommunens egna 
Baskemölla 87:1, Simrishamn 2:1 och 2:9 samt utbyggnad av gata, vatten, avlopp och dagvatten för ett 
flertal externa exploateringar i Rörum, Viks Fiskeläge, Kivik och Brantevik. 
 
Fullmäktigemål 
Målet är att stödja en god utveckling av näringsliv och boende i Simrishamns kommun. Detta sker 
genom att skapa goda fysiska och ekonomiska förutsättningar för bebyggelse och anläggningar för 
bostäder, handel, industrier, service, rekreation och kommunikation. 
 
Nämndsmål 
Inom varje exploateringsprojekt ska Simrishamns kommun åstadkomma optimal kvalitet på gator, 
park och annan allmän platsmark samt ledningar och anläggningar för vatten- och avlopp. Optimal 
kvalitet ska läsas som så hög kvalitet som möjligt för avsatta medel. Vidare innebär det att 
investeringar ska göras med hänsyn till så god driftekonomi som möjligt samt med ett i övrig estetiskt 
tilltalande och väl fungerande utförande. Nämnden strävar efter att exploateringsverksamheten ska 
vara självfinansierande över exploateringstiden för respektive projekt. 
 
Övrig verksamhet 
Nuvarande verksamhet 
Planering och administration utgör ett stöd och resurs i berörda delar till förvaltningens verksamheter.  
 
Planeringen ansvarar för budgetering av investeringsobjekt, kalkyler, exploateringsavtal, projektering, 
upphandling och genomförande av såväl privata som kommunala exploateringsområden och större 
projekt i den offentliga miljön. Planeringen ansvarar även för trafikplanering och 
trafiksäkerhetsåtgärder, med trafikundersökningar och genomförande av pendlarparkeringar, gång- 
och cykelvägar, handikappanpassning m.m.  
 
Administrationsområdet omfattar ekonomi- och controlleransvar för budget, bokslut, redovisning, 
fakturabetalningar och debiteringsuppdrag. Administrationen sköter också diarieföring, kallelser, 
protokoll och annan service till nämnderna. Upplåtelse av allmän platsmark, parkeringstillstånd m.m. 
hanteras också här. 
 
 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 2004 Bokslut 2005 Bokslut 2006 

Instämplade postförsändelser  4 461 4 652 4 779
Antal beslut i nämnd 908 879 799
Antal delegationsbeslut  353 383 357
Antal exploateringsavtal  3 10 14
Antal trafiknämndsärende  103 153 90
Antal offentligplatsärende  83 90 92
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Antal inkommande fakturor  8 997 9 546 7 472
 
Statistiken ovan gäller för tidigare tekniska förvaltningen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen Bilaga 1
2007-04-17

rev 2007-11-05
Pågående och planerade investeringar Budget 08 

brutto
Inkomster 08 Ram 08 Ej upparb 

medel 2007
Budget 08   

Rev 071019
Budget 09 

brutto
Inkomster 09 Budget 10 

brutto
Inkomster 10

Fastighet 8 450 000 0 4 900 000 770 000 5 670 000 6 150 000 0 5 050 000 0

Brandskydd inkl riskhantering 1 500 000 800 000 800 000 1 500 000 1 000 000
Trafiksäkerhet på skolor 250 000 0 0 250 000 250 000
Skeppet/MBC 0 0 0 0 0
Inneklimat, vent 3 000 000 1 700 000 1 700 000 1 000 000 1 000 000
Handikappanpassningar 1 500 000 0 770 000 770 000 1 600 000 1 000 000
Energibesparingsåtgärder 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000
Energideklarationer 500 000 300 000 300 000 0 0
Digital-TV, antennutrustning 0 0 0 0 0
Hissar 200 000 100 000 100 000 300 000 300 000
Summa fastighet 8 450 000 4 900 000 770 000 5 670 000 6 150 000 5 050 000

MBK och övrigt 200 000 0 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0

Kartförsörjning och övrigt 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Summa MBK 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Hamn 9 800 000 3 000 000 725 000 3 000 000 3 725 000 6 500 000 0 0 0
Elsystem 1 000 000 0 1 000 000
Småbåtshamnen, elsystem 1 000 000 0 0 1 000 000

Kaj- och pirinvesteringar 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0
Simrishamns pir
Vitemölla pirhuvud mm
Kivik pirhuvud
Vik piren
Skillinge pir

Övrigt 5 800 000 725 000 0 725 000 5 500 000
Skillinge småbåtshamn, båtbryggor 1 000 000 0 0 1 000 000
Fisklådsförvaring* 300 000 150 000 150 000 150 000
Övr investeringar, t.ex. belysning, bommar m m 1 000 000 575 000 575 000 1 000 000
Utbyggnad småbåtshamnen** 0 0
Servicebyggnad hamnplan** 3 500 000 0 0 3 500 000
Summa hamn 9 800 000 725 000 3 725 000
**Intäktsfinansierat

*Delvis intäktsfinansierat
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen Bilaga 1
2007-04-17

rev 2007-11-05
Pågående och planerade investeringar Budget 08 

brutto
Inkomster 08 Ram 08 Ej upparb 

medel 2007
Budget 08   

Rev 071019
Budget 09 

brutto
Inkomster 09 Budget 10 

brutto
Inkomster 10

Offentliga rummet 26 100 000 475 000 4 075 000 290 000 4 095 000 16 760 000 675 000 8 450 000 1 115 000

Gatubelysning 425 000 200 000 200 000 425 000 425 000
Övrig belysning 175 000 0 0 175 000 175 000
Summa belysning 600 000 200 000 200 000 600 000 600 000

GC-väg Gärsnäs skola 1 200 000 325 000 325 000 325 000 0 0
Brantevik-Skillinge, se driftanslag 8 400 000 0 0 0 0
GC-väg Kivik/Rödjevägen 0 0 0 0 0
Gångväg Kivik/Hjälmaröd 55:1 200 000 0 0 0 0
GC-väg Tumatorpsv 200 000 0 0 1 500 000 225 000
GC-väg Sankt Olof, Österlensv 1 000 000 1 000 000 1 000 000 225 000
GC-väg Vitemölla naturreservat 100 000 0 0 1 500 000
GC-väg Tångedala/Rörum 200 000 200 000 200 000 1 500 000
Järnvägsgat, handikappanp. mm 2 000 000 0 0 2 000 000 675 000 0
Kristianstadsvägen 1 500 000 200 000 200 000 1 200 000 600 000
Östra Hoby, trafiksäkerhet 0 0 0 65 000
Summa trafiksäkerhet gc-vägar m.m. 14 800 000 325 000 1 725 000 1 725 000 5 000 000 675 000 2 700 000 1 115 000

Kivik, hamnplan 1 500 000 0 0 900 000 0
Sankt Olof, Österlensv, torg mm 2 000 000 500 000 90 000 590 000 1 410 000 0
Hammenhög bycentrum 2 000 000 0 100 000 100 000 2 000 000 0
Borrby bycentrum 2 000 000 0 100 000 100 000 2 000 000 0
St Nikolai, kyrkoplatsen* 200 000 500 000 500 000 1 700 000 0
Skillinge, hamnområde 200 000 0 0 200 000 3 000 000
Diverse gator, grönytor etc 500 000 0 0 500 000 500 000
P-platser vid kusten 500 000 400 000 400 000 500 000 200 000
Kollektivtrafikåtgärder 200 000 150 000 150 000 150 000 200 000 300 000
Parker 500 000 230 000 230 000 500 000 700 000
Rosentorget, park o p-platser 700 000 0 0 1 500 000
Lekplats 350 000 100 000 100 000 350 000 450 000
Äventyrspark 50 000 0 0 300 000 0
Projekteringspott 0 100 000 100 000
Borrby, återvinningstation Ökrab 100 000 100 000 100 000 0 0
Summa offentliga rummet övrigt 10 700 000 150 000 2 080 000 290 000 2 170 000 11 160 000 0 5 150 000 0
*Motfinanasierat av kyrkan

Tomrör bredband 70 000 70 000 70 000 70 000

Total summa Tekniska avd. 44 550 000 3 475 000 9 900 000 4 060 000 13 760 000 29 680 000 675 000 13 770 000 1 115 000
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen Bilaga 2
2007-04-17

rev 2007-11-05
Pågående och planerade investeringar Budget 08 

brutto
Inkomster 08 Budget 08 Ej upparb 

medel 2007
Budget 08    

Rev 071019
Budget 09 

brutto
Inkomster 09

Fastighets övriga åtaganden för BUF, KoFF och SF

Ombyggn., kons av skollokalutredningen* 30 500 000 27 500 000 32 500 000 24 000 000
St Olofs skola* Borrby skola 5 000 000 5 000 000 10 000 000 0
Simrislund 2 500 000 0 2 500 000 0
Korsavad 20 000 000 20 000 000 17 000 000
St Olofs skola 6 000 000
Hammenhögs skola 1 000 000
Gärsnäs skola
Kiviks skola

Ombyggn., kons av sammansl. måltidsorg.** 0 0 900 000 900 000 0
Borrby skolas kök (finansieras inom skollokalpr) 0 0 0
Gärsnäs skolas kök (ej upparbetade medel fr Kiviks hamnplan) 500 000 500 000 0
Kiviks dagcenter (ej upparbetade medel fr Kiviks hamnplan 400 000 400 000 0
St Olofs skolas kök (senare beslut) 0 0 0

Kultur och fritid 8 800 000 3 000 000 3 000 000 1 400 000
Havreborg*** 8 800 000 4 400 000 3 000 000 3 000 000 1 400 000

*Tas ur budget för skollokalutredningen. Total budget för 2007-2008 35 milj, varav 2,5 milj upparbetas genom projektering 2007.
**KF-beslut
***KF-beslut, total beräknad kostnad 8, 8 milj. Bidrag söks från boverket
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen Bilaga 3
2007-04-17

rev 2007-10-19

Pågående och planerade investeringar 
Budget 08 

brutto
Inkomster 08 Ram 08 Ej upparb 

medel 2007
Budget 08    

Rev 071019
Budget 09 

brutto
Inkomster 09 Budget 10 

brutto
Inkomster 10

Plan och bygglov 90 000 0 50 000 0 50 000 90 000 0 90 000 0
Övriga investeringar 90 000 0 50 000 0 50 000 90 000 90 000

Summa plan och bygglov 90 000 50 000 50 000
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Bilaga 4
2007-04-17

rev 2007-10-19

Pågående och planerade investeringar Budget 08 
brutto

Inkomster 08 Ram 08 Ej upparb 
medel 2007

Budget 08    
Rev 071019

Budget 09 
brutto

Inkomster 09 Budget 10 
brutto

Inkomster 10

Miljö och hälsa 650 000 0 50 000 0 50 000 700 000 0 150 000 0
Fordon 500 000 0 0 0 0 500 000
Datorer/instrument för mobil kommunikation 150 000 0 50 000 0 50 000 200 000 150 000

Summa miljö och hälsa 650 000 0 50 000 0 50 000 700 000 0 150 000 0
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen Bilaga 5
2007-04-17

rev 2007-10-19

Pågående och planerade investeringar 
Avgiftsfinansierad enhet eller liknande som över åren är självfinansierade

