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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
med sitt första projekt, ”fishing for litter”. Det
innebär att fiskare som får upp skräp vid sitt
fiske uppmuntras att inte slänga tillbaka detta i
havet utan ta in skräpet till land.
Vidare har det jobbats vidare med de två stora
utvecklingsfrågorna i vår kommun, bättre
infrastruktur och byggnation av fler bostäder.
Nätverket för ett återskapande av Simrishamnsbanan har fortsatt sitt arbete. I vår kommun har bildats en arbetsgrupp bestående av
representanter för kommun, Skånetrafiken och
byalagen i kommunen. Tillsammans diskuterar
denna grupp hur man kan förbättra kollektivtrafik i vår kommun. Ett konkret resultat var att
vi vid årsskiftet fick fem nya tågförbindelser
på Österlenbanan.

KRISERNAS ÅR – KOMMUNEN ÖKADE
SIN BEFOLKNING
År 2008 går till historien som krisernas år. Det
var finanskris, börskris och bankkris. Börsen
sjönk rejält, banker gick i konkurs och dagligen fick vi höra om olika typer av krispaket
som lanserades världen över för att rädda
världsekonomin. I vår kommun kan vi dock
redovisa ett rejält överskott även 2008, vilket
efter korrigeringar för engångshändelser uppgår till drygt 15 mnkr. Det är sjätte året i rad
som vi kan visa ett positivt bokslutsresultat.
Alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden har positiva resultat. I vår kommun
står vi bättre rustade än de flesta att möta en
kris. Våra tillgångar har vi placerat tryggt och
med en bred spridning. Vi har också ordning i
våra finanser där nämnderna har god
kostnadskontroll och i flera år kunnat redovisa
positiva resultat i förhållande till budget. När
jag blickar tillbaka på det gångna året finns det
många minnesvärda händelser.

Under året blev också ett antal nya lägenheter i
flerbostadshus inflyttningsklara i kommunen.
Det finns planer för att bygga ytterligare flerbostadshus i kommunen.
I kommunen finns ett stort behov av ytterligare
fullt tillgängliga flerbostadshus. Många av våra
äldre vill kunna flytta från sina hus till en
modern fullt tillgänglig lägenhet. Ett viktigt
steg har tagits i dessa strävanden då kommunen beslutat att på Jonebergsområdet skapa
ett s.k. trygghetsboende. Kommunen har beslutat att sälja området till en privat exploatör
som sedan får förädla området.
Kommunen hade under året en utställning
kring visionen för Simrishamns stad. Hur vill
vi vår stad skall utvecklas och se ut i framtiden?

Befolkningsutvecklingen vände och vi fick
ökad befolkning i kommunen. En glädjande
förändring som jag hoppas är ett trendbrott.
Fortsatt var inflyttningen till kommunen hög
och nästan 1 000 personer flyttade in.

Kommunen har också under året jobbat mycket
med näringslivsfrågor. Tillsammans med
representanter för näringslivet har det tagits
fram ett förslag till ny organisation där
näringslivet blir mera delaktigt. Samtidigt får
näringslivet också ett större ansvar.

Vi bildade KIMO Baltic Sea tillsammans med
kommuner i alla länderna runt Östersjön. Detta
är ett nätverk som har till uppgift att arbeta för
en bättre miljö i Östersjön, vårt hav. Simrishamn fick ordförandeskapet och blev ansvarig
för sekretariatet. Nätverket har nu börjat arbeta

Kommunen har tillsammans med grannkommunerna, Tomelilla och Ystad, bildat ett
gemensamt miljöförbund för myndighetsutövningen inom miljösidan. Syftet med detta
är att skapa en enhetligare miljötillsyn och
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inom förvaltningen kunna erbjuda högre
kompetens och bredare kunnande.

I krisens spår har företag i kommunen tvingats
varsla personal. Detta är dystert. Kommunen
har försökt hjälpa till med att knyta kontakter
mellan olika parter, som arbetsförmedling,
startkraft, vuxenutbildning, etc. för att hjälpa
den varslade personalen.

Under året har det varit en ökad oro bland
ungdomen. Kommunen har därför beslutat
satsa på att anställa fler vuxna som finns ute
bland ungdomen på stan och för att öka
öppethållandet på Benka-Di. Kommunen vill
också stödja föreningar som satsar på nya
aktiviteter riktade till ungdomar. I slutet av året
framkom ett förslag att flytta Benka-Di till
kulturhuset Valfisken. Där skulle då kunna
skapas en gemensam samlingslokal för både
gammal och ung. Ungdomarna skulle där
också få närmare till stationen och det skulle
bli lättare för ungdom från landsbygden att ta
sig till ungdomens hus.

Till sist vill jag uttrycka ett stort tack till all
kommunens personal för ett väl genomfört
arbete under 2008. Det är tack vare Era
insatser och Ert kostnadsmedvetande som vi
kan erbjuda våra kommuninvånare en så god
service och redovisa ett positivt bokslutsresultat.

Christer Akej
Kommunstyrelsens ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2008
minskningen av antal elever
större.
Österlengymnasiet kan sannolikt räkna med
endast 70-80 nyintagna elever per år, med
hänsyn till vårt låga födelsetal och med hänsyn
även taget till den andel elever (40-50 procent)
som med frival väljer annat gymnasium. Att
kunna upprätthålla en intressant bredd i
linjeutbudet för en redan liten och minskande
gymnasieskola kommer att bli en stor utmaning som förstärks av den verklighet kommunen står inför där medel kommande år bör
flyttas från minskat barn/elevantal till ökat
antal äldre med omsorgsbehov.

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 och erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Dessa mål ska uppnås i en
balanserad ekonomi med god ekonomisk
hushållning, med jämställdhet och med respekt
för mångfald i en väl fungerande arbetsmiljö.
Kommunen fortsätter att, liksom de senaste sex
åren, prestera ett gott ekonomiskt resultat. Det
kan återigen konstateras att kommunens
ekonomi håller god ekonomisk hushållning.
Årets resultat med ett balanskravsresultat på
15,4 mnkr påvisar att Simrishamns kommun
hitintills har en stabil ekonomisk grund att stå
på med en väl fungerande verksamhet.

Under år 2008 ökar vi befolkningen efter
många år av befolkningsminskning. Simrishamns kommun har alla år varit en inflyttningskommun, men det större negativa
födelsenettot har inte kunnat uppvägas av
inflyttningen – utom som sagt under år 2008.
Befolkningen ökade med 50 invånare, ett
trendbrott som förhoppningsvis kan fortsätta.
En möjlig orsak kan vara att byggande av
lägenheter har ökat, drygt 70 lägenheter har
byggts under de senaste åren. Färdiga planer
finns för nybyggnation av drygt 100
lägenheter.

Av de kvalitetsredovisningar som genomförs i
kommunen, bl.a. inom barn- och utbildningsnämnden och inom socialnämnden, framgår att
medborgare/brukare till största delen är mycket
nöjda.
År 2008 har varit ett turbulent ekonomiskt år.
En världs- och nationell ekonomi som första
halvåret var mycket stark för att under andra
halvåret förbytas mot global total finanskris.
Det känns i och för sig tryggt att Simrishamns
kommun kan gå in i de kommande ekonomiskt
mycket svåra åren med god balans. Påverkan
på vår kommunala ekonomi kommer givetvis
att bli stor. De riksomfattande skatteunderlagsprognoser som presenteras medför starkt
minskande skatteintäkter till kommunerna
jämfört med tidigare prognoser. Våra kommunala verksamheter kommer framöver att
behöva anpassas till en något mindre kostym.

Samverkan med våra grannkommuner ökar.
Beslut om gemensamt miljöförbund med
Tomelilla och Ystad togs i november och
startar i juni 2009, gemensamt samordningsförbund inom rehabilitering mellan
närliggande kommuner, Försäkringskassa och
Arbetsförmedling har tagits, gemensamt VAbolag liksom gemensam IT-plattform planeras
tillsammans med Tomelilla och Ystad.
Kommunen samarbetar även med sex andra
kommuner i syfte att skapa verksamhetsbaserade e-tjänster.

Samtliga nämnder visar ett överskott i driftbudgeten med undantag för barn- och utbildningsnämnden där gymnasieskolan är ett
orosmoln. För närvarande är det på riksnivå ett
minskande antal elever som ska påbörja
gymnasieskolan, i Skåne en 25 procentig
minskning på fem år. Detta medför överskott
på utbildningsplatser. För Simrishamns del är

Vårt beroende av Östersjön som en kommun
med lång kust, största fiskehamnen i landet
samt mycket stor besöksnäring medför att
Simrishamns kommun måste ta stort ansvar för
att driva en förbättrad Östersjömiljö ur ett
lokalt underifrånperspektiv. Arbetet med att
starta Marint Centrum i Simrishamn är här en
3
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verksamhet genom det internationella mötet i
maj i Simrishamn.

viktig byggsten. Mål2 EU-medel har beviljats
kommunen för att ta fram en fördjupad
förstudie för ett Marint Centrum. Under år
2009 startar verksamheten med bl.a. seminarier, utställningar och konferenser.

Under året har förutsättningarna för Skånskt
Byggnadsvårdscentrum i Gislöv utretts och
klargjorts. Byggnadsvårdscentrum startar sin
verksamhet 2009 med Simrishamns kommun
och Region Skåne som inledande huvudmän.

En andra byggsten i Östersjömiljöarbetet är
Simrishamns kommuns initiativ till bildandet
av KIMO Baltic Sea, som startade sin

EKONOMI
Årets resultat
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en
ekonomisk balans. Vid avstämning mot detta
balanskrav exkluderas bl.a. sådana realisationsvinster. Balanskravsresultatet år 2008
uppgår till 15,4 mnkr, medan motsvarande
resultat år 2007 var 26,1 mnkr.

Årets resultat är positivt, med ett överskott på
18,8 mnkr. År 2007 var motsvarande resultat
ett överskott på 58,3 mnkr. En viktig förklaring
till skillnaden är att det föregående årets
resultat innehöll betydligt större realisationsvinster
avseende
fastighetsförsäljningar
respektive inom pensionsmedelsförvaltningen.
Balanskravsavstämning (tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning
Justeringar
- Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster
- Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring
- Överskott vatten- och avloppsverksamhet
Balanskravsresultat

Bokslut 2008

Bokslut 2007

18 793

58 270

-1 513
-597
-1 278
15 405

-10 463
-21 135
-589
26 083

Justeringen när det gäller fastighetsförsäljning avser realisationsvinst vid försäljning av Lindhaga 1.
närmare 1,3 mnkr har vatten- och
avloppsverksamheten ett eget kapital på 1,0
mnkr.

Då avsikten med pensionsmedelsförvaltningen
är att underlätta finansieringen av framöver
ökande
pensionsutbetalningar
exkluderas
värdeförändringen vid balanskravsavstämningen. Värdeökningen år 2008 består av
realisationsvinster vid omplaceringar inom
aktieportföljen samt utdelningar inom ränteportföljen, sammanlagt 2,4 mnkr. En nedskrivning på 1,8 mnkr på grund orealiserad
värdeminskning utgör en motverkande effekt.

I
sammanhanget
bör
noteras
att
balanskravsresultatet inkluderar 5,5 mnkr i
form av överskott inom exploateringsverksamheten. Kommunen behöver vid balanskravstämningen inte justera för detta överskott,
men samtidigt är denna positiva post till stor
del av engångskaraktär då det ingår upparbetade överskott under tidigare år. Av detta
följer att kommunens egentliga resultat för den
löpande verksamheten uppgår till 9,9 mnkr.

Då vatten- och avloppsverksamheten ska vara
avgiftsfinansierad över tiden görs, liksom
tidigare år, en justering för resultatet i denna
verksamhet. Inklusive 2008 års överskott på
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Förvaltning av pensionsmedel
till 13 procent. Sedan starten har den
genomsnittliga uppgången varit ca 4 procent
per år. Trots den senaste nedgången på
aktiemarknaden motsvarar denna värdeökning
i princip statslåneräntan under motsvarande
period.

I början av år 2000 placerade kommunen 115
mnkr för att möta framtida pensionsutbetalningar. Senare har kommunen utnyttjat 41
mnkr för inlösen av intjänade pensioner.
Återstående placerade 74 mnkr hade vid
ingången av år 2008 ett bokfört värde på 108,1
mnkr och ett marknadsvärde på 125,3 mnkr.

Vid utgången av år 2008 uppgår
marknadsvärdet, och även det bokförda värdet,
till 108,8 mnkr. Förändringar i innehavet under
året har varit att räntetillgångarna från juni
placeras via Agenta Svenska räntor. Vid
månadsskiftet november/december gjordes en
omplacering då sammantaget 5 mnkr flyttades
från räntebärande tillgångar till Agenta
Svenska aktier och Agenta Globala aktier.
Syftet med omplaceringen var att öka
följsamheten mot fastställd policy.

Utvecklingen på aktiemarknaden var under år
2008 även i ett historiskt perspektiv mycket
negativ, exempelvis minskade värdet på
svenska aktier med i genomsnitt närmare 40
procent. Marknadsvärdet på kommunens
aktieportfölj minskade med ca 38 procent,
medan ränteportföljen ökade med närmare 11
procent. Genom en överviktning i räntebärande
tillgångar under året har minskningen av
kommunens totala portfölj kunnat begränsas
Fond (mnkr)
Navigate 6-4
Navigate Global C
Agenta Svenska aktier
Agenta Globala aktier
Agenta Svenska räntor
Nedskrivning *

Bokfört värde
081231
36,7
7,8
2,0
3,0
61,1
-1,8

Marknadsvärde
081231
30,6
6,8
2,1
3,0
66,3

108,8

108,8

Summa

* Då den framtida användningen av tillgångarna har samma syfte görs värderingen utifrån en samlad portfölj.

tidigare nämnts gjordes i slutet av året en
omplacering för att öka följsamheten mot
policyn. Frågan om eventuell ytterligare
omfördelning mellan tillgångsslagen kommer
att behandlas i särskild ordning.

I nedanstående tabell redovisas de tillåtna
tillgångsslagen enligt placeringspolicyn samt
den faktiska fördelningen vid utgången av år
2008. Noteras kan att aktieandelen ligger något
under minimigränsen, ca 1 procentenhet. Som
Tillgångsslag (%)
Svenska räntebärande papper
Aktier
varav:
Svenska aktier
Globala aktier
Summa

Placeringspolicy*

Utfall 081231

40,0 (+/- 20)
60,0 (+/- 20)

60,9
39,1

(0-60)
(0-40)

18,8
20,3

100,0

100,0

* Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse.