Budget 08 
brutto

Inkomster 08 Budget 09 
brutto

Inkomster 09 Budget 10 
brutto

Inkomster 10

Vatten och avlopp 34 675 000 12 242 000 25 880 000 11 250 000 25 825 000 10 525 000

Vattenverk
Agdelund, högreservoar, förstärkning av konstruktion 250 000 0 0 0
S:t Olof, järn- och manganfilter 0 0 500 000 0 0
S:t Olof, utbyggnad av ny borra 300 000 0 0 300 000 0
Skogsdala-Agdelund, övervakning inkl el
Hamnabro, järn- och manganfilter 250 000 0 250 000 0 0
Hamnabro VV, översyn av borror 100 000 0 100 000 0 100 000 0
Hamnabro VV, utbyte av renvattenpump borra 1 och borra 2 200 000 0 0 0
Hamnabro VV, spolvattenbassäng ( enl milj- och hälsoskyddsavd beslut) 200 000 0 0 0
Simrishamn, lasarettsborran, ny  brunnsöverb inkl utbyte el
Lunnamöllans VV, avhärdning
Rörums VV, renoverings- och målningsarbeten 0 80 000 0 0
Hammenhögs TS, renoverings- och målningsarbeten 0 50 000 0 0
Borror, utbyte av grundvattenpumpar 50 000 0 100 000 0 0
Hamnabro VV, frekvensstyrning av renvattenpump 2 0 100 000 0 0
Komplettering med ventilationsfilter till reservoarer 100 000

Avloppsreningsverk och pumpstationer
Stengårdens ARV, tömning och renovering av vassbäddar
Stengårdens ARV, utbyggnad av nya vassbäddar (alternativa lösningar tas fram) 0 100 000 0 2 500 000 0
Stengårdens ARV, utbyggnad av ny slamanläggning/slambehandling 150 000 0 300 000 0 3 500 000 0
Kiviks ARV, byte av rensgaller och renstvätt 100 000 0 350 000 0
S:t Olof, ombyggnad av sandfilteranl och spolvagn 75 000 0 0
Stengårdens ARV, ställverk (lågspänning) 0 0 0
Stengårdens ARV, sandfilter 0 0 500 000 0
Stengårdens ARV, flotation 0 0 600 000 0 0
Stengårdens ARV, materialförvarings- och uppställningshall 0 100 000 0 1 000 000 0
Stengårdens ARV, bräddgivare enl länsstyrelsens påpekande, regnmätare 100 000 0 100 000 0 100 000 0
Stengårdens ARV, nytt styrsystem samt utbyte av blåsmaskin 500 000 0 0 0 0
Stengårdens ARV, utbyte av syremätare 200 000 0 0 0
Stengårdens ARV, utbyte och ombyggnad av ventilationssystem 225 000 275 000
Avloppspumpstation, Brantevik norra, öb 0 400 000 0 0
Avloppspumpstation, Friaborg, öb 400 000 0 0 0
Avloppspumpstation,Borrby, öb 0 400 000 0 0
Avloppspumpstation, Gröna gatan, öb 0 400 000 0 0
Avloppspumpstation, hamnen i S-hamn, ombyggnad 100 000 0 0 0
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Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen Bilaga 5
2007-04-17

rev 2007-10-19

Budget 08 
brutto

Inkomster 08 Budget 09 
brutto

Inkomster 09 Budget 10 
brutto

Inkomster 10

Avloppspumpstation, Gullåker, flyttn och inkl TA-ledn 0 500 000 0 0
Avloppspumpstation, Nyhem, öb 0 0 400 000 0
Avloppspumpstation Stallbacken, ny tryckavloppsledning 0 375 000 0 0

Kapacitetsförbättring avloppsledningsnät
Örnahusens vakuumsystem, ombyggn till helt nytt ledningssytem inkl pumpstationer 500 000 0 500 000 0 0
Kyhls vakuumsystem, ombygn till helt nytt ledningssytem inkl pumpstationer 300 000 0 500 000 0 500 000 0
Avlopp enl saneringsplan, Vitaby-Kivik 500 000 0 500 000 0 250 000 0
Avlopp enl saneringsplan, Skillinge-Gislövshammar 750 000 0 500 000 0 500 000 0
Avlopp enl saneringsplan, Simrishamn 500 000 0 750 000 0 1 000 000 0
Avlopp enl saneringsplan, Borrby 250 000 500 000 200 000
Avlopp enl saneringsplan, Hammenhög, Vallby m fl 500 000 0 200 000 0 100 000 0
Utjämningsmagasin dagvatten, Hammenhög 150 000 0 0 0
Avlopp enl saneringsplan, Ö Vemmerlöv 50 000 0 250 000 0 100 000 0
Korrosionsåtgärder p g a svavelväte 200 000 0 200 000 0 200 000 0
Åtgärder efter filmning, avser per samhälle enl påpekande från lst 500 000 0 500 000 0 500 000 0
Rörum-Baskemölla, utbyte av distributionsledning, bef V315 FSP 100 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0

Övriga projekt
Övervakningssystem, ombyggnad och uppdatering 200 000 0 200 000 0 200 000 0

Utbyggnad av nya vatten- och avloppsledningar
VA-försörjning på landsbygden 10 000 000 ink? 10 000 000 ink? 10 000 000 ink?
VA-försörjning Komstad 1 000 000 ink? 500 000 ink? 0 ink?
VA-försörjning på landsbygden, Rörums Sommarby 13 500 000 1 500 000 250 000 1 000 000 100 000 275 000
S:t Olof-Vitaby, distributionsledning för råvatten och renvatten 1 000 000 0 2 000 000 0 500 000 0
VA-ledningsutbyggn inom exploateringsomr 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Vattenförsörjning till Ö Vemmerlöv (samordnas med Va-försörjning landsbygden) 100 000 1 000 000 500 000
Summa vatten- och avlopp 34 675 000 1 500 000 25 880 000 1 000 000 25 825 000 275 000

10 742 000 10 250 000 10 250 000

Vatten och avloppsserviser 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 1 500 000

Utbyggnad VA-servisledningar till enstaka fastigheter 750 000 750 000 750 000
Summa vatten- och avloppsserviser 750 000 0 750 000 0 750 000 750 000
Anläggningsavgifter, ej periodiserade, totalt 750 000 750 000 750 000

SUMMA TOTALT 35 425 000 12 992 000 26 630 000 12 000 000 26 575 000 12 025 000
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
 
Ordförande: Sabina Ahlbeck 
Förvaltningschef: Gunilla Janlert 
 
 
Nämndens ansvarsområde 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Verksamheter riktade till barn och 
ungdom skall främjas. Nämnden skall aktivt verka för att skapa ett klimat som stimulerar 
egenaktivitet. 
 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2006

Budget
2007

Budget
2008

Driftram 31 771,0 32 355,0 32 733,0
varav: 
Nämndverksamhet 213,8 350,0 350,0
Kostnader för nytt löneavtal 254,0 260,0
Allmän fritidsverksamhet, inkl. 
kostnader för gemensam service 

7 641,3 7 896,9 7 663,1

Allmän kulturverksamhet 1 163,3 1 165,9 1 190,2
Bibliotek 10 310,1 10 464,6 10 596,9
Idrotts- och fritidsanläggningar 10 779,0 10 460,5 10 810,4
Kulturminnesvård, inkl. Österlens 
Museum 

1 641,0 1 763,1 1 862,4

 
 
 

 Investerat  
t.o.m 2006

Prognos
2007

Budget
2008

Investeringar 1 087,0 1 356,0 675,0
varav:   
Övriga mindre investeringar   675,0

 
 
Nuvarande verksamhet 
För att Simrishamn skall vara ett attraktivt samhälle för alla åldrar krävs både bredd och kvalitet i 
verksamheterna. Kultur- och fritidsnämndens viktigaste uppgift är att verka för att alla, oavsett ålder 
och kön, om man är frisk eller har ett funktionshinder, skall ha möjlighet till en meningsfull fritid. 
Nämnden skall också vara ett stöd och en samarbetspartner för föreningslivet.  
 
För att fullfölja sina uppgifter har nämnden organiserat verksamheterna i fem verksamhetsområden:  

• Allmän fritidsverksamhet, som bl. a. omfattar förenings- och studieförbundsstöd och 
verksamheten vid Ungdomens Hus 

 
Gemensamt stöd (Kostnad  2 669,9 tkr) 
Stöd till fritidsverksamhet  (Kostnad:2 850,4 tkr) 
 
Ungdomens hus  (Kostnad 2 1807,8 tkr) 
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Kultur- och Fritidsnämnden 

•Verksamheten på Bénka-dí 
    ”En spännande och meningsfull fritid i en trygg och respektfull miljö” 
•Ungdomsdemokratifrågorna: Ungdomsrådet och ungdomsomröstningen 
•Sommarfestivalen 

 
• Allmän kulturverksamhet, som bl. a. omfattar verksamheten vid Galleri Valfisken och egna 

arrangemang 
Galleri Valfisken (Kostnad 659,5 tkr) 
Öppet ca 6 månader  
5 utställningar per år 
 
Övrig kulturverksamhet (Kostnad 530,7 tkr) 
Egna arrangemang 
Folkfester 
Arrangemangs-/kulturprojektstöd till föreningar 

 
• Biblioteksverksamhet (Kostnad 10 569,9 tkr) 

Huvudbibliotek samt 6 filialer 
Totalt öppethållande: 105 tim/v 
1 litteraturpedagog som arbetar inom ramen för kulturgarantin 
Boken-kommer 
 

• Idrotts- och fritidsanläggningar, som också omfattar entreprenaden av driften av vissa 
anläggningar. Nämnden skall samordna all lokalbokning i kommunen.  
Idrottsplatser (Kostnad 125,2 tkr) 
2 idrottsplatser.  
Sporthallar (Kostnad 4 515,7 tkr) 
Korsavadshallen och sporthallen i Kivik.  
Tobisviks camping (Kostnad 279,9 tkr) 
Motionsslingor/vandringsleder (Kostnad 10,0 tkr) 
2 motionsslingor samt vandringsleden mellan Brösarp och Mälarhusen. 
Samlingslokaler (Kostnad 1 746,9 tkr)  
Grand, Medborgarhuset i S:t Olof, Vitaby, Ö Vemmerlöv, Allaktivitetshuset i Gärsnäs 
Utomhusbad (Kostnad 667,7 tkr) 
4 utomhusbassänger samt Gyllebo friluftsbad 
 Entreprenadavtal för drift av fritidsanläggningar (Kostnad 3 465,0 tkr) 
Avtalet löper till 2009-12-31 
 

• Kulturminnesvård, som omfattar kulturminnen samt verksamheten vid Österlens Museum 
Österlens museum (Kostnad 1 627,2 tkr) 
Kulturminnesvård (Kostnad 234,2 tkr) 
Kulturminnesmärken och hamnavgifter för kulturbåtar 

 
 
 

Nyckeltal 
Utfall 
2005 

Budget 
2006 

Utfall  
2006 

Budget  
2007 

Budget  
2008 

Nettokostnad per inv. nämndens totala 
verksamhet 

1560 1 658 1 634 1 665 1 687

Kontant förenings- och studieförbundsstöd per 
inv. 

172 174 167 158 164

Mediainköpskostnad per inv. 60 62 64,5 58 58
Antal besökare:   
Bibliotek 162 052 200 000 166 086 170 000 170 000
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Kultur- och Fritidsnämnden 

Bénka-dí (baserat på två slumpvis utvalda 
veckor) 

19 000 24 000 13 000 13 000 13 000

Galleri Valfisken 7 000 9 065 5 232 6 000 6 000
Österlens museum 50 000 10 000 50 339 50 000 50 000
Korsavads simhall 49 922 60 000 51 131 52 000 52 000
Samlingslokalsbokningar 3 489 3 500 3 216 3 300 3 300
Andel besökare på Ungdomens Hus som deltar i 
särskilda aktiviteter 

55 % 30 % 47 % 35 % 35 %

Antal bibliotekslån 194 614 250 000 189 747 190 000 190 000
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten 578 850 675 650 650
 
 
Fullmäktigemål 
 
Simrishamn skall vara en ledande kulturkommun. 
 
Simrishamnarna upplever att ett mångsidigt fritids- och kulturutbud gör Simrishamns kommun till en 
attraktiv kommun för alla åldrar. Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för allas tillgång 
till  

• upplevelser 
• delaktighet 
• fysisk aktivitet 
• bildning 

 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skall erbjuda barn och ungdomar trygga miljöer, fria från 
rasism, våld och droger. 
 
Nämndsmål 
Kultur- och fritidsnämnden skall under 2008 

• utreda alternativen för att kostnadseffektivisera bio- och scenverksamhet i Simrishamn. 
• anordna möte med föreningar för att bättre kunna ta tillvara deras kompetens. 
• utbilda föreningar i kommunens drogpolicy. 
• göra en översyn av föreningsbidragen. 
• initiera till möte med barn- och utbildnings- och socialnämnd för att diskutera gemensamma 

frågor, däribland stödet till ungdomar på kvällar och helger. 
• upprätta en långsiktig lokalförsörjningsplan med tillhörande underhållsplan för vår 

verksamhet. 
• påbörja renoveringen av Hafreborg. 
• uppdra åt förvaltningen att kostnadseffektivisera verksamheten. 
• utvärdera entreprenadavtalet och redovisa möjligheter för framtiden. 
• sammanställa externa och interna uppdrag samt dokumentera muntliga överenskommelser. 
• anta en biblioteksplan för kommunen.  
 

 
 
 
Redovisning av förslag till effektiviseringar samt förslag till samverkan 
med grannkommunerna 
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Kultur- och Fritidsnämnden 

1. Förslag till effektiviseringar 
Inga konkreta förslag till effektiviseringar finns. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 
kostnadseffektivisera verksamheten. Förslaget skall redovisas vid nämndens sammanträde i mars 
2008. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att utreda alternativen för att 
kostnadseffektivisera bio- och scenverksamheten i Simrishamn. Detta skall redovisas i augusti 2008. 
 
2. Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Ett gemensamt biblioteksdatasystem och biblioteksservice. Regionbiblioteket kommer göra en 
utredning kring dessa frågor. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med biblioteken.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson 
Förvaltningschef: Göran Nydahl 
 
 
Nämndens ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utgörs av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, resurscentrum, skolrestauranger och den kulturpedagogiska 
enheten (Kulturgarantin och Kulturskolan). 
 
Nämnden har sedan 2004 ett skolpengssystem som är utvecklat för att skapa en driftsekonomi som är 
kopplad till en beslutad ambitionsnivå i de olika verksamheterna samt av antalet barn och elever. Detta 
resursfördelningssystem är utvecklat så att ekonomin redovisas i två olika nivåer – en 
förvaltningsnivå, varifrån skolpengarna fördelas, och en resultatnivå, som visar skolenheternas 
enskilda ekonomier. 
 
I budget har nämndens verksamhetsområden indelats i barnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieverksamhet samt gemensamma verksamheter (skolskjutsar, förvaltningskontoret, 
lönekompensation för 2007, kostverksamhet, kulturverksamhet samt resurscentrums verksamhet). För 
fastställande av fullmäktigemål har dock verksamheterna samlats endast under begreppen barnomsorg, 
grundskola och gymnasieskola. 
 
I april 2007 lade Skolverket fram sin inspektionsrapport gällande Simrishamn. Skolverket har granskat 
kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt 
vuxenutbildning. Rapporten visar att kvalitetsarbetet i Simrishamns kommun är väl fungerande. Vad 
gäller elevernas resultat är i det i nivå med riket och arbetet med elever i behov av särskilt stöd håller 
god kvalitet. Brister har dock konstaterats i elevernas arbetsmiljö i grundskolan och 
likabehandlingsplaner finns inte för alla verksamheter. Skolornas och kommunens 
kvalitetsredovisning är aktiva redskap för att förbättra måluppfyllelsen för eleverna. Kommunen driver 
på utvecklingen dels med uppföljningar av resultaten och krav på åtgärder och dels med att ta fram 
stöd och verktyg för skolornas utvecklingsarbete. Enligt Skolverket bör dock kommunen förbättra 
kvalitetsarbetet inom skolbarnomsorgen. Dessa av Skolverket påtalade brister bearbetas nu av 
förvaltningen och berörda skolenheter. I detta förslag till budget görs ekonomiska förstärkningar inom 
barnomsorgen. 
 
Inom nämndens ansvarområden är tre utvecklingsområden aktuella; skollokalsutredningen, 
måltidsproduktionen samt ett svikande elevantal. Den sammansvetsande faktorn är ändringarna i 
kommunens demografi. Nämndens arbete med skollokalfrågan avslutades i samband med att BUN 
fattat beslut i frågan och överlämnat ärendet till kommunfullmäktige. I samband med denna utredning 
inledde förvaltningscheferna inom social- och barn- och utbildningsförvaltningen ett arbete med att se 
över kommunens måltidsproduktion i ett framtida perspektiv.  
Det tredje området, ett svikande elevantal i både grundskola och gymnasieskola, är nämndens största 
utmaning.  
 
 
 
 
Ekonomisk ram 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 Bokslut 
2006

Budget
2007

Budget
2008

Driftram 298 885 311 647 321 145 
varav:    
Barnomsorg 59 615 62 977 71 156
Förskoleklass- och 
grundskoleverksamhet 

117 236 116 347 117 274

Gymnasieverksamhet 67 718 72 723 69 335
Gemensamma verksamheter* 54 316 59 600 63 380

* I denna rubrik ingår nämnd, förvaltning, skolskjuts, lönerevisioner i budgetkolumnerna, 
kostverksamheten, kulturverksamhet samt resurscentrum. 
 
Den ekonomiska ramen som är framräknad ovan är uppbyggd på två sätt. Vad gäller barnomsorg, 
förskoleklass- och grundskoleverksamhet samt gymnasieverksamheten är grunden i beräkningen 
kommunens demografi. För rubriken gemensamma verksamheter är underrubrikerna i huvudsak 
anslagsfinansierade. 
 

Barnomsorg 
 
Antalet barn inom barnomsorgen beräknas öka med 46 barn jämfört med budgetår 2007. Den största 
ökningen beräknas komma inom den enskilda skolbarnsomsorgen.  
 
Kommunfullmäktige beslöt i samband med budget 2008 att särskilt mål att satsningar inom 
barnomsorgen för att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna skulle göras. Målsättningen är 
att i förskolan nå de nationella målen för personaltäthet och gruppstorlekar. I enlighet med detta beslut 
ökar BUN samtliga barnomsorgspengar med 3 000 kr per barn och år jämfört med budgeterad 
barnomsorgspeng 2007. 
 

Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 
 
Förskoleklassen ökar något under 2008 på grund av ett större elevantal än under budgetår 2007, men 
nämnden ser att utnyttjandet av denna verksamhet inte är hundraprocentig varför täckningsgraden 
sänks till 95 %. 
 
Grundskoleverksamheten går som bekant mot en kraftig minskning av verksamhet. Mellan budgetår 
2007 och 2008 räknar nämnden med att tappa cirka 100 elever. Denna stora förlust av elever innebär 
dock en ökad F&K-kostnad i elevpengen, vilket ger följdeffekter till den enskilda och interkommunala 
verksamheten. 
 
I jämförelse med våra grannkommuner och vid en jämförelse med ett genomsnitt av landets samtliga 
kommuner har Simrishamns kommun en låg personaltäthet. För att höja personaltätheten i de lägre 
åldrarna ökar BUN skolpengen med 1 300 kr per elev och år i jämförelse med budget 2007. 

 
 
 
 
Gymnasieverksamhet 
Gymnasieverksamheten är en verksamhet där elevernas mobilitet är en viktig faktor i budgetarbetet. 
Vid intaget hösten 2007 såg vi en hög andel som sökte till vår gymnasieskola. Samtidigt minskade 
elevantalet i år två och tre. En annan viktig faktor är hur många elever som går och kommer att gå ett 
fjärde år inom gymnasieverksamheten. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Gemensamma verksamheter 
 
Under gemensamma verksamheter finns det två poster som avviker från budget 2007. Ökningen av 
skolskjutsbudgeten hänförs till att fler biljetter behöver köpas in till gymnasieeleverna samtidigt som 
priserna har höjts av Skånetrafiken. Till detta kommer en post på 600 tkr för att kunna hjälpa skolorna 
att öka samarbetet på landsbygden. Den andra ökningen är uppräkningen av lönerevison 2008. I 
budget 2008 finns den upptagen till 3 %. Men kommunals avtal genererar en ökning med i genomsnitt 
9,34 %, vilket också finna inräknas i budgeten för lönerevision 2008.  
 
 

 Investerat  
t.o.m 2006

Prognos
2007

Budget
2008

Investeringar    
varav:    
Övriga mindre investeringar  2 070 1 500

 
Budget för investeringar kommer att användas till mindre anpassningar och investeringar i 
verksamheterna. I övrigt hänvisas till skollokalutredningen och de investeringar och anpassningar som 
det beslutats om i detta ärende. 

 
 
Barnomsorg 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Behovet av förskola har successivt förändrats i Simrishamn. Antalet barn har ökat sedan maxtaxan 
infördes medan vistelsetiden för många barn minskat. Detta innebär att personalen i förskolan 
upplever att arbetet blivit mer ansträngande trots att antalet barntimmar i praktiken inte ökat. 
Förskolorna försöker bemanna sig efter hur omsorgsbehovet fördelar sig över dagen och inte efter 
statiska barngrupper. 
 
Fritidshemsverksamheten har i hela landet efterhand fått minskad personaltäthet. Simrishamns 
kommun arbetar med samma förutsättningar. Verksamheten förutsätter att fritidshemmen samarbetar 
med skolverksamheten. 
 
 
Fullmäktigemål 
 
Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig 
och kvalitativ verksamhet som ger varje barn en bra start i sitt livslånga lärande. 
 