Avsikten med pensionsmedelsförvaltningen är,
som framgått ovan, att minska belastningen av
ökade pensionsutbetalningar. Kommunens
pensionsskuld är beräknad till nästan 417
mnkr. Marknadsvärdet på placerade medel i

finansiella tillgångar motsvarar 26 procent av
detta belopp. Andelen uppgick till ca 30
procent året innan och minskningen förklaras
av den negativa värdeutvecklingen på kapitalet. Resterande 74 procent är placerade i
5
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pensionsmedelsförvaltningen. I beslutet ingår
hur de placerade medlen på ett strukturerat sätt
successivt ska användas för att delfinansiera
utbetalningarna från ansvarsförbindelsen.

kommunens fastigheter och anläggningar. Av
pensionsskulden är närmare 412 mnkr angivna
som ansvarsförbindelse och ingår inte i balansräkningen. Kommunfullmäktige har under år
2008 fastställt en ny placeringspolicy för

Sedan år 1998 betalas intjänade pensioner ut till de anställda för egen förvaltning. Endast en mindre
del behöver skuldföras. Vid utgången av år 2008 uppgår denna skuld till drygt 5 mnkr.
Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rek nr 7 (mnkr)
Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse
Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde
= Återlån, d.v.s. totala förpliktelser ./. finansiella placeringar
Pensionsmedelsfövaltning, marknadsvärde
Årets avkastning (orealiserad och realiserad) i % av ing. markn. värde
Förändring av pensionsförpliktelser
Pensionsmedelsförvaltning som andel av pensionsförpliktelser

Under våren 2008 genomfördes en utredning
av hur väl förberedd kommunen, genom
befintlig pensionsmedelsplacering, var för att
möta de ökande pensionsutbetalningarna.
Utifrån förhållandet vid årsskiftet 2007/2008

2008

2007

-5,1
-411,8
108,8
308,8
108,8
-13,1%
1,4%
26,1%

-5,2
-406,0
108,1
-303,1
125,3
7,7%
17,6%
30,5%

gjorde den externa utvärderaren, Agenta
Advisors AB, bedömningen att kommunen var
väl förberedd. Även om värdet på det
placerade kapital har minskat under det senaste
året bör denna slutsats i allt väsentligt kvarstå.

Driftbudget
grundskole-/barnomsorgsenheternas
underskott på ca 2,3 mnkr kan förklaras av
kostnader i samband med ny organisation
och ombyggnation av lokaler. Österlengymnasiets underskott på ca 3,3 mnkr
handlar om en mer strukturell obalans där
minskat elevantal inte har åtgärdats med
motsvarande kostnadsminskningar.

Det budgeterade resultatet uppgår till 3,6 mnkr.
Årets resultat är således 15,2 mnkr bättre än
budget. I förhållande till balanskravet är
utfallet 11,8 miljoner högre än budget.
Nämnderna visar ett samlat överskott mot
budget på 15,5 mnkr, vilket motsvarar närmare
2 procent av den budgeterade nettokostnaden
på 827,7 miljoner.
Även om det sammantaget redovisas överskott
är nämndernas utfall mot budget varierande.
Det största underskottet har barn- och
utbildningsnämnden med 5,1 mnkr. Samtidigt
har socialnämnden ett överskott på ca 5,5
mnkr.
Nedan lämnas kortfattade förklaringar till
nämndernas utfall mot budget. Mer
information går att finna under respektive
nämnds avsnitt i denna årsredovisning.
•

Barn- och utbildningsnämnden visar ett
underskott på 5,1 mnkr. Underskottet avser
nämndens resultatenheter som sammantaget har ett underskott på 5,6 mnkr. De tre
6

•

Överförmyndaren har överskridit budget
med knappt 0,2 mnkr. Underskottet
förklaras med en ökad mängd ärenden och
därtill har ärendenas svårighetsgrad ökat.

•

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett
överskott mot budget på 12,3 mnkr
(överskottets fördelning framgår av tabell
nedan). Att budgetavvikelsen uppgår till ett
så pass stort belopp beror främst på vissa
för år 2008 specifika orsaker. Exploateringsverksamheten redovisar ett överskott på 5,5 miljoner. Även om det sålts
mycket tomter under året är en del
hänförlig till tidigare år. Att överskotten
redovisas år 2008 beror på bättre
anpassning till de redovisningsprinciper för
kommunsektorn som har utvecklats
avseende verksamhetsområdet. En annan

Förvaltningsberättelse

pågående omstrukturering och avveckling
av verksamhet.

viktig orsak till nämndens överskott är att
gång- och cykelvägen mellan Skillinge och
Brantevik, som skulle ha genomförts av
Vägverket under året, har försenats. Av
budgeterade 3,2 mnkr kvarstår därför 2,7
mnkr. Den affärsdrivande vatten- och
avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Nämndens egentliga
skattefinansierade verksamhet visar således
en positiv budgetavvikelse på ca 2,8 mnkr.
Överskottet är till största del hänförligt till
högre bygglovsintäkter inom plan- och
bygglovsavdelningen samt lägre personalkostnader inom planering/administration
än budgeterat.
•

•

Kommunstyrelsens överskott uppgår till
2,6 mnkr. Färdtjänsten svarar för ca 1,0
mnkr, till hälften beroende på lägre
kostnader under året än budgeterat och
resterande del förklaras av ändrad
periodisering. Därtill visar utfallet för
företagshälsovård (ökade egna insatser av
personalenheten), ekonomienheten (vakanser samt försenad utveckling av e-handel)
och personalbefrämjande åtgärder (lågt
nyttjande av central finansiering) överskott
med ca 0,4 mnkr vardera.
Näringslivsverksamheten har ett underskott
på nästan 0,5 mnkr som till största del
förklaras av en medfinansiering av regionmiljonen utöver budget.

Socialnämnden visar överskott på 5,5
mnkr. För äldreomsorgen har det använts
ca 14,5 mnkr mindre än budgeterat, främst
beroende på lägre vårdtyngd än vad som
bedömdes vid budgettillfället. LSSverksamheten (lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade) redovisar ett överskridande på drygt 9 mnkr. Överskridandet
beror bl.a. på högre kostnader för personlig
assistans än budgeterat. Därtill ingår
engångskostnader
i
samband
med

•

Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)

Kultur- och fritidsnämndens utfall innebär
i princip ett nollresultat gentemot budget.
Inte
heller
något
av
nämndens
verksamhetsområden visar på större
budgetavvikelse.

Bokslut 2008

Redovisat resultat
varav
- Exploateringsverksamhet
- Försenad gång- och cykelväg Skillinge-Brantevik
- Vatten- och avloppsverksamhet
- Övrig verksamhet

12,3
5,5
2,7
1,3
2,8

Investeringar
byggnaderna samt utbyggnaden av vatten- och
avloppsledningar till landsbygden (projektet
Landsbygdens vatten). När det gäller
Landsbygdens vatten finansieras utbyggnaden
av anläggningsavgifter. Med hänsyn till
gällande redovisningsregler redovisas dock
inte dessa avgifter som investeringsbidrag.

Kommunens investeringar uppgår till 74,9
mnkr mot budgeterade 101,1 mnkr. Årets
investeringsnivå är betydligt högre än de senast
föregående åren. Den årliga nivån 2004 till
2007 har varierat mellan 30-40 mnkr.
Orsaken till att investeringarna år 2008 har
varit höga är främst de pågående skollokalom-
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Investeringsverksamheten i detalj framgår av nämndernas verksamhetsberättelser och den särskilda
investeringsredovisningen. Nämnderna har investerat enligt följande:
Investeringsredovisning (mnkr)

Bokslut 2008

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
- varav fastigheter

2,4
66,4
33,7

- varav offentliga rummet

13,5

- varav vatten- och avlopp*

19,0

- varav övrigt

0,2

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

1,0
2,2
2,9

Summa

74,9

* Under året har 15,4 mnkr erhållits i form av anläggningsavgifter. Av dessa avgifter delfinansierar 13,9 mnkr
investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen.

De största investeringarna specificeras nedan. Inom parantes anges projektets totala investeringar samt
om de pågår även efter år 2008.
Större investeringar (mnkr)

Bokslut 2008

Samhällsbyggnadsnämnden
Upprustning skollokaler (totalt åren 2007-08: 29,7 mnkr - pågår)
Landsbygdens vatten (totalt åren 2007-08: 11,4 mnkr - pågår)
Övrig utbyggnad VA-ledningar/serviser
Bornholmskajen (delfinansieras genom bidrag som dock erhålls först år 2009)
Energisparåtgärder
Kiviks hamnområde (totalt åren 2007-08: 4,1 mnkr)

28,7
9,7
3,7
9,0
2,0
2,0

Tillgångar och skulder
Tillgångarna är vid bokslutstillfället redovisade
till 931 mnkr (i bokslut 2007 var beloppet 907
mnkr). Skulderna, inklusive avsättningar,
uppgår till 387 mnkr (382 mnkr). Det egna
kapitalet är således 544 mnkr (525 mnkr),
vilket innebär en soliditet på 58,4 procent (57,9
procent). Som en viktig indikation på en
kommuns långsiktiga ekonomiska handlingsberedskap brukar anges att soliditeten inte bör
minska över tiden. För Simrishamns del kan
noteras att soliditeten i ett femårs perspektiv
har ökat något, d.v.s. den långsiktiga
handlingsberedskapen bör ha förbättrats
successivt.

Under året har kommunens långfristiga
upplåning förblivit oförändrad och uppgår vid
årsskiftet till ca 165 mnkr.
Likviditeten uppgår vid utgången av år 2008
till drygt 77 mnkr, en minskning med ca 13
mnkr. Att likviditeten skulle minska var
planerat
med
tanke
på
budgeterad
investeringsnivå. Kommunen har därtill
tillgång till ej utnyttjat kreditutrymme på 85
mnkr.
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Finansiering
Under rubriken finansiering redovisas kostnader och intäkter som är gemensamma för
kommunens verksamhet. I första hand avses
kommunalskatten, generella statsbidrag och

utjämningsbidrag. Även vissa personalkostnader samt finansiella kostnader och
intäkter ingår.

Finansiering (mnkr)

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Skatter och generella bidrag
Interna poster
Pensioner
Räntor, avskrivningar
Fastighetsförsäljning, realisationsvinst
Pensionsplacering, värdeförändring
Oförutsett
Övrigt

824,1
81,4
-39,0
-36,3
0,0
0,0
-0,9
2,0

820,6
82,0
-41,8
-32,0
1,5
0,6
0,0
0,1

-3,5
0,6
-2,8
4,3
1,5
0,6
0,9
-1,9

Summa

831,3

831,0

-0,3

Underskottet som redovisas under övrigt avser
en högre ökning av semesterlöneskulden än
budgeterat. En förklaring är att det gällande
avtalet med kommunal har inneburit att
skuldökningen för anställda inom detta
avtalsområde som normalt skulle ha kommit år
2007 istället huvudsakligen belastar år 2008.
Vidare har ett nytt personal- och lönesystem
införts under år 2008. Till vissa delar har
därför semesterskulden blivit föremål för en
bedömning som inte har fördelats ut på berörda
nämnder.

Sammantaget ligger utfallet för finansieringen
väl i linje med budgeten. Exkluderas
realisationsvinster vid fastighetsförsäljning och
utfallet i pensionsmedelsförvaltning är dock
underskottet 2,4 mnkr.
Skatter och generella bidrag visar på
underskott med 3,5 miljoner. I första hand är
förklaringen att lågkonjunkturen i viss mån
påverkat skatteintäkterna redan år 2008 (-2,5
mnkr). Resterande del beror på att även
utjämningsbidragen blev lägre än beräknat.

De ovan nämnda underskotten har motverkats
av ett positivt utfall avseende räntor. En viktig
orsak för detta är att investeringsbudgeten inte
utnyttjats fullt ut. Därmed har kommunen
undvikit ökad upplåning och dessutom haft
högre likviditet än beräknat.

Pensionskostnaderna har överskridit budgeten
med 2,8 mnkr. Prognoserna över dessa
kostnader har varit osäkra efter att ett nytt avtal
träffades. Därtill beror de högre kostnaderna på
att anställda har slutat sin anställning och då
gjort s.k. förtida uttag. Sådana uttag medför att
kostnaderna belastar det specifika året i stället
för att pensionen fördelas över en längre
tidsperiod.
Skatter och generella bidrag (mnkr)

Bokslut 2008

Kommunalskatt 2008
Justering slutavräkning 2007
Preliminär slutavräkning 2008
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Statsbidrag till LSS
Fastighetsavgift

622,1
-1,3
-4,7
162,6
7,5
9,0
25,4

Summa

820,6
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Sammanfattning
Handlingsutrymmet för oförutsedda händelser
får för år 2008 anses ha varit tillräckligt, vilket
bekräftas av att det kvarstår ca 0,9 mnkr på
anslagen till förfogande under finansieringen.
Sammantaget kan det således konstateras att
kommunen uppnått samtliga finansiella mål
under år 2008.

Enligt kommunallagen (8 kap, 5 §) ska det för
ekonomin anges finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Som övergripande mål i Simrishamns kommun
gäller:
•

Ekonomin sätter gränsen
samhetens omfattning.

för

verk-

Kommunens målstyrning av verksamheten
sker genom de särskilda mål som ska gälla för
åren 2008-2010 samt de fullmäktigemål som
fastställs i respektive års budget. Angivna mål
beslutas av fullmäktige. Årsredovisningen
innehåller en samlad uppföljning av de
särskilda målen. Uppföljning av fullmäktigemålen redovisas under respektive nämnds
avsnitt. Den samlade bedömningen är att
måluppfyllelsen ligger på en god nivå.

Det övergripande målet bröts i budget 2008
ned i följande finansiella mål:
•

•
•

Årets resultat, exklusive realisationsvinster, ska för år 2008 minst uppgå till 0,5
procent av skatter, generella statsbidrag
och utjämning.
Det ska finnas handlingsutrymme för
oförutsedda händelser.
Investeringar ska fullt ut självfinansieras,
d.v.s. nyupplåning ska undvikas.

Det positiva resultatet för år 2008 innebär att
kommunen för sjätte året i rad har visat
överskott, i genomsnitt ca 2 procent per år.
Kommunen har därmed hanterat ekonomin på
ett ansvarfullt sätt under högkonjunkturen.
Med tanke på den försämring av samhällsekonomin som startade under hösten 2008 bör
en anpassning till lågkonjunktur underlättas,
åtminstone tidsmässigt, genom de senaste
årens överskott. Därför har det, trots klara
försämringar av skatteintäktsutvecklingen,
beslutats att den fastställda budgeten för år
2009 inte ska omprövas. Fullmäktige har dock
uppmanat nämnderna till ekonomisk återhållsamhet och strävan ska vara att respektive
nämnd ska redovisa ett överskott mot budget
på 1 procent.

Balanskravsresultatet på 15,4 mnkr motsvarar
nästan 2 procent av skatter, generella
statsbidrag och utjämning. Resultatet bedöms
som godkänt då överskottet motsvarar den
norm som Sveriges Kommuner och Landsting
har gjort för vilket resultat en genomsnittskommun bör ha över tiden.
När det gäller målet om att investeringarna ska
vara självfinansierade kan konstateras att det
inte har skett någon nyupplåning under året.
Nettoinvesteringarna på 74,9 mnkr har kunnat
självfinansieras
genom
årets
resultat,
avskrivningsnivån samt det likviditetsutrymme
som har skapats genom goda resultat de
senaste åren och försäljningar av fastigheter.
Noteras bör dock att investeringsnivån
framöver behöver vara lägre om nyupplåning
ska undvikas. Om årets resultat följer den
målsatta nivån på 0,5 procent av skatter,
generella statsbidrag och utjämning uppgår det
årliga investeringsutrymmet till ca 35 mnkr.