 
 
Nämndsmål 
 

• Inom en månad erbjuder kommunen plats inom barnomsorgen. 
• I samtliga kommunala familjedaghem och förskolor prioriterar personalen arbetet med 

språkutveckling. Detta sker genom att alla barn får en planerad språkträning tre dagar i 
veckan, till exempel med sång, rim & ramsor och drama. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

• Föräldrar kan rekommendera kommunens barnomsorg till andra familjer till minst 75 % på en 
skala 1-100 % 

 
 
Grundskola (inkl förskoleklass) 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Grundskolan i Simrishamn har i jämförelse med andra kommuner en förhållandevis låg skolpeng. 
Denna omständighet gör det svårt att driva mindre skolenheter och gör det svårt att upprätthålla den 
kompetens som krävs inom grundskolan. Detta blir särskilt tydligt när förvaltningen analyserar 
förutsättningarna för driften av Simrishamns kommuns olika byskolor. 
 
Av skollokalutredningen framgår att en ökande del av grundskolepengen åtgår till överskottet av 
skollokaler. Det är oerhört angeläget att lokalanpassning till verksamheterna görs så fort som möjligt. 
 
I grundskolan minskar antalet elever med cirka 90 elever varje läsår.  
 
Fullmäktigemål 
 
Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns kommun erbjuder alla elever en verksamhet med 
höga förväntningar på elevers prestationer och med kvalitativa uppföljningar av varje elevs 
kunskapsutveckling. Elevernas behov är utgångspunkt för organisation och arbetssätt. 
 
Nämndsmål 
 
Förskoleklass 
 

• Personalen i samtliga förskoleklasser prioriterar arbetet med barnens språkliga medvetenhet 
genom att med alla barn inom förskoleklassen ha planerad språkträning tre dagar i veckan, till 
exempel med rim & ramsor, ordlekar, läsning, skrivning, drama, bild och datoranvändning. 

• Personalen dokumenterar varje elevs utveckling i enlighet med riktlinjerna för individuella 
handlingsplaner. 

• 75 % av föräldrarna är nöjda med förskoleklassverksamheten. 
 
 
Grundskola 
 

• Alla elevers läsförmåga följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 
• Minst 90 % av eleverna på varje skolenhet har nått LUS-punkt 15 när de lämnar år tre i 

grundskolan. 
• Alla elevers matematikutveckling följs årligen upp enligt matematikutvecklingsschemat 

(MUS). 
• Minst 90 % av eleverna i år tre på varje skolenhet har ”tillräcklig förmåga” till problemlösning 

enligt MUS. 
• Minst 90 % av eleverna i år fem har nått resultat godkänd enligt målen för de nationella 

proven. 
• Alla elever ska kunna simma 200 m när de lämnar år 5 i grundskolan. 
• Minst 90 % av eleverna i år 9 ska uppnå behörighet för fortsatta studier i gymnasieskolan. 
• Det genomsnittliga meritvärdet av betygen vid avslutad grundskola är minst förväntat värde 

enligt SALSA. 

 52



Barn- och utbildningsnämnden 

• Eleverna är så nöjda med sin skola att de kan rekommendera skolan till andra elever till minst 
75 % på en skala 1-100 %. 

 
 
Gymnasieskola 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Gymnasieverksamheten har som målsättning att erbjuda önskad utbildning till alla ungdomar i 
Simrishamn. Flertalet nationella program erbjuds via vår kommunala gymnasieskola eller via 
samverkan med Sydskånska gymnasieförbundet. Det finns en trend i samhället, som gör att eleverna 
söker utbildningar utanför den egna kommunen, vilket i sin tur försvårar kommunens möjligheter att 
skapa ekonomiskt effektiva organisationer. 
 
Österlengymnasiet är en viktig skola för vår kommun. Det är väsentligt att skolan fungerar effektivt 
och i samklang med de behov och de förutsättningar som ges av direkta uppdragsgivare och av 
kommuninvånarna. Skolan är relativt liten vilket innebär både för- och nackdelar. Litenheten för 
skolan förhållandevis lättstyrd och överblickbar. Detta är en fördel, eftersom inga elever behöver 
försvinna i mängden. Det är dock en begränsning beträffande handlingsfriheten i program- och 
kursutbud. Intressanta program och kurser kan inte erbjudas, eftersom de får ekonomiska 
konsekvenser som inte kan hanteras inom tilldelad budget. 
 
Österlengymnasiets utveckling kan ses utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt 
behöver skolan se över programplaner och kursutbud för att skapa en stringens och klarhet i vad 
skolan erbjuder. Det innebär att skolan inte kan och inte heller vill tillgodose alla önskemål och idéer 
som uppstår. Däremot innebär det att skolan kan ta emot fler elever och bedriva en bättre undervisning 
till lägre kostnad. I denna översyn ingår också att utvärdera vilka nya kurser eller inriktningar som vi 
ska bedriva med befintliga resurser. 
 
I ett längre tidsperspektiv är utvecklingsmöjligheterna större även om det ekonomiska utrymmet ger 
begränsningar. Varje ny inriktning vänder sig till en ny elevgrupp och inriktningen måste ha ett 
elevintresse, som sträcker sig över en längre tid. Oftast fem till tio år beroende på de investeringar som 
måste göras. Aktuella områden är lärlingsutbildningar, hantverksprogram jämte andra möjliga 
inriktningar. 
 
Gymnasieverksamheten omfattar dels den kommunala gymnasieskolan, dels all annan utbildning som 
köps från andra kommuner och friskolor. Många elever omfattas av det individuella programmet, som 
från hösten 2006 fått en ökad ambition.  
 
Skollagen tvingar kommunen att ”köpa” utbildning till dem som inte går i den egna verksamheten. 
Detta medför att den totala kostnaden i första hand bestäms av antalet elever i olika verksamheter och 
inte av var de går. Ambitionen för kommunens gymnasieskola är att 60 % av eleverna skall välja 
denna. Färre elever i kommunens gymnasieskola gör det svårare att inom den tilldelade 
gymnasiepengen få en fungerande ekonomi, eftersom de fasta kostnaderna tar en ökad del av pengen. 
 
Ett sätt att begränsa kostnaderna är att genomföra rationaliseringar i den egna gymnasieverksamheten. 
Detta kan vara riskfyllt, eftersom en minskad ambition i den egna verksamheten kan styra elevernas 
val ut från kommunen, vilket på sikt kan äventyra kommunens gymnasieskola. Skulle den kommunala 
gymnasieskolan försvinna måste all utbildning köpas med väsentlig ökad kostnad som följd. 
 
Fullmäktigemål 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Simrishamns kommun, i samverkan med andra aktörer, erbjuder gymnasieutbildningar som täcker 
huvuddelen av elevernas önskemål. Österlengymnasiets utbud har sådan hög kvalité och är så attraktiv 
att majoriteten av kommunens gymnasieelever naturligt väljer kommunens gymnasieskola. 
 
Nämndsmål 
 

• Genom samverkan klarar det totala utbudet 90 % av elevernas förstahandsval. 
• 80 % av eleverna får slutbetyg inom fyra år. 
• Eleverna vid Österlengymnasiet är så nöjda med sin skola att de kan rekommendera andra 

elever att studera där till minst 75 % på en skala 1-100%. 
• Minst 60 % av eleverna i Simrishamns kommun väljer Österlengymnasiet vid intagningen. 

 
 
Gemensamma verksamheter 
 
Barn- och utbildningsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, 
grundskola, särskola, gymnasieskola, kostverksamhet samt kulturverksamhet i form av Kulturgarantin 
och Kulturskola. 
 
Nämndsmål 
 

• minst en gång om året deltar Barn- och utbildningsnämndens ledamöter i en temadag i 
aktuella ämnen inom nämndens verksamhetsområden. 

 
Gemensamma verksamheter 
Under begreppet gemensamma verksamheter samlas kostnaderna för förvaltningskontoret, gemensam 
kompetensutveckling samt skolskjutsar. Härunder ligger också löneuppräkningen för 2008. 
Skolenheternas administration och kostnaderna för fastigheter och kapital fördelas ut i de olika 
skolpengarna. 
 
 
Nämndsmål 
 

• Leverera tydliga beslutsunderlag till nämnden. 
• Ge fortlöpande information om ekonomin. 
• Inkomna skrivelser till förvaltningen ska besvaras inom tre veckor. Övriga ärenden inom 

ramen för barn- och utbildningsförvaltningens delegering handläggs inom fyra veckor. 
• Minst en gång om året bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in nämndens ledamöter till 

en temadag i aktuella ämnen inom nämndens verksamhetsområden. 
 
Kostenheten 

Kostenheten ansvarar inköp, tillagning och distribution av mat till förskolor och skolor. Utöver detta 
ansvarar även Kostenheten för hela kommunens upphandling av livsmedel.  
 
Som en följd av förändringen av livsmedelslagen har nya rutiner för egenkontroll och 
livsmedelshygien införts liksom nya statistikrutiner som underlag till en säkrare ekonomi. 
Datoriseringen av tillagningsköken för att på sikt förenkla inköpsrutinerna fortsätter samtidigt som 
personalen utbildas för att hantera detta. Målsättningen är att kunna utöka utbudet så att 
eleverna/gästerna erbjuds två rätter per dag, alternativt erbjuda en utökad salladsvagn med exempelvis 
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kycklingsallad. Samtidigt vill nämnden satsa på våra matsalar/skolrestauranger för att öka trivseln. 
Diskinlämningsdiskar bör installeras på fler skolor som förbättring av personalens arbetsmiljö. 
Nämndsmål 
 

• Kostenheten följer de av livsmedelsverket utarbetade riktlinjer och rekommendationer för 
skollunchens innehåll av energi och näringsvärde. 

• Matråd finns på alla skolenheter. 
• 75 % av eleverna är nöjda med skollunchen. 

 
Kulturpedagogisk verksamhet 
 
Den kulturpedagogiska enhetens verksamhet består av frivillig verksamhet bestående av instrumental- 
och vokalundervisning, orkester- och ensembleverksamhet och utåtriktad verksamhet, dans och 
bildkonst samt den integrerade verksamheten med kulturgarantin. Verksamheten är den enda 
utbildningsvägen för de barn och ungdomar som vill fortsätta och utbilda sig till musiker och 
kulturpedagoger.  
 
Nämndsmål 
 

• Under en tvåårsperiod ökar antalet elever i den frivilliga verksamheten med minst 5 % per år. 
• Varje barn och elev erbjuds någon kulturverksamhet årligen i enlighet med Kulturgarantin. 

 
Resurscentrum 
 
Från resurscentrum fördelas medel till att klara undervisningen för barn och elever med större 
svårigheter. ”Normala svårigheter” förutsätts rymmas inom de vanliga skolpengarna. För att minska 
risken att medel försvinner in i den allmänna skolorganisationen har förvaltningen skapat 
tilläggspengar i tre olika nivåer utöver de ordinarie skolpengarna. Den enskilde eleven har denna 
tilläggspeng med sig oavsett var eleven går och om eleven flyttar mellan olika skolor. 
Tilläggspengarnas storlek är kopplat till barnets/elevens svårigheter. 
 