För år 2010 kommer kommunen med största
sannolikhet att behöva vidta en kostnadsanpassning av verksamheten till försämrade
ekonomiska förutsättningar. Även om det i
nuläget inte går att fastställa storleken på
anpassningsbehovet har ett förberedande
arbete,
efter
ett
särskilt
beslut
i
kommunstyrelsen, redan påbörjats.
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SÄRSKILDA MÅL
I budget 2008 fastställdes utöver finansiella mål (redovisas i förvaltningsberättelsen) och
fullmäktigemål (redovisas under respektive nämnds avsnitt) även särskilda mål för planperioden 20082010, vilka redovisas nedan.
Särskilda mål

Måluppfyllelse

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.

Målet att intensifiera bostadsbyggandet är uppnått.
Ökning av kapacitet på plansidan har genomförts.
Under 2008 har tre större detaljplaner antagits som
möjliggör 60-70 lägenheter samt drygt 50 nya tomter
för enbostadshus och radhus i Simrishamn och
Simris (Lasarettet 1, Simris 206:1 och kv Rabban
samt Simris 206:1, 206:18). Utifrån rådande
konjunkturläge och troligen en fortsatt lågkonjunktur
är bedömningen att målet att skapa minst 250 nya
bostadslägenheter fram till 2010 inte kan uppfyllas.

Inleda en kraftfull upprustning av kommunens
skollokaler enligt skollokalutredningen.

Målet är uppnått. Första etappens ombyggnad av
Simrislundsskolan och Borrby skola är klar. Andra
etappen avseende Korsavadsskolan pågår.
Arbetet påbörjat och beräknas vara klart våren 2010.

Inleda förstärkningar av verksamheten för
funktionshindrade inom LSS med bl.a. satsning på
ett nytt trapphusboende 2009.
Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska
uppfyllas.

Målet är inte uppnått. Arbetet pågår.
Målet är uppfyllt.

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.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i den
kommunala förskolan var 18,9 per grupp i oktober
2007 och i oktober 2008 var antal 18,1 vilket alltså
innebär en minskning av barngruppernas storlek.
Den genomsnittliga faktiska personaltätheten vid
förskolorna var vid höstens mätning som lägst 5,1
barn/vuxen under mätveckan. Detta resultat
uppmättes kl. 13.00, som är den tidpunkt på dagen
då flertalet barn vilar och personalen i regel
förlägger sin lunchledighet. Övriga heltimmar under
dagen var det genomsnittliga antalet barn/vuxen
lägre än 5. Variationer mellan olika förskolor
föreligger naturligtvis.
Kommunal barn- och elevombudsman är tillsatt.

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.

Målet kan anses uppfyllt genom att de tre
presidierna diskuterat sig fram till en samsyn kring
Ungdomens Hus öppethållande samt enats kring
fördelningen av de extra medel som
kommunfullmäktige beslutat för stöd till ungdomar
under 2009.

Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder.

Kommunen har under året beslutat om
subventionerade friskvårdsåtgärder under året.
Målet är inte uppnått. Projektering påbörjas dock i
januari 2009 och byggstart i september 2009.

Satsa på upprustning av museet i Hafreborg.
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Särskilda mål

Måluppfyllelse

Öka resurserna för marknadsföring och utveckling.
Speciella resurser ska finnas för att arbeta med de
olika större utvecklingsprojekt som lyfts fram i vår
kommun.

BO-runda har genomförts i kommunen under år
2008. Medel i budgeten för år 2009 är avsatta för
speciella projekt. Under år 2008 har Mål2-EU-medel
beviljats för arbete med Marint Centrum.

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.

Service- och bemötandefrågor har hanterats i
förvaltningschefsgruppen. I februari 2009
precenteras förslag om hur tillgänglighets- och
bemötandefrågor ska hanteras. Under året har 43
företagsbesök genomförts av KSUB. Den årliga
företagskvällen besöktes av 170 företagsgäster.
Årets förtagare och ambassadör utsågs. Nytt
elektroniskt Näringslivsblad har startat under året
med åtta nummer. Information och utbildning av
nyföretagande har löpande genomförts under året.
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SIMRISHAMNS KOMMUN 2008
Balanskravsresultatet uppgick till 15,4
mnkr. Resultat inklusive poster av
engångskaraktär uppgick till 18,8 mnkr.
Inflyttningskommunen
Simrishamn växer.
Invånarantalet har ökat med 50
personer under 2008.
Investeringarna
uppgick till 74,9
mnkr.

Under året har ett nytt
personaladministrativt
system
implementerats.

Ett 50-tal vatten- och
avloppsserviser till
enstaka fastigheter har
byggts ut under året.

Fr.o.m. den 1 november finns en lokal
barnombudsman som ska vara en
företrädare för barn och unga.
Simrishamns kommun är en företrädare
och en av tio kommuner som har denna
funktion.

Antal personer i ordinärt
hemtjänstboende har under
året varit 438 (fg. år 440) och
i särskilt boende 281 (fg. år
291).

Uppsnyggning av
hamnplanen i Kivik har
skett under året.

Det finns fr.o.m. den 1 november
möjlighet att ställa frågor till de
partier som är representerade i
kommunfullmäktige via en
politikerpanel på Simrishamns
kommuns hemsida.

Antalet biblioteksbesökare
har under året uppgått till
171 654 (fg. år 170 000).

Ett mål inom barnomsorgen är
att kommunen ska erbjuda
barnomsorgsplats inom en
månad. Genomsnittlig väntetid
är fem dagar.

Under året har tio
detaljplaner
antagits.
Två utställningar har
producerats på nedre plan i
Hafreborg, där det
genomgående temat har
varit huvudbonader.

Turistbyrån har haft ca
75 000 besökare och
tagit emot ca 6 800 epost.
487 (fg. år 626) bygglov
har beviljats under året.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Kommunen fem år i sammandrag

2004

2005

2006

2007

2008

Soliditet (%)

56

54

58

58

58

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

98

96

96

96

98

409,6

437,0

466,6

524,9

543,7

21,0

22,5

24,0

27,2

28,1

728,0

803,8

808,7

907,1

930,6

Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)

37,4

41,4

41,6

47,0

48,1

162,8

166,2

166,9

165,2

165,2

8,4

8,6

8,6

8,6

8,5

308,3

313,7

344,7

406,0

411,8

5,7

5,0

5,9

5,7

5,3

Anläggningslån per invånare (tkr)
Pensionsskuld (mnkr)
Avsatt till pensioner (mnkr)
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)

14,9

27,4

29,6

58,3

18,8

Nettoinvesteringar (mnkr)

31,9

40,1

34,2

39,7

74,9

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

19 470

19 425

19 418

19 306

19 356

Utdebitering kommunen (%)
Antal invånare per den 31 december (st)

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d.v.s. det egna
kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Då pensionsskulden, som intjänats före 1998, inte
redovisas i balansräkningen påverkar den ej soliditeten.

Antal invånare per den 31 december i Simrishamns kommun
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000

Antal invånare per den 31 december 2008 uppgår till
19 356, vilket är en ökning med 50 personer jämfört
med den 31 december 2007.
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2 000
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Skånes Räddningsförbund, SÖRF omfattar
kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo
och Simrishamn. Simrishamns andel är 22,01
procent 2008. Endast den del som kommunen
äger ingår i den sammanställda redovisningen.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen.

Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhållning och
industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, Österlens kommunala
renhållnings AB och Simrishamns Industrifastigheter AB. Ökrab ägs tillsammans med
Tomelilla kommun, 50 procent var. Sydöstra
SIMRISHAMNS BOSTÄDER AB

droppen i Simrishamn. Under året har arbete
utförts bl.a. avseende drift och underhåll i 180
lägenheter, ändring av värmeproduktion för
äldreboendet Rosenborg i Gärsnäs från en
oljepanna till en pelletspanna, konvertering av
värme från vattenburen individuell elvärme i
kv. Hoven, Piskan och Bläsen samt renovering
av köken och stambyte i kv. Snäppan.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
inom Simrishamns kommun förvärva, försälja,
äga och förvalta fastigheter eller tomträtter
samt att bygga bostäder, affärslägenheter och
kollektiva anordningar såsom skolor, barnstugor, äldreboenden etc.
Styrelsen har anställt Kent Zerath som började
sin anställning 2009-02-01 och tillträder som
VD 2009-03-01 med anledning av att Roger
Bäckström slutar sin anställning genom
pensionsavgång.

Vakansgraden är fortsatt låg med endast åtta
lägenheter vakanta vid årets slut (sex fg. år)
och det finns en klar efterfrågan på varierande
slag av bostäder. Omflyttningsgraden har
under året varit 18,5 procent (18,9 procent fg.
år).

Årets resultat uppgår till 24 903 tkr (155 tkr fg.
år). Förändringen jämfört med föregående år
beror främst på att det under året har träffats
avtal om försäljning av fastigheterna kv.
Läderfabriken, kv. Björnen, kv. Uttern och kv.
Vesslan till Svenska Bostadsfonden för 157
mnkr.

Under de närmsta åren kommer fokusering att
ske på att minska energiförbrukningen och
därmed energikostnaderna, utveckla bovärdsrollen, utveckla boendeområdena, öka servicegraden för kunderna, säkerställa en stabil
ekonomi för bolaget och öka miljömedvetenheten hos såväl anställda som kunderna.

Under året har det skett nybyggnad av 12
bostadslägenheter öster om Skönadalshemmet
samt 15 bostadslägenheter i kvarteret SnöSIMRISHAMNS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Plastal AB. Trafikplats för lossning och
lastning på fastigheten Mellby 74:1 har varit
fullt uthyrd till Äppelriket Österlen. Industritomten Stenbunden 7 i Borrby har varit
utarrenderad under året. De före detta mobförråden fastigheten Garvaren 3 på Skansens
industriområde i Simrishamn har varit fullt
uthyrda under året.

Simrishamns Industrifastigheter AB har till
föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun uppföra, köpa, försälja och
hyra ut byggnader för industri-, affärs- och
hantverksändamål samt främja näringslivet i
kommunen.
Under året har fastigheten Vallby 31:3, där
produktion av hundmat sker, varit fullt uthyrd
till Zoo-produkter. Fastigheten är föremål för
försäljning. Fastigheterna Industrin 2 väster
samt Industrin 2 öster har varit fullt uthyrda till

Årets resultat uppgår till 283 tkr (385 tkr fg.
år).
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ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB
kommunerna i samverkan skapat inte kan
upphandlas i konkurrens. Den 17 mars 2008
kom domen där Regeringsrätten gav de
klagande rätt. Under året har följderna av
domen diskuterats på riksnivå. Följderna kan
ge orimliga konsekvenser för bl.a. kommunalaoch regionala/landstingsbolag. Idag behandlas
ärendet på regeringsnivå där man diskuterar
eventuellt ändrade regler. Simrishamns och
Tomelilla kommuner utreder för närvarande de
kommande konsekvenserna av SYSAVdomen.

Ändamålet med Österlens Kommunala
Renhållnings AB:s verksamhet är att inom
Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera
renhållningsfrågor med beaktande av miljöoch resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt
samt med tillämpning av kommunernas
självkostnads- och likställighetsprinciper.
Dessutom skall om ändamålet med bolagets
verksamhet gynnas, samverkan kunna etableras med parter, till exempel andra avfallsbolag
utanför Simrishamns och Tomelilla kommuner.
Enligt beslutsförslag ska Ökrabs verksamhet
överföras till en ny gemensam nämnd,
Österlens Renhållningsnämnd. Kommunfullmäktige i Simrishamns- och Tomelilla kommuner kommer att behandla frågan i början av
år 2009.

Totalt har under veckorna 1-52 år 2008, 9 423
ton
hushållsavfall
transporterats
till
förbränning vid Sysavs avfallskraftvärmeverk i
Malmö. Under året har 72 ton matavfall
fraktats till Sysav Biotec för återvinning till
biogas och bigödsel. Totalt innebär detta en
minskning med 877 ton hushållsavfall jämfört
med 2007.

2005 anmäldes Tomelilla och Simrishamns
kommuner för påstått brott mot Lagen om
offentlig upphandling, LOU. De klagande gavs
rätt i ärendet i Kammarrätten, varpå domen
överklagades
till
Regeringsrätten
då
kommunerna ansåg att det system som

På grund av oförutsedda kostnadsminskningar
under 2008 har resultatet efter skatt förbättrats
från ett underskott 2007 på -485 tkr till ett
överskott 2008 på 816 tkr.

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
brand i Sjöbo. Förbundet har under året haft
god hjälp av flera räddningsvärn vid ett flertal
insatser. Utryckningar i samband med sjukdomsfall fortsätter att öka. Antalet utryckningar till anläggningar med automatlarm ej
brand och antalet trafikolyckor ligger ungefär
som 2007.

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska
svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor,
egendom eller i miljön. Räddningstjänsten i
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla och Ystad är organiserad i ett
kommunalförbund under namnet Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF).

Organisationsöversyn har inletts med en
översyn av förbundets administrativa organisation i oktober 2008. Målet med översynen är
att SÖRF:s operativa verksamhet och
lokalisering optimeras.

Insatser under 2008 är i stort sett på samma
nivå som tidigare år. Jämfört med året innan
ser man en skillnad i olyckstyperna. De
väderrelaterade insatserna har minskat, medan
brandinsatserna har ökat något. De händelser
som påverkat förbundets resurser mest är de
anlagda bränderna i Simrishamn i juli och två
tillfällen med flera anlagda bränder i Ystad
under senhösten. Dessutom inträffade en
omfattande vindsbrand och en större industri-

Resultatet för 2008 uppgår till -1 933 tkr (-567
fg. år). Förutom ett prognostiserat underskott,
ökade förbundets underskott med ca 900 tkr
beroende på en omräkning av visstidspensionen, utförd av KPA, till f.d. räddningschefen.
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SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 2008
Resultaträkning (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens netto
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat eft. finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt

Kommunen

Simrishamns
Bostäder AB

203,9
-974,0
-32,5
-802,6
820,7
7,4
-6,7
18,8
0,0
0,0

108,1
-62,9
-9,3
35,9
0,0
28,4
-37,0
27,3
0,0
-2,4

0,9
-0,2
-0,4
0,3
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
-0,1

18,8

24,9

0,3

Årets resultat

SÖRF **

Resultat
2008*

Resultat
2007*

14,5
-14,1
-0,1
0,3
0,0
0,3
0,0
0,6
-0,1
-0,1

12,8
-12,6
-0,5
-0,3
0,0
0,1
-0,2
-0,4
0,0
0,0

306,0
-1 029,6
-42,8
-766,4
820,7
33,5
-41,1
46,7
-0,1
-2,6

324,5
-997,6
-38,5
-711,6
801,4
3,7
-35,0
58,5
0,0
0,0

0,4

-0,4

44,0

58,5

SIFAB ÖKRAB **

* Siffrorna är exklusive koncerninterna poster. Obeskattade reserver etc. redovisas enligt kommunala redovisningsregler
i denna kolumn.
** Siffrorna består av den ägda andelen.

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 2008
Balansräkning (mnkr)

Kommunen

Simrishamns
Bostäder AB

561,5
37,0
0,0

693,4
6,7
5,7

6,5
0,0
0,0

182,1

0,0

0,6
11,8
59,9
77,7

SIFAB ÖKRAB **

SÖRF **

081231*

071231*

0,0
0,1
0,0

0,1
4,2
0,0

1 261,5
48,0
5,7

1 257,2
47,0
33,9

0,0

4,6

0,0

118,5

120,6

1,6
0,0
163,1
21,1

0,0
0,0
0,6
2,3

0,0
0,0
1,7
1,9

0,0
0,0
1,3
0,0

2,2
11,8
226,6
103,0

2,0
9,3
72,8
121,9

930,6

891,6

9,4

8,3

5,6

1 777,3

1 664,7

524,9
18,8

67,1
24,9

8,8
0,3

5,3
0,4

0,8
-0,4

541,5
44,0

483,0
58,6

0,0

0,0

0,1

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

3,0

8,3

8,4

165,2
216,4

760,6
39,0

0,0
0,3

0,0
2,5

0,3
1,9

923,4
260,1

852,8
261,9

930,6

891,6

9,4

8,3

5,6

1 777,3

1 664,7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillgångar
Mark, byggn, tekn.anl.
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning.
Finansiella anl.tillgångar
Aktier och andelar etc.
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Likvida medel
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:A SKULDER OCH EK

* Siffrorna är exklusive koncerninterna poster.
** Siffrorna består av den ägda andelen.
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DRIFTREDOVISNING

Nämnd/Förvaltning (tkr) *
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
- Kommunledningskontoret
- Turistbyrån
Myndighetsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Summa verksamhet
Finansiering
Summa

Kostnader
2008
667
950
8
1 607

Intäkter
2008
0
0
0
141

Nettokostnad Budgetavvikelse
2008
2008
667
229
950
0
8
2
1 466
-156

58 819
4 242
554
172 472
35 653
370 601
418 212
1 063 785
103 315

4 708
1 591
0
137 968
2 878
38 972
65 266
251 524
934 369

54 111
2 651
554
34 504
32 775
331 629
352 946
812 261
-831 054

2 643
-46
46
12 338
8
-5 078
5 478
15 464
-281

1 167 100

1 185 893

-18 793

15 183

* Interna poster mellan nämnderna ingår.

Nämndernas andel av nettokostnaden
Övriga Kommunledning
0,4%
6,7%
Samhällsbyggnadsnämnd
4,2%
Kultur- och fritidsnämnd
4,0%
Myndighetsnämnd
0,1%
Socialnämnd
43,5%

Barn- och utbildningsnämnd
40,8%
Turistbyrå
0,3%

18

Förvaltningsberättelse

DRIFTREDOVISNING – Externa intäkter och kostnader
INTÄKTER
Externa intäkter (tkr)
Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
varav barnomsorgsavgifter
varav äldreomsorgsavgift
varav hamnavgifter
varav VA-avgifter
varav anslutningsavgifter
Hyror och arrenden
Driftbidrag
varav statsbidrag från Skolverket
Försäljning av verksamhet och entreprenader
varav interkommunal ersättning elever
Realisationsvinster
Övriga avgifter och ersättningar
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Summa externa intäkter
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2008

2007

6 345
82 754
6 753
18 695
4 697
39 705
2 306
30 077
58 487
7 393
16 087
8 113
1 911
8 281
616 049
204 583
7 412

4 928
79 363
6 664
18 172
4 685
37 353
493
29 831
52 172
4 306
15 589
6 421
30 679
1 780
591 743
209 697
5 249

1 031 986

1 021 031

Förvaltningsberättelse 

KOSTNADER
Externa kostnader (tkr)
Inköp av inventarier
Anläggningsmaterial
Varor för försäljning
Bidrag och transfereringar
varav socialbidrag
Entreprenader och köp av verksamhet
varav byggnadsentreprenader
varav skolskjutsar
varav färdtjänst
varav föräldrakooperativ
varav omsorgs- och vårdplatser
varav interkommunal ersättning elever
varav friskolor
Konsulttjänster
Löner
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Personalutveckling etc.
Hyror och fastighetsservice
Hyra/leasing anläggning
Bränsle, energi och vatten
Förbrukningsmaterial
varav böcker
varav livsmedel
varav laboratorie- och sjukvårdsmaterial
varav förbrukningsinventarier och material
Kontorsmaterial och trycksaker
Reperation av inventarier
Diverse främmande tjänster
varav databehandling
Tele, data, kommunikation och post
varav telekommunikation
varav porto
Transporter och resor
Representation
Annonser, reklam och information
Försäkringsavgifter etc.
varav försäkringsavgifter
varav självrisker etc.
Diverse kostnader
Av- och nedskrivningar
Finansiella kostnader
Summa externa kostnader

Årets resultat
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2008

2007

1 274
3 948
461
25 038
8 856
207 110
7 287
14 906
5 016
15 670
59 070
24 448
27 828
7 855
401 349
4 068
144 135
33 469
7 811
40 597
4 226
24 341
34 429
3 503
14 536
4 842
5 922
1 785
2 713
10 026
5 687
4 030
1 173
766
2 618
318
1 958
4 383
2 325
88
6 071
32 452
6 728

2 593
3 318
423
24 229
8 717
183 128
9 961
13 661
5 397
13 624
37 596
23 723
26 872
7 548
386 162
4 185
141 153
32 908
8 181
38 711
3 776
24 957
33 161
3 404
13 003
4 930
6 002
1 562
2 861
9 299
5 760
4 761
1 433
1 228
2 177
351
1 969
3 638
2 417
9
4 669
30 246
6 796

1 013 193

962 761

18 793

58 270

Förvaltningsberättelse

INVESTERINGSREDOVISNING
Nettoinvestering per
nämnd/styrelse (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008

Avvikelse mot
budget

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

1 251
33 635
9 333
11 051
8 989
4 262
882
1 573
2 364

3 349
89 390
43 048
13 025
31 907
1 410
1 149
1 997
5 184

2 393
66 390
33 725
13 488
19 008
169
979
2 202
2 966

956
23 000
9 323
-463
12 899
1 241
170
-205
2 218

Summa

39 705

101 069

74 930

26 139

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
- varav fastighet
- varav offentliga rummet
- varav vatten och avlopp
- varav övriga investeringar

Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar med undantag för vatten- och
avloppsverksamhet då dessa redovisas som

anläggningstillgångar. Inklusive exploateringsverksamheten uppgår nettoinvesteringarna till
77 908 tkr.

Nettoinvesteringar
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
mnkr

2004

2005

2006

2007

2008

31,9

40,1

34,2

39,7

74,9
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING
ANTALET ANSTÄLLDA
en vändning från en tidigare trend med minskat
antal anställda till en ökning av antalet
tillsvidareanställda med 23 arbetstagare. Under
2008 minskades antalet anställda åter, vilket
främst beror på att Kiviks Hemtjänstdistrikt
övergick på externa entreprenörer.

I Simrishamns kommun var 1 376 personer
tillsvidareanställda per den 31 december 2008
och inklusive visstidsanställda uppgick antalet
anställningar till 1 567. Fördelningen av kommunens anställda är 1 269 (81 procent) kvinnor
och 298 (19 procent) män. Under 2007 såg vi

Tillsvidareanställda

Antal anställda per enhet
2008-12-31
Kommunledningskontor
Turistbyrån
Samhällsbyggnadsförvaltn.
Kultur- och fritidsförvaltn.
Barn- och utbildningsförvaltn.
Socialförvaltningen
Summa

Män

Män Kvinnor

Kvinnor

Visstidsanställda
Totalt

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

2007
18
0
49
7
90
81

2008
20
0
40
7
94
83

2007
16
7
23
22
417
722

2008
14
7
23
21
426
641

2008
34
7
63
28
520
724

2007
2
1
4
4
25
23

2008
1
0
3
4
25
21

2007
1
0
2
2
68
106

2008
4
0
5
2
70
56

2008
5
0
8
6
95
77

245

244

1 207

1 132

1 376

59

54

179

137

191

ÖKAD MEDELÅLDER
ökar under de närmaste åren. Siffrorna visar
som för flertalet av Sveriges kommuner en
sned åldersfördelning med en medelålder på
47,6 år.

Simrishamns kommun har i likhet med de
flesta kommuner en hög medelålder och
därmed en ojämn åldersfördelning som i
längden innebär att andelen pensionsavgångar

Kommunledningskontor
Turistbyrån
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Män
2007
50,0
61,0
49,1
43,7
43,2
41,5

Män Kvinnor Kvinnor
2008
2007
2008
50,4
52,5
52,6
0,0
43,1
45,1
50,1
46,9
47,8
46,5
48,7
46,3
44,8
45,1
46,6
44,0
43,4
45,3

Totalt

46,5

49,3

Åldersfördelning per enhet 2008-12-31

47,0

47,6

medelåldern finner man bland skolpersonalen,
i första hand avseende elevassistenter.

Grupperna med den högsta medelåldern är hos
kommunens chefer, arbetsledare och bland
övrig administrativ personal. Den lägsta
Medelålder

44,8

Totalt
2008
51,4
45,1
49,4
46,4
46,2
45,1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Män
Kvinnor

46,6
44,5

46,5
45,1

47,6
45,8

47,5
46,1

47,2
46,2

46,5
44,8

49,3
47,0

Summa

44,9

45,4

46,2

46,3

46,4

45,2

47,6

22

Förvaltningsberättelse

ÖKAD MEDELÅLDER INNEBÄR ÖKADE PENSIONSAVGÅNGAR
Pensionsavgångarna har ökat de senaste åren
och kommer att fortsätta öka, där kulmen
kommer att nås inom de närmaste åren med
antagandet att anställda påbörjar pensionen vid
65 års ålder. Senaste årens tendenser har varit

en större variation i när man vill gå i ålderspension, beroende på att de anställda har
valmöjligheten från 2002 att gå i ålderspension
redan vid 61 års ålder och har rätten att kvarstå
i tjänst fram till 67 års ålder.

Pensionsavgångar vid 65 års ålder
Antal avgångar

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

21

36

47

38

44

186

LÖNER OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
har skett för ersättningen till uppdragstagare.
Ökningen av personalkostnaden är låg i
förhållande till 2008 års lönerevision och beror
främst på att Simrishamns kommun har lagt ut
en enhet på entreprenad inom vård och
omsorg.

Direkta personalkostnader har stigit med 2,7
procent under 2008. Löner till arbetstagare och
semesterlön har ökat med 3,6 procent och
sjuklönen har minskat med 4,7 procent.
Avseende ersättningen till förtroendemän har
denna minskat med 3,9 procent och en ökning
Direkta personalkostnader (tkr)

2006

2007

2008

Arvoden till förtroendemän
Ersättning till uppdragstagare
Löner till arbetstagare
Arbetslös ungdom
Semesterlön
Sjuklön
Reseersättning och traktamente
Omkostnadsersättning
Övrigt
PO-kostnader inklusive kalkylerad KP

4 005
3 751
323 455
201
32 614
3 548
1 647
2 436
371
152 800

4 614
3 550
340 863
113
33 603
3 766
1 672
2 513
663
159 118

4 433
3 951
348 662
5
39 235
3 590
1 684
2 386
730
160 905

Summa

524 828

550 475

565 581

MEDELLÖNER
ende både 2007 och 2008 års löneöversyn.
Inom Kommunals område är närmare 90 procent kvinnor av totalt 800 anställda inom
avtalsområdet. Löneökningen 2008 var per den
1 januari med ett genomsnitt per arbetstagare i
Simrishamns kommun på 1 759 kr (9,75
procent).

I genomsnitt har ökningen av medellönerna för
män stigit med 3,74 procent, för kvinnorna
med 6,20 procent och den totala ökningen var
5,74 procent. Den genomsnittliga lönen har
ökat från 21 559 kr 2007 till 22 872 kr 2008. I
åtanke bör finnas att anställda inom Kommunals område mottog en löneökning avse-
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Kommunledningskontor
Turistbyrån
Samhällsbyggnadsförvaltning.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltn.
Socialförvaltningen

Män
2007
31 951
16 699
24 086
22 376
25 752
19 826

Män
2008
32 862
0
25 322
23 983
26 265
21 194

Kvinnor
2007
23 278
23 059
25 562
22 569
23 210
19 324

Kvinnor
2008
22 827
24 129
26 600
23 388
23 872
21 171

Totalt
2008
27 616
24 129
25 790
23 546
24 335
21 174

Summa

23 861

24 788

21 032

22 422

22 872

Medellön per enhet 2008-12-31

REKRYTERING
Simrishamns kommun i likhet med andra
arbetsgivare har ökade krav inom sina verksamhetsområden, samtidigt som konkurrensen
om eftertraktad och utbildad personal blir allt
hårdare inom vissa yrkeskategorier. Främst är
det tjänster som ställer krav på högre
utbildning där antalet kvalificerade sökande
har blivit mindre än önskvärt. Införande av ett

system för att hantera ansökningshandlingar
till utannonserade tjänster i Simrishamns
kommun
pågår.
Rekryteringshanteringssystemet stödjer rekryteringsprocessen från
skapandet och publiceringen av jobbannonsen
fram till intervjufasen genom digital hantering
av anställningar och e-postkommunikation.

SJUKFRÅNVARO
och fackliga organisationer för en förbättrad
hälsa och arbetsmiljö. Förbättringsarbeten
inom området visar sig med arbetet att ge
utbildningar i belastningsergonomi, arbetsplatsutformning, analyser gällande luft och
buller, risk- och friskprofiler, grupputvecklingar med hjälp av personlighetsprofiler
(PPA),
rehabiliteringsinventeringar
och
utredningar i samarbete med företagshälsovården, Försäkringskassan, fackliga organisationer, arbetstagare, chefer och annan expertperson eller företag.

Simrishamns kommun genomför ett kontinuerligt arbete med utbildning, förebyggande
hälsoarbete samt snabbare och mer personligt
anpassad eftervård. Arbetet har också inneburit
att ge stöd till verksamheterna i förebyggande
åtgärder och inte minst ett stöd vid hanteringen
av sjukfrånvaron. Som en del i den förebyggande processen har chefer och skyddsombud certifierats i arbetsmiljöarbete utöver
de arbetstagare som redan tidigare genomgått
certifieringen och under året genomgått en
kompletterande utbildning. Som arbetsgivare
har vi ett ansvar att samverka med medarbetare
Sjukfrånvaro, samtliga
anställda
Genomsnittl. antal årsarbetare
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv.

<29 år

<29 år

30-49 år

30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2007
155

2008
84

2007
626

2008
591

2007
621

2008
644

2007
1 402

2008
1 319

2,92

1,54

6,53

6,14

7,28

7,87

6,46

6,15

29,99

7,47

71,13

69,48

75,60

77,12

71,30

72,55
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Sjukfrånvaro, kvinnor
Genomsnittl. antal årsarbetare
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv.