Nämndsmål 
 

• En utredning är färdigställd senast två månader från det att den initierats. 
• Uppföljning av eleverna på resursskolorna sker varje termin tillsammans med respektive 

hemskolas rektor. 
• Minst 25 % av eleverna på resursskolorna integreras årligen i sin hemskola. 
• Minst 75 % av eleverna i särskolan är nöjda med sin skola. 
• Minst 75 % av föräldrarna är nöjda med särskoleverksamheten 
 
 

Redovisning av förslag till effektiviseringar samt förslag till samverkan 
med grannkommunerna 

 
 
1. Förslag till effektiviseringar 
Skapandet av en central skolenhet i centrala Simrishamn möjliggör skapandet av en effektivare 
skoladministration. 
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En samordning av matlagningen för barn, elever och äldre ger effektiviseringar både för barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 
 
2. Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Vuxenutbildningssamarbetet med Tomelilla avslutas 2007-12-31. I Ystad och Simrishamn pågår ett 
utvecklingsarbete för att skapa en ny samverkan runt vuxenutbildningen. Syftet är att skapa ett 
gemensamt stort utbildningsutbud för Simrishamns invånare utan att detta medför nya kostnader. 
Syftet är också att tillsammans skapa ett underlag som möjliggör fler yrkesinriktade utbildningar. 
 
Ett mängd kommuner i Skåne planerar att via samverkan möjliggöra fritt sök av gymnasieutbildningar. 
Syftet är, förutom att tillmötesgå elever och föräldrar, att skapa stabila planeringsunderlag som i sin tur 
ger bättre ekonomiska förutsättningar.  
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SOCIALNÄMNDEN 
 
Ordförande: Stefan Lamme 
Förvaltningschef: Roland Persson  
 
 
Socialnämndens ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen vilket innebär att utifrån individens behov 
erbjuda bistånd och social service i form av råd, stöd eller behandling. Nämnden ansvarar för att 
personer med psykiska funktionshinder får stöd och därigenom ökade möjligheter att leva som andra i 
samhället. Socialnämnden ansvarar också för social omsorg till i huvudsak äldre, hemsjukvård samt 
omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden har också ansvar för kommunens arbetsmarknads-
frågor, mottagande av flyktingar, bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd och kommunala 
hyresgarantier. Ansvarsområdet styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av 
unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och alkohollagen. Socialnämndens verksamhet är 
indelad i övergripande administration, individ- och familjeomsorg (inkl. arbetsmarknadsfrågor), social 
omsorg/ hemsjukvård och LSS-verksamhet. 
 
Ekonomisk ram 

Budget Budget  Bokslut 
2006 2007 2008

Driftram 321 747 340 598 358 424
varav:     

Administration/nämnd 5 473 13 995 1)   15 053

Individ- och familjeomsorg 
inkl. arbetsmarknadsfrågor 32 202 36 366 36 101

Social omsorg inkl. 
hemsjukvård 226 951 235 879 253 113

LSS-verksamhet 57 121 54 358 54 157

 
 

1) Under administrationen finns del av medel avsedda för löneökningar 2007 och 2008. 
 
 

 Investerat  
t.o.m 2006

Prognos
2007

Budget
2008

Investeringar          3 044 3 116 3 500
varav:  
ADB-investeringar  366 350
Inventarier IFO / hemtjänst/   850 650
Trygghetslarm  75 75
Hjälpmedel  1825 2 100
IT –syst. Vård och omsorg  450

 
 
 
ADB – investeringar: Varje år förnyas och byggs IT-strukturen ut inom socialförvaltningen och det 
finns idag ca 260 användare fördelat på ca 200 datorer. Förnyelse och utbyggnad sker för att förenkla, 
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effektivisera och snabba upp olika processer och moment i det löpande arbetet med exempelvis 
dokumentation inom HSL eller socialtjänst. Vi arbetar även för att Socialförvaltningen ska vara en 
modern och framåt kommun när det gäller IT lösningar och att vi på så sätt bl.a. är konkurrenskraftiga 
vid nyrekrytering av personal.  
  
Trygghetslarm: Det finns idag ca 500 personer i ordinärt boende som har trygghetslarm. Dessa är 
kopplade till larmdatorer som kopplar larmet vidare till personalen i hemtjänsten. Budget avser 
nyinköp av larm att placera i hemmen. 
 
Inventarier i IFO / hemtjänsten: Det finns  7 st äldreboende i kommunen där det bor ca 300 brukare. 
De allmänna utrymmena är stora och inrymmer dagcentraler, personalrum, uteplatser, matsalar, tv-
rum, dagverksamhet m.m. Dessa lokaler kan besökas av både boende i husen men det kommer även 
mycket besökare utifrån. Dessa utrymme måste möbleras med möbler som är extra tåliga men dyra.  
Mindre del av budgeten avser inköp av inventarier till IFO. 
 
Hjälpmedel: Avser inköp av arbetstekniska hjälpmedel samt hjälpmedel som rullstolar, rollatorer, 
vårdsängar m.m. till brukare och patienter i ordinärt och särskilt boende.  
 
Nytt IT – system vård och omsorg: Det IT system som förvaltningen har idag kommer inte att 
underhållas av leverantören utan kommer att avvecklas. Under senare delen av 2007 har 
förvaltningens mål varit att uppgradera vårt system till leverantörens nya. Men då leverantören inte 
kunna ge garantier och (enl. känd fakta i nuläget) inte kunnat ge accept på de krav vi ställt, blir vi 
därför under 2008 antagligen tvingade till upphandling. 
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Administration/nämnd 
 
Nuvarande verksamhet 
Verksamhetsområdet omfattar personalkostnader m.m. för förvaltningsövergripande administration 
samt kostnader för socialnämnd.   
Administrationens uppgift är att: 
• Under socialnämnden leda och styra verksamheten 
• Bedriva utrednings- och planeringsverksamhet, göra utvärderingar och kvalitetsuppföljningar 
• Upprätta förslag till budget, göra ekonomiska uppföljningar, bokslut och ansvara för att intern 

kontrollplan genomförs 
• Genomföra upphandlingar 
• Bereda ärenden inför beslut i socialnämnd etc. 
• Planera och bedriva utbildnings- och fortbildningsverksamhet 
• Initiera och samordna kvalitetsarbete 
• Ge råd och stöd till förvaltningens olika verksamheter  
• Ge administrativ service till socialnämnd, utskott och förvaltning 
• Omvärldsbevakning och information 
• Ansvara för de verksamhetsspecifika IT-systemen, hemsida och intranät. 
• Samverka med övriga kommunala förvaltningar och externa samverkanspartners med 

kommuninvånarnas bästa för ögonen 
• Administrera verksamheten med personligt ombud för psykiskt funktionshindrade 
 
”God ekonomisk hushållning” 
Socialförvaltningens arbete styrs av de mål som fullmäktige fastställt och som konkretiserats av 
socialnämnden. Målen utgår bl.a. från den speciallagstiftning som styr olika delar av verksamheten.   
Socialnämnden arbetar för en god ekonomisk hushållning genom att kontinuerligt följa ekonomin och 
genomföra årliga kvalitetskontroller. Ekonomisk uppföljning lämnas månatligen till Kommun-
styrelsen, med eventuella förslag till åtgärder vid befarade underskott. Ekonomisk uppföljning etc. är 
också en stående punkt på nämndens sammanträden, likaså en genomgång av sjukskrivnings-
statistiken. Den ekonomiska medvetenheten bland chefer och personal på socialförvaltningen är hög. 
Rapportering till driftscheferna sker också regelbundet, både i grupp och vid behov individuellt. Inom 
vård och omsorg fördelas resurserna huvudsakligen genom ett resursfördelningssystem som kopplar 
beviljat bistånd till ekonomi. Så långt som möjligt strävar socialnämnden mot att, där det är möjligt 
och meningsfullt, lämna systemet med anslagsbudget. Politikens ansvar respektive förvaltningens har 
därmed blivit tydligare. Politiken beslutar om ambitionsnivå inom ramen för central lagstiftning och 
beviljar resurser därefter. Förvaltningen har att verkställa detta. I verkställandet finns också en tydlig 
av socialnämnden formulerad strategi om att välja så kostnadseffektiva lösningar som möjligt för att 
nå målet. Det handlar t.ex. om att prioritera öppenvårdslösningar och hävda arbetslinjen inom IFO, ha 
god kvalitet på den öppna hemtjänsten och stöd till anhöriga m.m. Socialnämnden har också 
ambitionen om att upprätthålla ett mycket professionellt beslutsfattande i olika biståndsärenden. Det är 
i dessa otaliga individbeslut som det ekonomiska resultatet avgörs. Det handlar om att få det bistånd 
man har rätt till och på lika villkor.   
Målet är att verksamheten skall bedrivas inom tilldelade ramar. Det är dock i det närmaste omöjligt att 
få ett nollresultat i en verksamhet där enskilda icke förutsägningsbara beslut kan vara i miljonklassen. 
Sådana beslut ligger också i princip på utskott och är inte delegerade till tjänstemän. 
Inom vård/omsorg och LSS-verksamhet finns ett system med s.k. belöningspengar som innebär att en 
enhet kan få behålla en del av överskottet för personal- och verksamhetsutveckling, förutsatt att man 
uppnått kvalitetsmålen. Detta system har visat sig skapa stark motivation och förstärks nu genom att 
projektet med s.k. bonussystem i ett hemtjänstdistrikt avbryts och dessa resurser tillförs 
”belöningspengarna”.  
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Verksamhetsförändringar 
Administrationen kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare utveckla metoder för 
verksamhetsuppföljning och kvalitetskontroll av utförande verksamheter. Det är särskilt viktigt att få 
fram brukarnas uppfattning. Sammanfattningar av kvalitetsmätningarna skall läggas ut på kommunens 
hemsida kompletterat med en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med kvalitetsförbättringar.  
 
Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor 
 
Nuvarande verksamhet 
Förebyggande insatser 
Till barnfamiljer ges genom 
KAK-huset: 

• föräldragrupper 
• föräldrasamtal 
• stöd i hemmet 
• föräldrautbildning, aktivt föräldraskap 
• samarbete med distriktsvården för att ge tidig hjälp  
• Marte Meo (en metod att stärka föräldra- och barnrelationen)  
• rådgivning i familjerätt 
• föräldrautbildning i spädbarnsmassage 

 
Till ungdomar och deras föräldrar genom 
Ungdomsgruppen: 

• uppsökande verksamhet i riskmiljöer  
• samarrangör med BUF för drogfritt disco 
• onsdagsklubben för mellanstadiet 
• familjesamtal 
• föräldrarådgivning  
• drogtester  
• information om droger  
• samarbete med skola, polis och kriminalvård. 

 
Till vuxna missbrukare genom  
Prologen  

• uppsökande verksamhet  
• stöd och rådgivning 
• samarbete med psykiatrin, polis och kriminalvård 

 
Rådgivningsbyrån Oasen  

• stöd och rådgivning 
 
Familjerådgivning (externt tillsammans med andra kommuner) 

Barn- och ungdomsvård 
Insatser ges för det mesta efter egen ansökan genom socialtjänstlagen och i undantagsfall genom tvång 
enligt lagen om vård av unga. Utredning av barn och föräldrars behov av stöd och barns behov av 
skydd ligger som grund. 
 

• stödsamtal 
• kontaktfamilj 
• familjebehandling 
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• vård i familjehem 
• vård på HVB- hem (hem för vård och boende) 
• yttrande till åklagare, tingsrätt och länsstyrelse 
• medling vid ungdomsbrott 
• ASI/ADAD-intervjuer En intervjumetod för att kartlägga missbruk. 

  

 UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 

Barn och ungdomsvård  

Institutionsvård / antal dygn 2 723 1650 1 650 

Kr / dygn 1 986 3 317 3 317 
  

Familjehem antal dygn 5 673 4 864 4864 

Kr / dygn 553 765 765 
 

 
 
 
Familjerätt 

• samarbetssamtal 
• utredningar om vårdnad, boende och umgänge 
• avtal om vårdnad, boende och umgänge 
• faderskapsutredningar/fastställande av 
• adoptionsutredningar 
• dödsboanmälningar 

 
Vuxenvård 
Utredning efter egen ansökan om behov av vård enligt socialtjänstlagen. I undantagsfall görs utredning 
enligt LVM, lagen om vård av missbrukare. 

• öppenvård (Prologen och Oasen) 
• vård på HVB (hem för vård och boende) 
• vård i familjehem 
• kontaktperson 
• ASI-intervjuer 
 
 

 UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 

Vuxenvård  
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Antal dygn 318 640 640 

Kr / dygn 2 199 1 660 1 660 

 

Psykiskt funktionshindrade 
• boendestöd i hemmet 
• Kompassen 
• sysselsättningsverksamhet 
• träffpunktsverksamhet  

  
 
Försörjningsstöd 
Utredning efter egen ansökan om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd grundar sig på följande 
bedömningar: 

• ändamålet med bidraget skall vara nödvändigt för erhållande av en skälig levnadsnivå 
• om den enskilde har andra möjligheter att uppnå det ändamål som bidraget avser täcka 
• om den enskilde utifrån sin förmåga och möjlighet gjort vad han/hon kunnat för att själv fylla 

behovet 
• slutligen görs en bedömning av vad som är skäligt belopp för ändamålet 
• samarbete med arbetslivscenter, AF, FK och sjukvården för att den enskilde skall bli 

självförsörjande 
 
 

 UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 

  
Försörjningsstöd  

Antal hushåll med försörjningsstöd 357 390 346 

Medelbidrag / hushåll 5 754 4 550 4 367 
 

 
 
 

Arbetsrehabilitering 
• Arbetslivscenter har samarbetat med arbetsförmedling och försäkringskassa och där bedrivs 

verksamhet som syftar till att motverka arbetslöshet och därigenom minska behovet av 
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försörjningsstöd, alternativt hålla det på lägsta möjliga nivå. Åtgärder för att minska 
arbetslöshet och försörjningsstöd för ungdomar är särskilt prioriterat.  

Flyktingmottagning 
Kommunen har ett avtal med migrationsverket att ta emot 25 flyktingar per år. I flyktingmottagandet 
ingår: 

• ordna bostad 
• ordna barnomsorg och skola för barnen 
• SFI för vuxna och anordnande av praktikplatser 
• information och introduktion till det svenska samhället 
• fokus på barnens särskilda behov 
• samarbete med arbetsförmedling och sjukvård 

Kommunen har avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn och 
ungdomar. I mottagandet ingår bl.a.: 

• bostad i gruppboende 
• ordna skola 
• stödja ungdomarna på fritiden 
• övrigt stöd som kan behövas 

 
Serveringstillstånd  
Utredning efter ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillsyn av de restauranger som har 
tillstånd och tillsyn av folkölsförsäljning. För serveringstillstånd gäller att den sökande uppfyller 
följande krav 

• kunskap om alkohollagen 
• god vandel och ekonomisk skötsamhet 
• kök för allsidig matlagning 
• godkänd serveringslokal  

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning. 
Avgifterna för ansökan och tillstånd justeras årligen efter förändringar i prisbasbeloppet, enligt beslut i 
kommunfullmäktige. (Se bilaga) 
 
Verksamhetsförändringar 
BIBASS (barn i behov av särskilt stöd).  
Simrishamns socialförvaltning och bunförvaltning deltager i ett projekt tillsammans med Ystads 
socialförvaltning, bunförvaltning och BUP region Skåne med mål att få till stånd bättre samarbete och 
insatser för barn med neuropsykiatriska symptom. Rutiner för samverkan har utarbetats och från 
hösten 2007 börjar man arbeta enligt dessa i SÖSK-kommunerna.  
 
Miltonprojektet – psykiskt funktionshindrade  
Under hösten 2006 genomfördes en ny kartläggning av psykiskt funktionshindrades situation i SÖSK. 
Det resulterade i en rapport som presenterades för beslutsfattarna under våren 2007. För Simrishamns 
kommuns del visade kartläggningen ett stort behov av att bygga ut både sysselsättningsmöjligheterna 
och boendestödet. Rapporten visade också att ett förhållandevis stort antal barn har vårdnadshavare 
som är psykiskt funktionshindrade.  
Regeringen har vidare lagt fram förslag som innebär att kommunerna skall få en ny uppgift inom 
ramen för tvångsvård inom öppenvård och ett större åtagande när det gäller psykiskt sjuka 
lagöverträdare. Vad detta kan innebära för kommunen utreds f.n. inom ramen för det lokala 
Miltonprojektet.  
Socialförvaltningen kommer att lägga fram samlade konkreta förslag för målgruppen under 
budgetarbetet inför 2009.  
 
Kvinnofrid. 
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Arbetet med denna fråga sker nu i ett mycket tätt samarbete med nya kvinnojouren i Kristianstad och 
Kristianstads socialförvaltning m.fl. kommuner i nordöstra Skåne, samt Tomelilla. Detta samarbete 
kommer att fördjupas ytterligare. Ett kriscentrum för kvinnor, barn och män startar i januari 2008 i 
Kristianstad.   
 
BBIC (barns behov i centrum). 
BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården. 
Socialnämnden har ett avtal med socialstyrelsen att fram till mars 2009 utbilda och införa BBIC i 
barn- och ungdomsvården. Ett nätverk har bildats i SÖSK (utom Sjöbo som ej har gått in i BBIC) för 
att stötta och hjälpa varandra under implementeringstiden. BBIC har hög prioritet.  
 
Barngrupper  
Barn med missbrukande föräldrar och/eller psykiskt sjuka föräldrar behöver mycket stöd. En lämplig 
metod är barngrupper enligt CAP (children are people to). IFO kommer att utbilda personal och starta 
grupper under 2008. Samverkan med BUf diskuteras. Statsbidrag kommer att sökas. 
 
Försörjningsstöd 
Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat kraftigt i Simrishamns kommun under ett antal år. Fyra 
faktorer styr: Läget på arbetsmarknaden, förändringar i socialförsäkringssystemen, befolkningens 
sammansättning och arbetsmetodiken inom socialtjänsten. Inriktningen inom IFO har varit att så långt 
som möjligt hävda arbetslinjen och en prioritering av de unga. Arbetet har varit mycket framgångsrikt.  
Det finns ingenting som säger att man inte även under 2008 kan hålla försörjningsstödet på en låg 
nivå. Skåne och Själlandsregionen är ett dynamiskt område med sug efter arbetskraft. Det är däremot 
svårare att bedöma de förändringar som nu sker inom arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar. 
Men socialförvaltningen gör ändå den bedömningen att förändringarna ytterligare förstärker 
arbetslinjen.   
 
Arbetsrehabilitering 
Det är f.n. oklart vilket uppdrag arbetslivscenter kommer att ha under 2008. Budgetpropositionen för 
2008 innehåller stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Det kommer inte att stå klart förrän 
vid årsskiftet.  
Samtidigt har socialförvaltningen i samverkan med övriga kommuner i sydost, region Skåne, 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen färdigställd en utredning om förutsättningarna att starta ett 
finansiellt samordningsförbund. Beslutsprocessen kommer att påbörjas under senhösten 2007 och 
slutföras under våren 2008. Beslutet kan komma att få betydelse för arbetslivscenter.  
 
Unga lagöverträdare 
Förändringar i bestämmelser om unga lagöverträdare började att gälla 1.1.2007 och 1.1.2008 enligt 
nedanstående: 
Överlämnande till vård inom socialtjänsten – ungdomsvård 
När den unge behöver vård inom socialtjänsten skall ett ungdomskontrakt upprättas 
Ungdomstjänst införs som en ny och fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år och blir en 
obligatorisk uppgift för kommunerna. Ungdomstjänst kan endast komma ifråga om den unge 
samtycker. 
Särskilt kvalificerade kontaktpersoner. 
 En bestämmelse i socialtjänstlagen kommer att införas för att ge socialnämnden möjlighet att kunna 
besluta om en särskilt kvalificerad kontaktperson för barn och unga under 21 år. 
Medling med anledning av brott. 
Kommunerna kommer att vara skyldig att kunna erbjuda medling när ett brott begåtts av någon under 
21 år. Bestämmelsen träder i kraft 1.1.2008. Under hösten 2007 pågår ett projekt mellan kommunerna 
i polisområde syd dvs. SÖSK-kommunerna, Svedala, Trelleborg och Vellinge samt polis och åklagare. 
Syftet är att finna bra metoder och ha en bra samverkan om medling då de flesta av ovanstående 
kommuner är för små för att bedriva egen verksamhet med kvalité i. 
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Fullmäktiges mål 
• Medborgarna skall få rätts- och kvalitetssäkrade insatser av god kvalitet och med god service 
• Verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållande 
• Beakta barnperspektivet i alla frågor 
• Arbeta för att minska den totala alkoholkonsumtionen och tobaksanvändingen 
• Arbeta för ett narkotikafritt samhälle 
• Arbeta för ett dopingfritt samhälle 
• Tillförsäkra människor med otillräcklig inkomst en skälig levnadsnivå och arbeta för att 

människor blir självförsörjande  
• Verka för att personer med psykiskt funktionshinder integreras i samhället och får goda 

levnadsvillkor     
 
Socialnämndens mål 2008                                                                                                                             
 
Individ och familjeomsorgen 
Barn och ungdom 

• minska antalet placeringar på HVB-hem och familjehem genom att erbjuda öppenvård 
• barn och ungdomar skall vara delaktiga i barnavårdsutredningarna, informeras om vad som 

sker och få sina åsikter hörda och bli tydligt beskrivna i utredningen. All utredning, 
uppföljning och planering utförs enligt BBIC. 