Sjukfrånvaro, män
Genomsnittl. antal årsarbetare
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv.

<29 år

<29 år

30-49 år

30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2007
122

2008
64

2007
502

2008
478

2007
494

2008
512

2007
1 118

2008
1 054

3,05

1,68

7,41

6,26

8,12

8,62

7,25

6,89

29,7

8,34

71,97

71,20

77,35

78,08

72,69

73,52

<29 år

<29 år

30-49 år

30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2007
34

2008
20

2007
124

2008
113

2007
126

2008
132

2007
284

2008
265

2,45

1,03

2,98

2,14

4,02

4,65

3,38

3,14

31,29

0,00

62,65

48,13

61,88

69,20

59,54

61,52

0,29 procent jämfört med 2007. Minskningen
återfinns hos både männen och kvinnorna.
Antalet långtidssjukskrivna i förhållande av
total sjukfrånvaro har en ökning på 1,25
procent. Det förklarar att den minskade
sjukfrånvaron
återfinns
främst
bland
sjukskrivna med mindre än 60 dagar
sammanhängande sjukfrånvaro under året.

I Lagen om kommunal redovisning inkom en
ny paragraf 2003, att upplysningar om de
anställdas frånvaro på grund av sjukdom skall
ingå i statistiken. Redovisningen skall beräknas
på genomsnittligt antal anställda under året och
inte utifrån antalet anställda per den sista
december. Under 2008 har antalet sjukdagar i
procent av den totala arbetstiden minskat med
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning exklusive interna poster (mnkr)

Not

Verksamhetens intäkter
varav realisationsvinster
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Extraordinära poster

1
2
3
4
5

Årets resultat

2008

2007

203,9
1,9
-974,0
-32,5
-802,6
616,1
204,6
7,4
-6,7
18,8
0,0

214,3
30,6
-925,7
-30,2
-741,6
591,7
209,7
5,3
-6,8
58,3
0,0

18,8

58,3

valtningen 0,6 mnkr samt justering avseende
vatten- och avloppsverksamhetens överskott
1,3 mnkr.

Balanskravsresultatet uppgår till 15,4 mnkr.
Justering har då gjorts avseende realisationsvinster vid fastighetsförsäljning 1,5 mnkr
och värdeförändring av pensionsmedelsför-

Balanskravsresultat

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
mnkr

2004

2005

2006

2007

2008

3,7

11,6

27,9

26,1

15,4
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BALANSRÄKNING
Balansräkning (mnkr)

Not

2008-12-31

2007-12-31

6

561,5
37,0

517,6
35,0

7

182,1
780,6

181,9
734,5

8
9
10
11

0,6
11,8
59,9
77,7
150,0

0,7
9,3
65,1
97,5
172,6

930,6

907,1

524,9
18,8
543,7

466,6
58,3
524,9

13

5,3
5,3

5,7
5,7

14
15

165,2
216,4
381,6

165,2
211,3
376,5

930,6

907,1

Not

2008-12-31

2007-12-31

13

411,8
0,4
760,6
19,7
6,4

406,0
0,5
690,0
15,6
6,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningtillgångar
Aktier, andelar och långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

12

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser (mnkr)
Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt
Kommunalt förlustansvar för egna hem och bostadsrätter
Kommunala bolag
Stiftelser
Leasingavtal

Kommundirektören har ett särskilt visstidsförordnande. Ett särskilt visstidsförordnande
innebär att arbetstagaren efter tolv års
tjänstgöring har rätt till en visstidspension
enligt pensionsavtalet som ger ca 65-75 procent av lönen. Förordnandet är förlängt och
löper ut juni månad 2011. Visstidspensionen
utgår fram till det år arbetstagaren fyller 65 år,
då allmän pension och tjänstepension ersätter
visstidspension.

Simrishamns kommun har ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.
Detta borgensåtagande är i ett underavtal
begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet
2008 uppgick detta lånebelopp till 419 mnkr.
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FINANSIERINGSANALYS

Finansieringsanalys (mnkr)

Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Omklassificering av materiella anläggningstillgångar
Investering finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16
17
15

18
19
20
21

2008-12-31

2007-12-31

18,8
32,5
-0,4
-1,9
49,0
2,8
5,1
56,9

58,3
30,2
-0,2
-30,6
57,7
-31,9
41,9
67,7

-77,9
2,8
0,0
-73,1
71,0
-77,2

-41,6
13,1
2,2
-64,0
63,1
-27,2

0,0
0,0
0,5
0,5
-19,8
97,5
77,7

0,0
-1,6
0,4
-1,2
39,3
58,2
97,5

Låneskuld
200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
mnkr

2004

2005

2006

2007

2008

162,8

166,2

166,9

165,2

165,2
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Exploateringsverksamheten
Exploateringsfastigheter
redovisas
som
omsättningstillgångar. Undantag görs för
investeringar inom vatten- och avloppsverksamhet då dessa redovisas som anläggningstillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisning sker enligt Lagen om kommunal
redovisning och enligt rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning.
Pensionsskuld
Skulden består av avsättningar i balansräkningen och ansvarsförbindelse inom linjen.
Den individuella delen, inklusive löneskatt,
redovisas som kortfristig skuld. Beloppen är
beräknade av KPA utifrån RIPS 07.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form
av borgensåtagande, ställda panter och liknande. Om förpliktelsen måste infrias belastar
den resultatet.

Leasingavtal
Befintliga
leasingavtal
betraktas
som
operationell leasing och är inte redovisade i
balansräkningen. Dessa finns angivna under
ansvarsförbindelser.

Avskrivningar är värdeminskning på
anläggningstillgångar enligt plan utifrån
Sveriges Kommuner och Landstings modell.
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars
storlek eller betalningstidpunkt inte är helt
bestämd.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag
av eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Sveriges Kommuner och
Landstings modell för avskrivningstider
tillämpas. Avskrivning sker enligt rak nominell
metod och påbörjas året efter investeringen.
För vatten- och avloppsinvesteringar påbörjas
avskrivningen samma år som investeringen
sker. Lånekostnader har ej inräknats i
anskaffningsvärdet, utan belastar resultatet för
den period de hänför sig till.

Balansräkningen visar den ekonomiska
ställningen den 31 december och hur den
förändrats under året.
Driftredovisning omfattar kostnader och
intäkter för den löpande verksamheten ställd
mot budget.
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella tillgångar
Placeringar i värdepapper (pensionsmedel) har
klassificerats som anläggningstillgång, då
dessa är att betrakta som långsiktiga. Då
samtliga tillgångar har ett gemensamt syfte,
d.v.s. att delfinansiera pensionsutbetalningar,
sker värdering utifrån en samlad portfölj.

Exploateringsverksamhet är åtgärder för
att anskaffa, bearbeta och iordningställa
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer,
kontor eller industrier.
Finansieringsanalysen visar hur medel har
tillförts och använts för löpande verksamhet,
investeringar samt finansiering och därmed
likviditetsförändringen.

VA-anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna har till och med år 2004
bokförts som extra avskrivning av anläggningstillgångarna. Sedan år 2005 har dessa
avgifter bokförts i balansräkningen som förutbetalda intäkter, för framtida periodisering till
driftbudgeten. Fr.o.m. år 2008 intäktsförs tio
procent av avgifterna direkt i resultatet för att
täcka de direkta kostnaderna.

Investeringsredovisningen
omfattar
investeringar i fastigheter och anläggningar,
maskiner och inventarier.
Omsättningstillgångar är de tillgångar som
inte är avsedda att innehas för stadigvarande
bruk t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar
och förråd/lager.
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Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Soliditet är eget kapital i förhållande till
totala tillgångar. Anger betalningsstyrkan på
lång sikt.

Resultaträkningen visar årets finansiella
resultat och hur det uppkommit under året.
Årets resultat eller förändringen av det egna
kapitalet kan också utläsas i balansräkningen.

Tillgångar är dels anläggningstillgångar (t.ex.
fastigheter, inventarier och långfristiga
fordringar) dels omsättningstillgångar.

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor
del av årets nettoinvesteringar som finansierats
med egna medel.

Utdebiteringen anger hur stor del av
intjänad hundralapp som ska erläggas i
kommunalskatt.

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom
ett år) dels långfristiga.

NOTER
Not 1 (tkr)
Av- och nedskrivningar

2008

2007

Avskr. anläggningstillgångar
Nedskrivning anläggningstillg.
Summa

-30 666
-1 785
-32 451

-30 246
0
-30 246

Not 2 (tkr)
Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning
Summa

2008
622 026
-5 976
616 050

2007
580 470
11 273
591 743

Not 3 (tkr)
Generella statsbidrag etc.
Kommunal utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Utjämningsbidrag LSS
Summa

2008
170 114
25 433
9 036
204 583

2007
198 469
0
11 228
209 697

Not 4 (tkr)
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Utdelning, avkastning fonder
Övriga finansiella intäkter
Summa

2008
2 920
2 025
2 467
7 412

2007
1 868
954
2 427
5 249

Not 5 (tkr)
Finansiella kostnader
Ränta på lån
Övriga finansiella kostnader
Summa

2008
-6 572
-156
-6 728

2007
-6 683
-113
-6 796

Not 6 (tkr)
Mark, byggnader, tekn. anl.
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Anläggningar för affärsverks.
- varav VA-anläggningar
- varav hamnar
Publika fastigheter (gator etc.)
Hyres-, industrifastigheter etc.
Brandstationer
Övriga fastigheter
Summa

2008
2007
13 607
13 615
199 542 176 881
255 806 235 053
171 742 156 965
84 064
78 088
75 516
74 157
6 852
7 136
8 830
9 374
1 350
1 425
561 503 517 641

Not 7 (tkr)
Aktier, andelar, långfr. ford.

2008

2007

Pensionskapital
Aktier i kommunens bolag
Aktier i Sydskånes Avfalls AB
Långfristig fordran SÖRF
Andelar i Kommunassurans
Andelar i Kommuninvest
Övriga aktier, andelar, fordr.
Summa

108 843
65 450
5 255
502
936
723
377
182 086

108 143
65 450
5 255
1 012
936
723
377
181 896

Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om
insatsemission om 184 253 kr för Simrishamns
kommun. Kommunens totala andelskapital i
Kommuninvest uppgår per 2008-12-31 till 907 385 kr.
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Not 8 (tkr)
Förråd och lager
Förråd, tekniska avdelningen
Lager, Österlens museum
Summa

Not 13 (tkr)
Avsättningar pensioner etc.
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Utbetalningar
Nyintjänad pension
Ny avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkn.
Grundändring
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

2008
5 678
-643
-236
215
157
193
0
-1
-78
5 285

2007
5 854
-626
-401
147
0
163
337
0
204
5 678

2007
21 478
20 374
13 014
8 754
1 248
255
65 123

Ansvarsförbindelse
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkn.
Grundändring
Aktualisering
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

2008
406 002
-12 417
15 113
0
146
1 820
1 130
411 794

2007
344 665
-10 849
11 600
49 371
-760
0
11 975
406 002

2007
93 987
3 509
97 496

Förpl. minskad genom försäkr.
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad

21 436
0
91,6%

16 261
0
90,6%

2008
379
214
593

2007
476
202
678

Not 9 (tkr)
Exploateringsfastigheter
Fastigheter för bostäder
Fastigheter för industri
Summa

2008
8 533
3 259
11 792

2007
7 306
1 995
9 301

Not 10 (tkr)
Fordringar
Kundfordringar
Övriga interimsfordringar
Upplupna skatteintäkter
Momsfordran, kommunmoms
Skattekonto
Övriga fordringar
Summa

2008
17 317
21 111
9 719
10 664
732
332
59 875

Not 11 (tkr)
Likvida medel
Koncernkonto
Bankkonto och plusgiro
Summa

2008
74 812
2 872
77 684

Not 12 (tkr)
Eget kapital
Ing. eget kapital VA
Ing. eget kapital Bun-enheter
Ing. eget kap. Intrapren. Soc
Ing. eget kapital, övrigt
Summa ingående eget kapital
Årets resultat VA
Årets resultat Bun-enheter
Årets res. Intraprenader, Soc
Årets resultat, övrigt
Summa årets resultat
Utg. eget kapital VA
Utg. eget kapital Bun-enheter
Utg. eget kap. Intrapren. Soc
Utg. eget kapital, övrigt
Summa utgående eget kapital

2008
-278
2 759
3 056
519 324
524 861
1 278
-5 634
1 264
21 885
18 793
1 000
-2 875
4 320
541 209
543 654

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade från år 1998 och framåt.

2007
-867
2 765
1 227
463 466
466 591
589
-6
1 829
55 858
58 270
-278
2 759
3 056
519 324
524 861

Not 14 (tkr)
Långfristiga skulder
Kommuninvest
Nordea
SEB
ÖKRAB
Summa
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2008
110 000
30 000
20 000
5 255
165 255

2007
110 000
30 000
20 000
5 255
165 255
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Not 15 (tkr)
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Anläggningsavgifter VA
Övriga interimsskulder
Pensionskostn. individuell del
Arbetsgivaravgifter
Preliminär skatt
Kortfristig skuld koncernbolag
Upplupna löner
Särskild löneskatt
Upplupna räntekostnader
Momsskuld, affärsmoms
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Not 16 (tkr)
Ej likviditetspåverk. poster
Reavinst fastigheter
Reavinst värdepapper
Summa
Not 17 (tkr)
Förändring kortfr. fordringar
Fordringar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa

2008
41 304
41 825
43 655
36 968
16 710
11 976
8 324
347
4 488
5 160
2 131
2 440
1 051
216 379

2008
-1 512
-396
-1 908

2008
5 248
85
-2 491
2 842

Not 18 (tkr)
Investering mat. anl. tillg.
Enligt investeringsredovisning
Exploateringsfastigheter
Summa

2007
43 285
37 843
30 526
39 787
16 178
13 011
9 667
7 695
5 166
4 133
1 725
1 298
958
211 272

2008
-74 930
-2 978
-77 908

2007
-39 705
-1 891
-41 596

Under året har 2 978 tkr överförts från omsättningstillgångar till materiella anläggningstillgångar
avseende exploateringsfastigheter.

2007
-10 463
-20 181
-30 644

2007
-31 729
157
-342
-31 914
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Not 19 (tkr)
Försäljning av mat. anl. tillg.
Fastigheter
Summa

2008
2 783
2 783

2007
13 131
13 131

Not 20 (tkr)
Investering fin. anl. tillg.
Pensionskapital aktier
Pensionskapital räntebärande
Summa

2008
-5 000
-68 067
-73 067

2007
0
-64 044
-64 044

Not 21 (tkr)
Försäljning av fin. anl. tillg.
Pensionskapital aktier
Pensionskapital räntebärande
Summa

2008
0
70 977
70 977

2007
63 090
0
63 090
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NÄMNDSORGANISATION
Nämndsorganisationen beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2006 (§154) och är giltig
fr.o.m. den 1 januari 2007.