 
Vuxenvård 

• minska antalet placeringar i HVB-hem och familjehem genom att erbjuda öppenvård 
 
Försörjningsstöd och arbetsmarknad 

• antal hushåll som är beroende av försörjningsstöd skall minska eller i vart fall inte öka 
• ungdomar i behov av försörjningsstöd skall inom en vecka vara i sysselsättning eller praktik 

 
Flyktingmottagning 

• utveckla introduktionen för nyanlända flyktingar i samarbete med Tresam 
• 80 % av flyktingarna är självförsörjande efter 3,5 år 

 
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 

• ge ungdomarna ett bra vuxenstöd, trygg miljö och meningsfull fritid 
 
Psykiskt funktionshindrade 

• skall känna sig trygga i eget boende med adekvat stöd 
• få mer kunskap om sina funktionshinder och därmed få möjligheter att bli mindre beroende av 

stöd 
• minska inläggning på slutenvårdspsykiatrin 

 
Serveringstillstånd 

• fortsätta att erbjuda krögarna utbildningen ”ansvarsfull alkoholservering” 
• utveckla tillsynsarbetet tillsammans med Tomelilla och Sjöbo kommuner 

 
Tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete 

• arbeta enligt de målsättningar som finns i handlingsprogrammet 

Kvalitetsmål  
Fem kvalitetsområden för IFO: s verksamhet innebär att god kvalité i socialtjänstens verksamhet kan 
beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar och föreskrifter) som 
beslutats samt att de 
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• bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 
• utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet 
• är tillgängliga 
• är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen 

 
Måluppföljning 
Ovanstående kvalitetsområden kan följas genom läns- och kammarrättsdomar i överklagningsärenden, 
skriftliga rutiner och system för enhetlig handläggning, klagomåls och synpunktshantering och en årlig 
enkät till klienterna som täcker in de fem kvalitetsområden. 
 
 
Social omsorg, inklusive hemsjukvård 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende kan erbjudas de som har ett så omfattande stödbehov att det inte kan tillgodoses i det 
egna hemmet. Särskilt boende finns i centralorten och i de olika basorterna. 
 
 
 UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 
  
Hemtjänst i särskilt boende  
Antal lägenheter i särskilt boende 291 291 *286 
   därav på entreprenad 48 48 48 
   därav demensplatser 51 51 42 
  
Antal fasta korttidsplatser inom särskilda 
boende 23 23 *19 
 
*2008 kommer 9 lägenheter att stängas i Borrby samtidigt som 4 korttidslägenheter kommer att tas i anspråk som särskilt 
boende. 
 
 
Insatser i ordinärt boende 
De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende kan bestå av 

• Personlig omvårdnad 
• Olika serviceinsatser 
• Trygghetslarm 
• Matdistribution 
• Socialt stöd 
• Avlösarservice 
• Korttidsboende 
• Dagverksamhet och träffpunkt för äldre 
• Dagverksamhet för personer med demenshandikapp 

 
Insatserna har till syfte att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. 
 
 
 
 
 UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 

Hemtjänst i ordinärt boende  
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Antal personer med hemtjänst 438 430 440 
Antal personer med trygghetslarm 462 466 500 
Antal personer med matdistribution 309 315 
  
 
Hemsjukvård och rehabilitering 
Kommunens sjukvårds- och rehabiliteringsansvar omfattar viss sjukvård och rehabilitering upp till 
läkarnivå som ges till kommuninvånare i det egna hemmet inklusive särskilt boende. 
Ansvarsgränserna mellan kommun och region regleras i ett särskilt samverkansavtal. 
 
 
 
 UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 

Hemsjukvård  
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser 756 745 745 
Antal ärende bostadsanpassning 134  
 
 
Stöd till närstående och en bättre folkhälsa för äldre 
Ett flertal insatser syftar till att stödja närstående. Det gäller t.ex. avlösning i hemmet, korttidsboende, 
olika former av dagverksamhet samt rådgivning och stöd via t.ex. kommunens Silviasyster för 
anhöriga till personer med demenssjukdom. Socialnämnden driver också ett särskilt projekt för att 
utveckla stödet åt närstående. Det sker i samverkan med bl.a. Svenska kyrkan i Simrishamn och region 
Skåne. Detta projekt är också uppstarten på etablerandet av den informations- och kunskapscentral 
som ingår i den av kommunfullmäktige beslutade vård- och omsorgsplanen. Uppdraget för 
anhörigcentrat kan därför komma att vidgas successivt. Ambitionen är att denna verksamhet skall ha 
ett nära samarbete med region Skånes livsstilscentrum. 
 
Verksamhetsförändringar 
 
Behov av volymökning inom social omsorg 
Ökningen av antalet äldre över 85 år medför ett ökat behov av social omsorg. Socialtjänsten måste 
därför tillföras ökade resurser för 2008 och framöver för att klara uppgiften med en bibehållen kvalitet. 
Socialnämndens beräkningar stöds i allt väsentligt av den analys som experter från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) presenterade för kommunfullmäktige under hösten 2007.  
Äldreomsorgen i Simrishamns kommun är mycket kostnadseffektiv. Det framgår av SCB: s tal för 
standardkostnader, jämförelser med övriga skånska kommuner och i den analys som SKL under 
hösten 2007 lämnade till kommunfullmäktige. Undersökningar av brukarupplevd kvalitet visar att 
Simrishamn ligger över medel när man jämför med de skånska kommuner som ingår i 
undersökningen.  
Men det finns problemområden. De ”Öppna jämförelser 2007” som SKL publicerade under 
sensommaren visar följande (målgruppen är personer över 80 år och gäller 2005):  

• Antalet fallskador är högt 
• Oplanerade besök/inläggningar på sjukhus är högt 
• Andelen som dör på sjukhus är högt 

Sambandet mellan den kommunala socialtjänsten och ovanstående problemområden är inte enkelt och 
många andra faktorer styr också, faktorer som socialtjänsten inte kan påverka.  
 
Det är nödvändigt att resurstilldelningen anpassas till befolkningsförändringen. Annars kan kvalitén 
inte garanteras. Omsorgsbehovet inom särskilt boende ökar också kraftigt, det gäller framförallt antal 
personer med demenssjukdom.  
Det fortsatta förändringsarbetet inom regionens hälso- och sjukvård kommer också att innebära att allt 
fler får sjukvård och rehabilitering i hemmet. De resursmässiga konsekvenserna av denna process är 
svår att prognostisera, men måste följas med stor uppmärksamhet. 
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Kommentar: Diagrammet visar ökning av antalet över 65 år i 
Simrishamns kommun fram till 2020 (källa Kommunledningskontoret). 
 

 
Kommentar: Diagrammet visar hur mycket ökad/minskad efterfrågan på hemtjänst beräknas kosta 
per år fram till 2020. Kostnaden är beräknad med olika kostnad för olika åldersgrupper (högre ålder 
= högre kostnad). Prognosen revideras varje år.  
 

 
Kommentar: Diagrammet visar hur mycket en hemtjänsttimme kostar i ett antal Skåne kommuner 2006. 
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Genomförande av förslagen i Vård- och omsorgsplanen 
Socialnämnden kommer under 2008 att arbeta med att successivt genomföra de förslag som 
inriktningen på Vård- och omsorgsplanen förutsätter. Det handlar bl.a. om att 

• Införa förenklad biståndshantering vid beviljande av trygghetslarm 
• Införa förenklad biståndshantering och lägga större tyngd på uppföljning och kvalitetskontroll 
• Arbeta vidare med att utveckla stödet till närstående. 
• Arbeta vidare med att förstärka individens inflytande över vem som skall utföra insatserna. 
• Vara pådrivande för att det byggs tillgängliga lägenheter för äldre och personer med 

funktionshinder.  
 

Statliga stimulansmedel för vård och omsorg om äldre 
Statliga stimulansmedel till vård och omsorg utgår sedan 2006 och kommer att finnas tillgängliga även 
under 2008 och sannolikt under hela den aktuella mandatperioden. Användandet av pengarna finns 
beskrivet i en särskild ansökan. Det handlar om rehabilitering, kost/nutrition, demensomsorg, 
läkemedelsgenomgångar i särskilt och ordinärt boende, det sociala innehållet i äldreomsorgen, 
förebyggande arbete, bl.a. i syfte att förebygga fallskador och åtgärder som syftar till att förstärka 
läkartillgången i både ordinärt och särskilt boende och förebyggande hembesök. När det gäller 
förstärkt läkartillgång handlar det om de ökade sjuksköterskeinsatser som detta medför.  
Bidraget är hårt styrt och kravet på återrapportering är omfattande. 
Nackdelen med statsbidrag är dock att de kan upphöra, vilket medför problem när dessa bidrag 
finansierar långsiktig kvalitetshöjande verksamhet.   
 
Förbereda införande av ny lagstiftning om tvångs- och begränsningsåtgärder 
inom socialtjänsten för personer med demenssjukdom  
F.n. behandlar riksdag och regering ett lagförslag gällande tvångs- och begränsningsåtgärder inom 
socialtjänsten för personer med demenssjukdom. Allt talar för att lagförslaget kommer att gå igenom. 
Administreringen av förslaget påverkar socialförvaltningens administration, behovsbedömar- och 
utförardel och ett förberedelsearbete måste göras under 2008. Den nya lagen gör det möjligt att bl.a. 
besluta om tvångsinflyttning till särskilt boende.   
 
Fullmäktiges mål 
Social omsorg 

• Insatserna skall vara av god kvalitet och göra det möjligt för äldre människor att leva och bo 
självständigt, under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och 
integritet 

• Det individuella behovet och perspektivet skall genomsyra vård- och omsorg. Den enskilde 
brukaren skall få större utrymme att bestämma hur och med vad man vill ha hjälp och vem 
som skall utföra insatserna. 

• Handläggningen skall vara rättssäker och präglas av god service och tillgänglighet. 
• Arbeta för att det finns ett utbud av utförare som kan erbjuda omsorg, omvårdnad och service. 
• Arbeta för att förbättra stödet till personer som vårdar anhöriga genom att bl.a. ge råd, stöd 

och information. Arbeta med rådgivning, information och uppsökande verksamhet till 
kommuninvånarna i frågor som rör hur man på bästa sätt skall förbereda sitt åldrande. Arbetet 
skall ske i samarbete med frivillig- och brukarorganisationer och innehålla ett aktivt 
folkhälsoarbete.  

• Socialnämnden skall vara en aktiv påtryckare när det gäller arbetet med att skapa tillgängliga 
bostäder och mellanboendeformer, exempelvis trygghetsboende. Socialnämnden skall vara en 
aktiv part i de forum där kommunen arbetar med framtida boendeplanering.  

• Socialnämnden är ansvarig för att det upprättas en handlingsplan för att klara det framtida 
personalbehovet. Arbetet skall ske med projektledningsstöd från kommunledningskontoret. 
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Kommunal hälso- och sjukvård 
• Den kommunala hälso- och sjukvården skall bedrivas med god kvalitet utifrån ett enhetligt 

kvalitetssystem, med hög patientsäkerhet och med hög kostnadseffektivitet. 
• Den kommunala hälso- och sjukvården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Arbetet ska bedrivas utifrån ett rehabiliterande 
synsätt där det är lämpligt utifrån individens behov. 

• Arbeta för att läkarstödet till hemsjukvården förstärks. 
 
Socialnämndens mål 

• Den enskilde skall känna sig respekterad och uppleva ett gott bemötande i alla situationer och 
uppleva livskvalitet.  

• Den enskilde skall ha möjlighet till social stimulans samt delaktighet i samhällslivet utifrån de 
behov han/hon har. 

• Den enskilde skall uppleva god kvalitet i insatserna med god kontinuitet både vad gäller tid 
och person.  

• Den enskilde skall uppleva insatserna som helhet goda.  
• Maten skall vara god och näringsriktig. 
• Handläggningen av ärenden skall vara rättssäker. 
• Brukarinflytande skall genomsyra verksamheten på alla nivåer. 
• Minska antalet fallskador 

 
Uppföljning: 
Det finns flera sätt att följa upp kvaliteten inom vård och omsorg. Resultat från olika mätningar 
presenteras i samband med socialnämndens bokslut som en sammanställning över det totala resultatet 
för verksamheten i sin helhet.  
Kvalitetsmätningar kommer också att presenteras på hemsidan så att kommuninvånarna får 
information om kommunens verksamheter och hur man arbetar med förbättringar. 
 
I oktober varje år sker en brukarundersökning som berör alla brukare och patienter som får hjälp från 
hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten. Brukarundersökning som berör hemtjänsten ingår i ett 
Nyckeltalsprojekt som Kommunförbundet Skåne samordnar. Syftet med projektet är att de kommuner 
som ingår skall kunna jämföra sina resultat. Målet är att Simrishamns kommun skall ligga på minst ett 
genomsnittsresultat jämfört med andra Skånska kommuner. Här når man dock inte alla brukare 
eftersom det finns ett bortfall i svarsfrekvensen. Det gör man dock i nedanstående individuella 
uppföljning.  

 
En gång per år gör behovsbedömarna uppföljning på de insatser som brukarna erhållit. I samband med 
detta sker också en individuell kvalitetsuppföljning som är kopplad till socialnämndens mål. Resultatet 
redovisas i ett dataprogram. De mål som behovsbedömarna ställer frågor kring är följande: 

1. Den som erhåller insatser skall uppleva ett gott bemötande från personalen. 
2. Den som erhåller insatser skall uppleva en god kontinuitet både vad gäller tid och person. 
3. Den som erhåller mat i ordinärt eller särskilt boende skall tycka att maten är god. 
4. Den som erhåller insatser från vård- och omsorgspersonalen skall uppleva insatsen i sin helhet 

som god. 
Målet är att uppföljningen skall visa en sammantaget god kvalitet.  
 
Målet angående att minska antalet fallskador redovisas i den rapport om ”Öppna jämförelser” som 
SKL planerar att årligen redovisa. Målet är att minska antalet fallskador.  
 
Målet om en rättssäker handläggning följs upp på flera sätt: rapport angående icke verkställda beslut 
lämnas regelbundet till tillsynsmyndighet, kommunfullmäktige och revisionen, granskningsärenden 
redovisas inför socialnämnden vid varje sammanträde, domar i besvärsärenden m.m. Målet skall vara 
uppfyllt till 100 % vad gäller tidsgränser och verkställighet.  
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På hösten gör medicinsk ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare verksamhetsuppföljning 
genom besök på alla enheter. Verksamhetsuppföljningen innebär att undersöka hur verksamheten 
arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, samordning kring brukaren, samverkan med brukare och 
anhörig m.fl., och dokumentation. MAS och VU tittar också på hur ledaren arbetar i verksamheten, 
hur medarbetarnas ges möjlighet till kompetensutveckling och utveckla sin yrkesroll, samt hur enheten 
samverkan med brukare, anhörig och brukarorganisationer som rör verksamhetens utveckling. 
Uppföljningen dokumenteras i en sammanfattande rapport för hela verksamheten.  
Fel, brister och synpunkter dokumenteras kontinuerligt. Avvikelser som sker på olika enheter 
dokumenteras kontinuerligt av distriktssköterskor. Det finns också rutiner för att hantera synpunkter 
och klagomål centralt och på enhetsnivå. Information om hur man kan lämna synpunkter och klagomål 
finns på hemsidan. 
 
 
LSS-verksamhet 
 
Nuvarande verksamhet 
Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgörs av  
• Personlig assistans 
• Ledsagarservice 
• Kontaktperson 
• Avlösning i hemmet 
• Korttidsvistelse 
• Korttidstillsyn för barn över 12 år 
• Boende med särskild service  
• Daglig verksamhet 
 
Insatserna skall ges om behovet inte tillgodoses på annat sätt och tillförsäkra den funktionshindrade 
goda levnadsvillkor. I vissa av insatserna enligt ovan ingår också omvårdnad och fritids-
/kulturaktiviteter.  
 
 
LSS-verksamhet (antal personer med beslut) 
   
Antal personer med beslut UTFALL 2006 BUDGET 2007 BUDGET 2008 

LSS - VERKSAMHET    
Personlig assistans 39 35 41 
Bostad med särskild service/fam.hem 49 52 47 
Annan särskild anpassad bostad 4 4 5 
Daglig verksamhet 82 82 87 
Ledsagarservice/avlösning 34 35 41 
Kontaktperson 34 53 55 
Korttidsvistelse 18 18 18 
Korttidstillsyn 15 15 16 
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Verksamhetsförändringar 
 
Långsiktig plan för LSS-verksamheten 
Socialnämnden har upprättat ett förslag till plan för LSS-verksamheten. Planen sträcker sig fram till 
2016 och skall revideras vart 5: e år. Första gången är 2011. Planen kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige på senhösten 2007. Planen utgår från behoven hos personer som är kända av 
förvaltningen. Bl.a. finns 43 unga personer som kommer att vara i behov av stöd i form av boende och 
daglig verksamhet under de närmsta åren. Förutom en redovisning av nya behov så innehåller också 
planen riktlinjer för hur verksamheten skall utvecklas framöver. Innehållet i planen kommer att ligga 
till grund för budgetarbetet inför 2009.   
 
Nya behov av boende och daglig verksamhet 
Under 2008 kan 14 personer ansöka om LSS-boende, dvs. att man har åldern inne för att flytta från 
föräldrahemmet. För 9 personer är det aktuellt att ansöka om daglig verksamhet. 
Ett nytt trapphusboende är beställt av AB Simrishamnsbostäder, men det kommer inte att vara färdigt 
den 1 januari 2009. Boendet är tänkt att skapas på Bruksområdet i samband med förestående 
ombyggnationer. Socialförvaltningen avser att ytterligare bredda utbudet av daglig verksamhet genom 
att med i huvudsak befintliga resurser starta en verksamhet där man lagar, renoverar och lagrar 
överblivna kommunala möbler. Målet är återanvändning.  
Socialnämnden avdelar vissa resurser i budgeten för att kunna göra tillfälliga lösningar. Men här finns 
ett problemområde eftersom det kan bli fler ansökningar än det finns resurser att klara. Kommunen 
kan alltså få problem med icke verkställda domar och beslut.   
 
Fullmäktiges mål          

• Verksamheten skall vara av god kvalitet och främja delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. 
Personer med funktionshinder är fullvärdiga medborgare med samma rättigheter och 
skyldigheter som alla andra och skall kunna få hjälp och stöd av samhällets ordinarie organ. 

• Alla stödinsatser skall syfta till att utveckla och stärka den enskildes självständighet. 
• Verksamheten skall vara grundad på principen självständighet och medbestämmande. 
• Handläggningen skall vara rättssäker och präglas av god service och tillgänglighet. 

 
Socialnämndens mål 

• Den enskilde skall känna sig respekterad och uppleva ett gott bemötande i alla situationer och 
uppleva livskvalitet.  

• Den enskilde skall ha möjlighet till social stimulans samt delaktighet i samhällslivet utifrån de 
behov han/hon har. 

• Den enskilde skall uppleva god kvalitet i insatserna med god kontinuitet både vad gäller tid 
och person.  

• Man skall uppleva insatserna som helhet goda.  
• Maten skall vara god och näringsriktig. 
• Handläggningen av ärenden skall vara rättssäker. 
• Brukarinflytande skall genomsyra verksamheten på alla nivåer. 

 
Uppföljning 
Det finns flera metoder att följa upp kvaliteten inom LSS-verksamheten. Resultat från olika mätningar 
presenteras i samband med socialnämndens bokslut som en sammanställning över det totala resultatet 
för verksamheten i sin helhet. Resultaten av kvalitetsuppföljningarna har också betydelse för hur 
förvaltningen fördelar de s.k. belöningspengar som enheterna har möjlighet till att få om man har 
överskott i budgeten. Belöningspengarna syftar till åtgärder för att utveckla verksam och personal.   
 
Varje år sker en kvalitativ brukarundersökning i form av intervjuer bland alla brukare som bor på 
gruppbostäder.  
Varje år sker en brukarundersökning i form av en enkät bland brukare som bor i egen lägenhet och har 
daglig verksamhet samt bland brukare som bor i egen lägenhet och har personlig assistans.  
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Undersökningen täcker in merparten av socialnämndens mål.  
Målet är att resultatet skall visa på en sammantaget god kvalitet.  
 
Målet om en rättssäker handläggning följs upp genom att beslut och verkställighet skall vara 
handlagda inom de tidsgränser som gäller. Vidare har tillsynsmyndigheternas arbete betydelse, samt 
utslag i förvaltningsdomstolar.    
 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare genomför en gång per år 
verksamhetsuppföljning på samtliga enheter. Verksamhetsuppföljningen innebär att undersöka hur 
verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, samordning kring brukaren, samverkan med 
brukare och anhörig m.fl., och dokumentation. MAS och VU tittar också på hur ledaren arbetar i 
verksamheten, hur medarbetarnas ges möjlighet till kompetensutveckling och utveckla sin yrkesroll, 
samt hur enheten samverkan med brukare, anhörig och brukarorganisationer som rör verksamhetens 
utveckling. 
Fel, brister och synpunkter dokumenteras kontinuerligt. Avvikelser som sker på olika enheter 
dokumenteras kontinuerligt av distriktssköterskor. Det finns också rutiner för att hantera synpunkter 
och klagomål centralt och på enhetsnivå. Information om hur man kan lämna synpunkter och klagomål 
finns på hemsidan. 
 
 

 
Redovisning av förslag till effektiviseringar samt förslag till samverkan 
med grannkommunerna 
 
1. Förslag till effektiviseringar 
En samordning av matlagningen för barn, elever och äldre ger effektiviseringar både för barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 
Framtagande av åtgärdspaket för en budget i balans 2008. Paketet har i vissa delar en klar 
utvecklingsinriktning.  
 
2. Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Påbörja ett arbete med att skapa ett ökat utbud inom LSS-insatsen korttidsvistelse i samverkan med 
Tomelilla, Ystad och ev. Sjöbo. Detta för att minimera antalet individuella placeringar utanför 
kommunen. Samarbetet mellan ovanstående kommuner fördjupas hela tiden inom LSS-området.  
 
Arbeta för att ytterliggare fördjupa arbetet för kvinnofrid genom samarbete med Tomelilla och 
kommunerna i nordöstra Skåne genom skapandet av ett kriscentrum.  
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