Valberedning
Demokratiberedning

Kommunfullmäktige

(5)

(49)
Revision
(6)

Kommunstyrelse

Samverkansråd barn och
familj
(6)

Barn- och
utbildningsnämnd
(11)

(13)

Socialnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

(11)

(9)

Arbetsutskott

Individ- och
familjeutskott

(5)

(5)

Utskott för
utveckl. och
beredning
(5)

Samhällsbyggnadsnämnd
(11)

Myndighetsnämnd

Överförmyndare

Valnämnd

(7)

(7)

Mandatfördelning 2007-2010
14
12
10
8
6
4
2
0
Mandat

M

S

SJVP

C

ÖP

V

MP

KD

FP

SD

12

13

3

6

4

2

2

2

3

2
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Christer Akej

SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen leder, samordnar, planerar
och följer upp den kommunala ekonomin och
verksamheten. I kommunstyrelsens övergripande ansvar ingår att följa samhällsutvecklingen, göra analyser och att vara uppdaterade på samhällsförändringar.

Verksamheten har bedrivits utifrån av
fullmäktige fastställda mål. Uppföljningen
visar en god följsamhet mot målen. Särskilt
intressanta händelser under året redovisas
under verksamhetsuppföljningen för respektive
förvaltning.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns
två förvaltningar; kommunledningskontoret
och turistbyrån.

Kommunstyrelsen har under år 2008 haft en
budget på nästan 59,4 mnkr för verksamheten
bedrivande. Utfallet vid utgången av år 2008
visar en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Förvaltningschef: Kommundirektör Staffan Tellman

VERKSAMHETSOMRÅDE
I kommunledningskontorets samordningsansvar ingår bl.a. att utveckla demokratifrågor,
utveckla personalpolitik och ledarskap,
samordna ekonomihantering, att utveckla det
kommungemensamma IT-stödet och samordna
översiktlig planering och bostadspolitik. Även
utveckling inom områdena turism, marknadsföring och informationsverksamhet, reformering och effektivisering av regelverk och
administration samt utveckling av e-strategi
ingår. Myndighetsutövning enligt lag om
färdtjänst och riksfärdtjänst handläggs av
kommunledningskontoret samt därtill ingår
medlemsbidraget till räddningstjänstförbundet
i kontorets budget. För närvarande utarbetas
även en naturvårdsplan för kommunen.
Stadshuset. Foto: Tina Schedvin
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Demokratiberedningen
förtroendevaldas arbetsvillkor. Demokratiberedningen har också lämnat förslag som
antagits av kommunfullmäktige dels om etiska
förhållningssätt för kommunfullmäktige och
nämnder,
dels
om
arbetsformer
för
fullmäktigeberedningar.

Kommunens första fullmäktigeberedning,
Demokratiberedningen, lämnade i juni en
slutrapport över sitt arbete 2007-2008.
Demokratiberedningen har i sitt arbete belyst
frågor om öppenhet och inflytande, det
kommunala förtroendeuppdraget och de
Medborgardialog
Kommunstyrelsen har beslutat att delta i
Sveriges Kommuner och Landstings projekt
”Medborgardialog som en del i styrningen”, ett
nätverksprojekt för att utveckla metoder för
medborgardialog i syfte att stärka demokratin
och öka effektiviteten i verksamheten. Genom

kommunstyrelsens projekt om medborgardialog kan öppenhet och inflytandefrågor
utvecklas och fördjupas. Bymöten, öppet hus,
frukostmöten, frågepanel på hemsidan och
chatt med politiker är aktiviteter inom
projektet.

Samverkansfrågor
En gemensam upphandlingspolicy antogs i maj
för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads
kommuner. Ett samarbete har även inletts inom
säkerhetsområdet med bl.a. gemensam
säkerhetssamordnare mellan Simrishamns,
Tomelilla och Ystads kommuner. I månadsskiftet maj-juni arrangerade samtliga fem
Sösk-kommuner kommunvisa Bo-dagar som
för Simrishamns kommun blev välbesökt.

Under året har olika samverkansformer
diskuterats. Simrishamns kommun begärde i
februari utträde ur Föreningen Österlens
Folkhögskola. I maj valde kommunen att ingå
tillsammans med närliggande kommuner,
Arbetsförmedling och Försäkringskassa i ett
finansiellt samordningsförbund i Sydöstra
Skåne
inom
rehabiliteringsområdet.
I
november togs beslut att ingå i ett gemensamt
miljöförbund för Simrishamns, Tomelilla och
Ystads kommuner. Samma kommuner utreder
även VA-samarbete. En ytterligare samverkan
utreds inom IT-området med målsättning att
skapa en gemensam IT-plattform för
Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

Samverkan och arbetsformer inom Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté har diskuterats
livligt, inte minst frågan om ett namnbyte till
Samarbetskommittén för Ystad-Österlenregionen, vilket tillstyrktes av kommunfullmäktige i november.

Östersjöns miljö
I maj månad bildades KIMO Baltic Sea i
Simrishamn. Ett omfattande nätverkssamarbete
från kommunens sida har föregått bildandet.
Under året har KIMO Baltic Sea genomfört
seminarium i Jurmala i Litauen om kusterosion
med kommuner runt Östersjön. Projekt om
algblomning, fortsatt arbete med kusterosion
samt ”Fishing for litter” planeras.

Etableringsförberedelser inför ett Marint
Centrum
i
Simrishamn
har
fortsatt.
Simrishamns kommun beviljades medel ur den
Europeiska regionalfonden för ett än mer
fördjupat etableringsarbete och framtagande av
en förstudie. Värdefulla kontakter har knutits,
både nationellt och internationellt. Ett antal
intressenter har kontaktas. Under 2009
kommer utställningar och seminarier i regi av
Marint Centrum Simrishamn att arrangeras.
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Administrativ utveckling, e-strategi, information och hemsida
Kommunens hemsida utvecklas löpande och
har under året återigen positivt uppmärksammats nationellt. Visionen för Simrishamn
kommuns hemsida är att den ska uppfattas som
varje medborgares och företagares kommunkontor, där man ska kunna nå allt man behöver
när det gäller kommunala tjänster och service.
Alla kommuninvånare/medborgare och medarbetare kan erhålla och utbyta information,
ställa frågor och uträtta ärenden via elektronisk
självbetjäning oberoende av tid och rum.

Kommunledningskontorets
kvalitetsutvecklingsprojekt har fortsatt under året med en
översyn av kontorets organisation, dokumentation av arbetsrutiner mm. Målsättning är att
under hösten 2009 ska projektet kunna
avrapporteras.
Kommunledningskontoret är fr.o.m. april 2008
indelat i fyra enheter bestående av en
kanslienhet, en ekonomienhet, en personalenhet och en IT- och serviceenhet med vardera
en chef. Därutöver finns en stab direkt under
kommundirektören.

För att realisera denna vision deltar
Simrishamn tillsammans med sex skånska
kommuner – Hörby, Kristianstad, Lund, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad i ett projekt, Prios, som
syftar till att skapa verksamhetsmässiga
förutsättningar för att möta dessa krav.
Projektet startade under hösten 2008 och pågår
till 2010-06-30. Projektet ska vid avslut ha
utvecklat minst 10 nya e-tjänster till företag i
regionen och minst 20 nya e-tjänster som
medborgarna i regionen kan konsumera.

Kommunledningskontoret arrangerade i april
en förvaltningsgemensam kursdag om offentlighet och sekretess. Kursdagen var en
fördjupning av projektet att utveckla den
elektroniska ärendehanteringen, och mötte
stort gensvar inom kommunförvaltningen.

Barnombudsman
ningskontorets personalenhet. Ekonomiskt ska
uppdraget finansieras gemensamt av barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret.

I oktober beslöt kommunfullmäktige att inrätta
funktionen, lokal barnombudsman. Simrishamn blir därmed den sjunde kommunen i
landet med den funktionen. Organisatoriskt
beslutades att förlägga funktionen motsvarande
25 procent tjänst på prov på kommunledPersonalförsörjning

rehabilitering, och systematiskt arbetsmiljöarbete. En omfattande medarbetarundersökning
tillsammans med en extern konsult har även
genomförts och påvisat ett gott resultat.

Under 2008 har personalenheten koncentrerat
en del av sitt arbete på att modernisera och
stärka rutiner för framtida personal- och
löneadministration. En viktig del är att
Personec P införts och att vi nu har gemensamt
system med våra grannkommuner Tomelilla
och Ystad.

Vid en inspektion av Jämo framkom behov av
att arbeta om riktlinjer för kommunens
jämställdhetsarbete. Det genomfördes under
våren med stor framgång och Jämos omdöme
blev också mycket gott.

I övrigt har enhetens arbete koncentrerats kring
att stödja och stärka chefsrollen med att ta fram
gemensamma riktlinjer för medarbetarsamtal,
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Näringsliv
Företagare arrangerades i början av november.
Denna samlings- och festkväll växer i antal
deltagare för varje år. I år deltog 170 företagare.

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och
beredning har under året gjort 43 företagsbesök
i kommunen. Näringslivsrådet har hållit sex
möten. Engagemanget och viljan till delaktighet har varit stor.

Under året har informationsinsatser, företagskontakter och ett utvecklat regionalt samarbete
inom Ystad-Österlenregionen genomförts:

En företagsenkät har utsänts till samtliga
företag i kommunen. Svarsfrekvensen blev
mycket hög och det omfattande materialet
kommer att ligga till grund för fortsatt
utveckling av kommunens näringslivsarbete.

•

Under året har ett nytt elektroniskt nyhetsbrev
med aktuell information till företagen givits ut.
Intresset har varit stort, åtta nyhetsbrev har
producerats.

•

Utveckling och förberedelser av ett gemensamt
ägt utvecklingsbolag mellan näringsliv och
kommun har startat under året. Målsättning är
att företagare och kommun med gemensamt
ansvar ska utveckla företagsklimatet i fortsatt
positiv inriktning. En farhåga för ett gemensamt bolag kan vara gällande upphandlingsregler, samma problematik som den
rikskända ”Sysav-domen” omfattar.

•

•

Under hösten startade Leaderområdet
Ystad-Österlenregionen sin verksamhet.
Leader står för landsbygdsutveckling med
framförallt ideella men även kommunala
insatser kopplat till EU-stödmöjligheter.
NyföretagarCentrum Ystad-Österlenregionen finns numera på plats, för Simrishamns del med lokaler och rådgivning i
Bergengrenska Gården i Simrishamn.
Sommarlovsentreprenörer, satsningar inom
filmbranschen och hästnäringen, är ytterligare några exempel på gemensamma
insatser under året.
Näringslivsansvariga i Ystad-Österlenregionen har haft regelbundna arbetsmöten
med representanter från Region Skåne.

Årets företagarkväll med utmärkelsen Årets
Skånskt Byggnadsvårdscentrum
verksamhet 2009 med Simrishamns kommun
och Region Skåne som inledande huvudmän.

Under året har förutsättningarna för Skånskt
Byggnadsvårdscentrum i Gislöv utretts och
klargjorts. Byggnadsvårdcentrum startar sin
Kollektivtrafik

kommun och Skånetrafiken som i samarbete
med Bygderådet och samtliga byalag i
kommunen lämnat synpunkter och förslag om
utveckling av kollektivtrafiken i kommunen.
Förslagen diskuteras för närvarande med
Skånetrafiken.

En utredning om hela kollektivtrafiksituationen
inom samt till och från Simrishamns kommun
har genomförts. I maj hölls ett seminarium om
trafikplanering med kommunstyrelsen och
representanter
för
Skånetrafiken.
Vid
seminariet bildades en arbetsgrupp mellan
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Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Arbeta för att utveckla och förstärka de för
kommunen gemensamma administrativa rutinerna.

Simrishamns kommun deltar tillsammans med sex
kommuner i ett projekt för att utveckla e-tjänster
inom ramen för det s.k. 24 timmarsmyndigheten.
Fortsatt utveckling av e-handel kommer att ske
under år 2009.
Riktlinjer för genomförande av medarbetarsamtal
och underlag för lönesättning har tagits fram. Jämo
har genomfört en inspektion inkl. löneanalys. De har
inga anmärkningar mot kommunens
jämställdsarbete och har inte funnit några osakliga
löneskillnader. Under våren har seminarier
genomförts för att säkra rutiner och uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Under
november månad gjordes också en
medarbetarenkät som omfattade alla anställda.
Ekonomisk uppföljning har skett enligt planering,
d.v.s. i form av månadsrapporter, en delårsrapport
och denna årsredovisning. Verksamhetsmålen i form
av fullmäktigemål fastställs i samband med
budgeten och följs upp i delårsrapport och
årsredovisning. Bedömningen är att uppföljningen i
huvudsak fungerar väl. Dock behöver
verksamhetsstyrning utvecklas vidare.
Nytt PA-system har införts fr.o.m november 2008.
Det nya systemet kommer att ge ett bättre underlag
för de årliga löneöversynerna. Systemet kommer
också att kompletteras med stödsystem för
dokumentation av rehabilitering och
personalutvecklingsåtgärder. I medarbetarenkäten
framgick att acceptansen för arbetsgivarens
lönepolitik och handläggning är stor.
Kraven på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet
bedöms vara uppfyllda. Driftsäkerheten d.v.s. nätets
tillgänglighet bedöms uppgå till 99,5 procent.
Införandet av virtualiserad serverpark har inneburit
ökad kvalitet i form av en rationell och effektiv itadministration. Som en del av
kommunledningskontorets interna kontrollplan har itsäkerheten granskats av en extern konsult under
hösten 2008.

Utveckla god arbetsmiljö för kommunanställda samt
driva jämställdhetsfrågor.

Tillse att kommunen har en tillräcklig ekonomisk
styrning och uppföljning samt utveckla den
verksamhetsmässiga styrningen och uppföljningen.

Bedriva personal- och lönepolitik som är gemensam
för hela kommunorganisationen och som är ett stöd
för personalförsörjningen.

Stödja de kommunala verksamheternas utveckling
och service till medborgarna genom att
tillhandahålla ett framtidsintriktat IT-stöd med krav
på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.

Genom god service skapa ett bra företagsklimat för
befintliga företag och göra det attraktivt för nya
företag att etablera sig i kommunen.

Beslut om att utreda/belysa en med näringslivet
gemensam organisation för näringsliv, inklusive
turistnäringen har fattats. Utredning har genomförts
under hösten 2008.
Kommunstyrelsen deltar i Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) projekt ”Medborgardialog som en
del i styrningen”. Projektet inleddes våren 2008 och
pågår under tre år. Syftet är att engagera
kommuninvånarna och lyssna på deras åsikter för
att därmed stärka demokratin och öka effektiviteten i
verksamheten.

Synliggöra kommunen genom ökad
informationsverksamhet och därigenom bidra till en
ökad dialog med medborgare, anställda och andra
intressenter.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS

Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

5 624
65 352
19 873
1 990
1 382
42 107

2 610
59 364
19 947
2 111
1 221
36 085

4 708
58 819
21 345
2 224
1 221
34 029

2 098
545
-1 398
-113
0
2 056

Nettokostnader

59 728

56 754

54 111

2 643

Driftredovisning
(tkr)

Nettokostnad
2007

Budgetkostnad
2008

Budgetintäkt
2008

Nettobudget
2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Kostnad
2008

Intäkt
2008

NettoBudgetkostnad avvikelse
2008

Kommunledning etc.
Näringsliv, naturvård
Räddningstjänst
Komvux *
Färdtjänst etc.
Kommunikationer
Serviceverksamhet

11 349
1 692
11 943
7 291
5 552
1 091
20 810

11 556
1 547
12 978
0
6 575
1 682
25 026

0
0
580
0
30
350
1 650

11 556
1 547
12 398
0
6 545
1 332
23 376

11 789
3 028
12 819
0
6 069
1 260
23 854

72
965
416
0
564
0
2 691

11 717
2 063
12 403
0
5 505
1 260
21 163

-161
-516
-5
0
1 040
72
2 213

Summa

59 728

59 364

2 610

56 754

58 819

4 708

54 111

2 643

* Ansvaret för vuxenutbildning har överförts till barn- och utbildningsnämnden.

färdtjänstkostnader.

Kommunledningskontoret under kommunstyrelsen uppvisar ett ekonomiskt överskott på
drygt ca 2,6 mnkr. Större avvikelser gentemot
budgeterade belopp förklaras nedan.
•

Underskottet inom kommunledningen
beror främst på ej budgeterade engångskostnader samt på att målet med att ha en
med andra kommuner gemensam internetaccess inte har uppnåtts under året.

•

Underskottet under näringslivsverksamheten på ca 0,5 mnkr förklaras till största
delen med en medfinansiering av regionmiljonen utöver budget.

•

Färdtjänsten visar ett överskott på ca 1
mnkr till hälften beroende på ändrad
periodisering och resterande på lägre

•
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Överskottet inom serviceverksamheten är
ca 2,2 mnkr. Störst avvikelser har personalenheten där personalbefrämjande åtgärder,
anpassningsärenden och företagshälsovård
visar på överskott. Företagshälsovården har
ej utnyttjats så mycket som budgeterat då
kompetens inom personalenheten har
kunnat lösa stor del. Överskott inom
ekonomigruppen beror på tillfällig
minskning av antalet tjänster samt försenad
utveckling av e-handel. Däremot gör
lönegruppen ett underskott på ca 200 tkr.
Detta beror på införande av ett nytt
personal- och lönesystem.

Kommunstyrelsen 

Investeringar
Investeringsredovisning - Projekt (tkr)

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

IT-investeringar
Inventarier KLK
PA-lönesystem
Tomrör bredbandsutbyggnad

700
119
2 000
500

649
115
1 599
0

51
4
401
500

Summa

3 319

2 363

956

Kommunledningskontoret har under året
investerat för ca 2,4 mnkr, vilket är 0,9 mnkr
lägre än budgeterat. Av tabellen ovan framgår
att den största investeringen har varit införande
av ett nytt personaladministrativt system. Då

investeringen ej är fullt klar kommer
ytterligare utgifter under år 2009. Tomrör vid
bredbandsutbyggnad, budgeterad till 0,5 mnkr
har ej utnyttjats under året, men kommer att
utnyttjas under år 2009.
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TURISTBYRÅN
Förvaltningschef: Margaretha Hemne

VERKSAMHETSOMRÅDE
Turistbyrån har till uppgift att främja turismen
i kommunen samt i samråd med näringsliv,
föreningar,
organisationer
och
andra
kommuner medverka till en utveckling av
turismnäringen. Turistbyrån ska producera en
god information om regionen, svara för en god
service
och
arbeta
för
en
god
mottagningsfunktion. Turistbyrån ska också
skapa och utveckla turismprodukter.
Turistbyrån ska arbeta för en positiv
marknadsföring av området och dess
turismprodukter, dels i egen regi, dels i
samarbete med olika försäljningspartners,
samverka med ortens näring, organisationer
och
arrangörer
för
att
uppnå
en
säsongsförlängning och ha som mål att öka
bokningsverksamheten.

En golfare med Stenshuvud i bakgrunden.
Foto: Thorsten Persson

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Information
Österlen har tryckts i 30 000 exemplar.
Foldern innehåller övernattningsmöjligheter i
Simrishamns- och Tomelilla kommuner och
produceras av Simrishamns turistbyrå.
Affischen Vad Händer utkommer varje vecka
under sommaren och även den omfattar
Simrishamns- och Tomelilla kommuner.

År 2008 var besökarna på turistbyrån 74 907
och år 2007, 77 330.
Turistbyrån har under året tagit emot 6 772 epost till turistbyråns e-postadress. Under 2007
uppgick mottagen e-post till 7 176. Därtill
kommer e-posten till de anställdas personliga
e-postadresser.

All information på hemsidan uppdateras
kontinuerligt. Informationen uppdateras även
på Tourism in Skånes och VisitSwedens
hemsidor. Detta sker i Tellus, ett program för
internetpublicering. Tellus är också knuten till
kommunens hemsida.

Turistbyrån har tagit fram faktaunderlag till
broschyrerna Guide och Vad Händer för
Sydöstra Skåne Österlen. Broschyrerna
produceras i samverkan med SÖSK. Turistbyrån uppdaterar all fakta till Tourism in
Skånes informationsbroschyrer. Insticksfoldern
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Marknadsföring
Österlenbroschyren, en helt ny upplaga, har
tagits fram i samverkan med Tomelilla
kommun, och tryckts i 30 000 exemplar svensk
upplaga, 10 000 exemplar tysk upplaga samt
10 000 exemplar engelsk upplaga.

Projektet Trädgård à la Carte som äger rum
första veckan i juni, omfattar aktiviteter med
öppet hus på ett antal anläggningar inom
trädgårdsnäringen. Broschyren till arrangemanget har tryckts i 10 000 exemplar.

Konsthall Österlen, en guide till konsten i fyra
kommuner, har producerats av Simrishamns-,
Sjöbo-, Skurups- och Ystads turistbyråer.
Broschyren har tryckts i 20 000 exemplar.

I olika samarbetsformer med turismnäringen
på Österlen, Tourism in Skåne, andra turistbyråer och samarbetspartners har turistbyrån
deltagit på följande mässor: ITB i Berlin,
TUR-mässan i Göteborg samt trädgårdsmässa i
Malmö.

Trädgårdskalendariet som ges ut i samverkan
med Skurups- och Ystads turistbyråer har
tryckts i 30 000 exemplar.

Turistbyrån har under året varit värd för media
från bl.a. Sverige, Danmark, Tyskland,
Frankrike, England och Italien.

Barnkalendariet som ges ut i samverkan med
Skurups-, Sjöbo- och Ystads turistbyråer har
tryckts i 15 000 exemplar.

Turistbyrån har också varit samarbetspartner
med olika researrangörer från England och
Tyskland inom trädgårdsturism.

Bokning och försäljning
Simrishamns-, Tomelilla- och Ystads turistbyråer producerar fr.o.m. bokningsåret 2005 en
gemensam stugkatalog. Katalogen marknadsförs på den svenska, danska, finska och tyska
marknaden.

Omsättningen på paketbokningen under 2008
är 2 042 000 kr.

Stugbokningen omsatte år 2008, 3 481 000 kr.

Den totala försäljningsomsättningen för stugor
och paket samt online Citybreak uppgår till
6 122 000 kr.

Online Citybreak-bokningar har under 2008
uppgått till 599 000 kr.

Projektet Österlen-Bornholm
paketlösningar med Österlen-Bornholm fortsätter i samverkan med Bornholm Express och
turistnäringen på Österlen och Bornholm.

Projektet Österlen-Bornholm, ett samarbete
mellan Simrishamns kommun och Bornholms
Regionskommune är avslutat. Projektsamverkan och marknadsföring av gemensamma
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Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

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 har i samarbete med Tomelilla kommun
år 2008 tryckt en ny Österlenbroschyr i svensk, tysk
och engelsk upplaga.
Broschyr med övernattningsanläggningar som
biläggs ovan broschyr har tryckts i svensk upplaga.
Denna innehåller även paketprodukterna.
Veckoaffisch med evenemang har producerats och
distribuerats.
Flyers om stadsvandringar i Simrishamn har också
producerats.
Stugkatalogen Ystad – Österlen har producerats i
svensk och tysk upplaga.
Kalendarier för trädgårdsevenemang,
konstevenemang och barnaktiviteter har
producerats.
Hemsidan uppdateras dagligen.

Turistbyrån skall skapa och utveckla turismprodukter
för försäljning och ha som mål att utöka
produktutvecklingen inom särskilda teman samt att
öka bokningsverksamheten.

Turistbyrån fortsätter att tillsammans med näringen
implementera ett nytt on-line bokningsprogram,
Citybreak, för bokning av hotell, B & B och paket. I
årets broschyr presenteras paketprodukterna
separat.
Se broschyrproduktion ovan. Övrig marknadsföring
har skett genom pressbearbetning,
annonskampanjer, mässor, distribution, direktmail,
webben m.m. Detta sker även i samarbete med
andra partners.
Samarbetet destination Österlen-Bornholm
fortsätter.

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.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Intäkter
Kostnader
varav personalkostnader
varav lokalkostnader
varav kapitalkostnader
varav övriga kostnader

1 900
4 485
2 804
280
1
1 400

1 800
4 405

Bokslut 2008 Budgetavvikelse
1 591
4 242
2 986
289
0
967

-209
163

Nettokostnader

2 585

2 605

2 651

-46

Kostnadsöverskottet beror dels på att omtrycket av Österlenbroschyren upphandlats
2008, men först levererats under januari 2009
och därför kommer att belasta 2009 års budget,
dels på grund av att besparingar har gjorts med
anledning av de minskade intäkterna.

Den totala bokningsomsättningen år 2008 är
6 122 000 kr mot 2007 års omsättning på
6 875 000 kr. Detta innebär en minskad provisionsintäkt baserad på en minskad omsättning
på 753 000 kr. Budgetprognosen har från delårsbokslutet visat ett underskott på ca 120 000
kr. Detta är baserat på minskade intäkter.
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Investeringar
Investeringsredovisning - Projekt (tkr)

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Inventarier

30

30

0

Summa

30

30

0

NYCKELTAL
Ekonomiska nyckeltal (tkr)
Omsättning stuguthyrning
Omsättning paketförsäljning
Omsättning Citybreak

Prestationsnyckeltal (antal)

Budget 2008 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Bokslut 2006 Bokslut 2005
4 000
2 300
-

3 481
2 042
599

3 947
2 643
285

4 122
3 184
-

Bokslut 2008 Bokslut 2007 Bokslut 2006 Bokslut 2005

Mottagen e-post
Antal besökare på turistbyrån

6 772
74 907

7 176
77 730

7 157
81 793

Kvalitetsnyckeltal
•
•
•
•
•

4 197
2 945
-

Bekräftelse - två dagar efter bokning – uppfyllda
Broschyrutskick - två dagar efter förfrågan – uppfyllda
E-post - två dagar efter förfrågan – uppfyllda
Offerter enskilda - tre dagar efter förfrågan – uppfyllda
Offerter grupper - sju dagar efter förfrågan – uppfyllda

Vad gäller bekräftelser, broschyrutskick och e-post är ambitionen att åtgärda dessa samma dag.
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8 281
81 150

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Ordförande: Monica Gripp
Förvaltningschef: Eva Maria Persson

VERKSAMHETSOMRÅDE
Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter
inom plan- och byggväsendet samt miljö- och
hälsoskyddsområdet i alla avseenden som
gäller myndighetsutövning.
Plan- och bygglovsavdelningen verkar både
som myndighet och serviceorgan. Avdelningen
handlägger förhandsbesked, bygglov och
bygganmälningar, svarar för tillsyn enligt planoch bygglagen samt bedriver rådgivning i
bygglovs- och energifrågor.
Simrishamns stad. Foto: Eva Ferlinger

SAMMANFATTNING
inspekterats under 2008. Miljötillsyn har under
2008 utförts på kommunens minkfarmar, hos
verksamheter som påbörjat tillståndsprövning
hos Länsstyrelsen samt hos verksamheter som
anmält miljöfarlig verksamhet till kommunen.

Mängden förhandsbesked och bygglov är i
förhållande till konjunkturläget av jämförelsevis stor omfattning. Inom miljö- och
hälsoskyddsområdet har arbetet under året till
största delen inneburit handläggning av
inkommande ärenden. Samtliga strandbad har

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Bygglov
Förhandsbesked och bygglov, som omfattar
ärenden avseende lokalisering samt mindre och
större byggnadsåtgärder, är i förhållande till
konjunkturläget, av jämförelsevis stor omfattning. Under året fattades beslut i 487
bygglovsärenden och i 51 förhandsbesked.
Förhandsbeskeden prövar enstaka byggrätter
och byggloven prövar nybyggnader, tillbyggnader, ändringar och ändrade användningar.

meddelande istället för att lyftas upp som eget
ärende.

Antal övriga beslut i nämnd uppgår till 47
stycken och avser ärenden som fastighetsbildning, överprövning och påföljd. Antalet är
av mindre omfattning än tidigare vilket huvudsakligen beror på att händelser i pågående
ärenden redovisas som information eller som

Samrådsremisser från Lantmäteriet angående
fastighetsbildning och fastighetsregleringar
representerar ett förhållandevis stort antal
remisser på grund av bebyggelseutvecklingen.
Större delen av samrådsremisserna besvaras på
delegation. Antalet remissvar är 90 stycken.

Av beslut om förhandsbesked och bygglov har
7 förhandsbesked och 30 bygglov överklagats.
Överklagande av beslut om förhandsbesked
och bygglov innebär överprövning, prövning i
högre instanser, vilket medför remisser, syn på
plats och hantering av nämnd.
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huvudsak bygglovshanteringen. Rapporten
lämnar en positiv helhetsbild. Ett resultat av
jämförelsen är att ett nytt informationsmaterial
har tagits fram.

I januari månad 2008 redovisade nätverket
Ystad-Österlenregionen sin första rapport i det
treåriga jämförelseprojektet. Jämförelserapport
visar hur brukarna och medborgarna uppfattar
kvaliteten i kommunens verksamhet inom i
Miljö- och hälsoskydd
Miljö- och hälsoskydd

Från årsskiftet 2007/2008, har ett antal
verksamheter i miljöbalkens bilaga övergått
från Länsstyrelsen till kommunens ansvar.
Exempelvis gäller detta vindkraftverksanläggningar upp till 25 MW som numera
handläggs av miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Ändringen har inneburit att både
handläggningstiden och antalet inkommande
ärenden inom detta område ökat markant.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har
arbetet under året till största delen inneburit
handläggning av inkommande ärenden. Viss
uppsökande verksamhet har utförts, men inte
till planerad nivå på grund av vakanta tjänster.
På myndighetsnämndens begäran har stort
arbete lagts ner på handläggning av bekämpningsmedelsansökningar och dessutom utredningsarbete kring bekämpningsmedelsfrågan
inom vattenskyddsområde. Dessutom har flera
av kommunens vattenskyddsområde fått nya
föreskrifter och där har miljö- och hälsoskyddskontoret agerat remissinstans. Under år
2008 har nya klassningskoder för samtliga
miljöfarliga verksamheter införts i miljöbalken.

Efter antagande av ny EU-lagstiftning som
berör kommunens strandbad har nya provtagningsscheman upprättats i samråd med
tekniska avdelningen och Fritid Österlen.
Samtliga strandbad har inspekterats under
2008.

Miljöskydd på lantbruk
Miljötillsyn har under 2008 utförts på
kommunens minkfarmar, hos verksamheter
som påbörjat tillståndsprövning hos Länsstyrelsen samt hos verksamheter som anmält

miljöfarlig verksamhet till kommunen.
Uppföljande inspektioner har gjorts hos
lantbrukare som tidigare haft klagomål på
miljöskyddet under år 2007.

Djurskydd
Tillsynen har främst legat på akuta ärenden
och anmälningar. Anmälningarna har gällt
utebliven betesgång hos nötkreatur, brist på
ligghall under den kalla årstiden, dålig tillgång
på vatten hos betesdjur, övergivna katter samt
brister i stallar och andra förvaringsutrymmen
för djur. Under slutet av året har mycket arbete
lagts ner på att slutföra djurskyddsarbetet i
kommunen inför överföringen av tillsynen till
länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet fr.o.m.
2009.

Tillsyn gällande djurskydd har gjorts ute på
kommunens minkfarmar, hos lantbrukare i
samband med anmälan om miljöfarlig verksamhet, vid tillståndsprövningar enligt 16 §
djurskyddslagen samt ute hos de verksamheter
som tidigare år haft upprepade brister i sin
djurhållning. Förelägganden enligt Djurskyddslagen har följts upp och har resulterat i
att vite har ansökts om att dömas ut och att två
ärenden har överlämnats till Länsstyrelsen för
prövning om djurförbud.
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Livsmedel
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit
fram informationsmaterial som riktar sig till
livsmedelsföretag som hanterar och säljer mat
utomhus eller i tillfälliga lokaler under marknader och festivaler, samt förslag till egenkontrollprogram för livsmedelsanläggningar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har
tillsynsansvar för cirka 260 godkända/registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen.
Arbetet med omprövning av livsmedelsanläggningar enligt en ny svensk livsmedelslag
med förordningar fortsatte under 2008.
Kontroll av fiskindustri har prioriterats i år.
Vid inspektionerna noterades en rad avvikelser
som vid några tillfällen medfört föreläggande,
försäljningsförbud och begränsningar i
produktionen. Sammanlagt har 14 ärenden
behandlats av myndighetsnämnden.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

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.

Målet är uppfyllt. Rådgivningen är omfattande och
med hög servicegrad.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Kostnader

607

600

554
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Nettokostnader

607

600

554
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Bokslut 2006

Bokslut 2007

Bokslut 2008

281
698
73

184
626
51

218
487
51

NYCKELTAL
Verksamhetsmått/statistik
Antal beslut i nämnd
Antal beviljade bygglov
Antal beviljade förhandsbesked

Antalet bygglov har, som en följd av konjunkturförsämringen, minskat med drygt en femtedel i
jämförelse med föregående år.
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Ordförande: Ulf Johansson
Förvaltningschef: Eva Maria Persson

VERKSAMHETSOMRÅDE
Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens
åtaganden inom infrastruktur och samhällsbyggande. Genom tekniska avdelningen ges
kommuninvånarna service inom områdena
mark och fastighet, gata, park, MBK (mätning,
beräkning, kartering), vatten och avlopp,
exploatering samt hamn.
Plan- och bygglovsavdelningen verkar både
som myndighet och serviceorgan. Avdelningen
ansvarar för upprättande och administration av
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Avdelningen genomför samråd
och utställningar av förslag till planer, handlägger förhandsbesked, bygglov och bygganmälningar, svarar för tillsyn enligt plan- och
bygglagen samt bedriver rådgivning i
bygglovs- och energifrågor. Förhandsbesked,
bygglov och tillsyn hanteras av myndighetsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen fullgör
kommunens uppgifter samt svarar för den
prövning och den tillsyn som ankommer på
kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och smittskyddslagen.

Slutbesiktning av gång- och cykelväg längs gamla
vägen genom Tångdala. Foto: Ingrid Järnefelt

SAMMANFATTNING
Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar
ett
överskott gentemot budget på 12 338 tkr. Den
främsta anledningen är att flera exploateringsprojekt som är slutredovisade har
resultatförts med 5 469 tkr vilket inte var
budgeterat. Projekteringen är klar, men
byggandet av gång- och cykelvägen SkillingeBrantevik kommer inte igång förrän under år
2009. Det ger ett överskott på 2 730 tkr
gentemot budget.

Merparten av kommunfullmäktiges och
nämndens mål för verksamheten år 2008 har
uppnåtts. För de mål som inte är uppnådda har
arbetet påbörjats för att nå dem.
Ombyggnationen av Borrby skola och
Simrislundsskolan är klara medan projektet
med ombyggnad av kommunens resterande
skolor fortgår. Landsbygdens vattenförsörjning
har sedan projektstarten byggt nytt kommunalt
vatten och avlopp till 300 fastigheter. Totalt
beräknas 850 fastigheter på landsbygden vara
anslutna år 2010/2011.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Tekniska avdelningen
för Borrby och Hammenhögs torg. I Sankt
Olof samarbetar kommunen med Vägverket
kring ombyggnaden av Österlenvägen genom
byn. Vägen ska byggas om så att hastigheten
på trafiken längs sträckan dämpas. Ombyggnaden leder till att tryggheten för gående
och cyklister förbättras. Under år 2008 har det
vidare varit flera samarbetsprojekt med
Vägverket om gång- och cykelvägar i kommunen. Inne i Simrishamn har Rosentorget fått
nya rabatter med Österlenrosor under året.

Beslut avseende skollokalutredningen togs
under år 2007. Beslutet innebär ombyggnader
av alla kommunens skolor och förskolor för ca
120 mnkr under åren 2007-2012. Undantagen
är Jonebergsskolan som läggs ner som skola
från och med hösten 2009. Ombyggnationerna
av Borrby skola och Simrislundsskolan är
klara. Om- och tillbyggnad av Korsavadsskolan pågår och blir helt färdig till starten av
höstterminen
2009.
Projekteringen
av
ombyggnationen av storköket på Gärsnäs skola
har påbörjats. Köket till dagcentralen i Kivik
har varit ute på anbudsräkning. Storköket på
Borrby skola har byggts om i samband med
skolombyggnaden.

Sedan år 2005 har vatten och avlopp på
landsbygden byggts ut till drygt 300 fastigheter. Totalt beräknas cirka 850 fastigheter på
landsbygden ha fått kommunalt vatten och
avlopp fram till årsskiftet 2010/2011. Ett 50-tal
vatten- och avloppsserviser till enstaka fastigheter har utförts under året.

Energisparåtgärder och inneklimatåtgärder i
form av ombyggd ventilation, ombyggda
värmesystem och nya värmepumpar har utförts
på Borrby skola och har påbörjats på Korsavadsskolan och Korsavadshallen. Värmepumpar har även installerats på Borrby
läkarstation och gymnastiksalsbyggnaden i
Borrby. En inventering av erforderliga
tillgänglighetsanpassningar i form av ”enkelt
avhjälpta hinder” har gjorts med hjälp av
kommunens tillgänglighetssamordnare. Dessa
kommer att åtgärdas under de närmaste åren.

Strategi för gemensam framtida driftorganisation för vatten och avlopp inom
Simrishamns-,
Tomelilla
och
Ystads
kommuner pågår och ett slutligt förslag
beräknas bli föremål för politisk behandling
under år 2009.
Under året har gator, vatten och avlopp för
kommunens
egna
exploateringsområden
Simrishamn 2:1/2:9 (Fredsdalsgatan) och
Baskemölla 87:1 byggts klara. Alla nya tomter
på Fredsdalsgatan är reserverade och ca hälften
av tomterna i Baskemölla. Två nya egna
exploateringsområden i Simrislund och
Skillinge, med sammanlagt 24 nya villatomter
och plats för 22 radhus, är färdigprojekterade
och upphandlade. Under 2008 har utvecklingen
av industriområdet väster om väg 9 fortsatt.
Den nya industrigatan är klar att tas i bruk för
att serva de nya verksamheterna. För externa
exploatörer har gator, vatten och avlopp för
sammanlagt 37 nya tomtplatser byggts klart.
Projektering för ytterligare ett privat
exploateringsområde har påbörjats. Ett flertal
nya exploateringsavtal som kommer att följas
upp under år 2009 har också upprättats.

Skadegörelse
i
form
av
glaskross,
inbrott/inbrottsförsök och klotter fortsätter.
Tillstånd för kameraövervakning har sökts
avseende Korsavadsskolan och Simrislundsskolan. Även ett antal mindre anlagda bränder
har drabbat oss. Fokus läggs för närvarande på
förebyggande brandskyddsåtgärder.
Vitemölla södra kaj har varit avspärrad under
året eftersom omfattande reparationsarbeten
krävs för att undvika olyckor.
Uppsnyggningen av hamnplanen i Kivik
genomfördes i sin helhet under år 2008.
Vägplanen för gång- och cykelvägen mellan
Brantevik och Skillinge är fastställd och
kommer att handlas upp omgående. Under året
har det arbetats vidare med utformningsplaner
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Plan- och bygglovsavdelningen
Under året har tio detaljplaner antagits. Antalet
är lägre i jämförelse med tidigare år vilket
beror på att tiden från påbörjande till
slutförande av detaljplaner inte har varit
tillräckligt lång för de ofta tidskrävande
planprocesserna
sedan
planhandläggarna
anställdes under 2007 och 2008. Lägesstatusen
är att cirka 25 planärenden är aktiva pågående
ärenden. Kommande år beräknas ett större
antal detaljplaner komma att antas.

Kommunfullmäktige har i november 2008
beslutat att en översyn och aktualitetsprövning
av översiktsplanen ska genomföras och
uppdraget har inledningsvis påbörjats.
Översiktsplanarbete under året omfattar
genomförd strategi för Simrishamns stad och
pågående arbete med fördjupade översiktsplaner för Stenshuvud, Skillinge, Norrekås och
Örnahusen. Den fördjupade översiktsplanen
för Norrekås och Örnahusen med omnejd är i
slutfasen.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Från årsskiftet 2007/2008, har ett antal
verksamheter i miljöbalkens bilaga övergått
från Länsstyrelsen till kommunens ansvar.
Samtliga strandbad har inspekterats under
2008.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har
arbetet under året till största delen inneburit
handläggning av inkommande ärenden.

Måluppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att
Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun
att bo och verka i. Nämnden tar ansvar för
kommunens åtaganden inom infrastrukturen och
samhällsbyggandet. Samhällsbyggnadsnämnden
ska arbeta för en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö.

Målet har uppnåtts på ett bra sätt; nya gator för både
bostäder och industri, nya gång- och cykelvägar,
landsbygdens vattenförsörjning med mera.

Tekniska avdelningen
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Mätning-Beräkning-Kartering
Kommunens medborgare, företagare och anställda
ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska
databaser.

Målet är uppnått. Så fort det sker en förändring i
kartan beträffande nya gränser, hus, vägar mäts
dessa in samt läggs in i databasen och nya adresser
och fastighetsbeteckningar läggs in och knyts till alla
befintliga register.
Målet är uppnått. En process pågår sedan några år
att samlokalisera och flytta olika verksamheter i
avsikt att långsiktigt få rätt lokaler till respektive
verksamhet. Skollokalutredningen är ett färskt
exempel på detta. Tidplanen att lägga ned
Jonebergsskolan håller, skolan avvecklas fr.o.m. ht
2009.
Målet är uppnått. Den mark som finns planeras att
bibehållas eller arrenderas ut.

Fastighet och städ
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.
Fastighet och städ
Kommunens markinnehav ska förvaltas utifrån
kommunens framtida markbehov.
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Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Hamn
De traditioner som finns inom fisket i Simrishamns
hamn ska tillvaratas och även i framtiden fortsätta
att vara en av Sveriges tre största landningshamnar.

Målet är uppnått. Simrishamn är i dag den största
fiskehamnen i Sverige. Att bevara denna ställning
kräver en kontinuerlig anpassning till marknadens
krav och fluktuationer.

Hamn
Hamnens övriga områden ska utvecklas till att bli en
nischhamn utifrån sina förutsättningar när det gäller
torrbulkgods.

Målet är uppnått. En avvägning sker kontinuerligt
utifrån vad som i godsväg lämpar sig för
Simrishamn. Våra kunder skall medvetandegöras
om våra praktiska förutsättningar och
begränsningar.
Målet är inte uppnått. Gatuunderhållet har i flertalet
år fått stå tillbaka för att undvika
budgetöverskridande.

Offentliga rummet
Underhåll av gång- och cykelvägar, gator och
belysning ska minst ske så att anläggningarna
bibehålls och att kapitalförstöring undviks.
Offentliga rummet
Kommunens grönområden ska vara välskötta och
intressanta.
Vatten och avlopp
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 tekniskt
tillfredställande sätt. Att underhålla och upprusta
vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande
ledningsnät i enlighet med god driftekonomi och
miljö- och myndighetskrav.

Målet är inte uppnått. Uppdraget varierar beroende
på väderlek. Någon buffert i budget finns ej.
Målet är uppnått. För att nå målet att tillhandahålla
ett kvalitetsmässigt bra dricksvatten med hög
leveranssäkerhet till abonnenterna har bland annat
ett egenkontrollprogram tagits fram för samtliga
vattenverk. Slutligt godkännande av programmet
kommer att ske under hösten i år. Ytterligare arbete
med att säkerställa dricksvattnets kvalitet genom
hela processen och vidare till abonnenterna
påbörjades under hösten 2007 med så kallade
säkerhetsprogrammet "HACCP" (Hazard Analysis
and Critical Control Point). Ledningsnätet har dock
ett eftersatt underhåll.
Målet är uppnått. En rad nya områden med gator,
parkområden samt vatten och avlopp har skapats.

Exploatering
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.

Plan- och bygglovsavdelningen
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

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.

Målet är uppfyllt. Genom planprocessen prövas
markens användning och bebyggelsemiljöns
utformning. Planering innebär samråd och
utställning där kommuninvånarna är delaktiga. En
förnyelse av begreppet lokal byggnadstradition har
skett vilket positivt påverkat landskapet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Kommuninvånarna 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.

Målet är uppnått. Förslag till lokala miljömål har
antagits i SBN och MN och sänts till KF för
fastställelse. De lokala miljömålen bearbetas för att
få en bättre koppling till ekonomiska konsekvenser.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Resultaträkning (tkr)*

Bokslut 2007

Budget 2008

143 118
183 816
47 401
32 647
2 902
46 121
54 745

138 161
185 003

137 968
172 472
34 025
33 893
32 423
49 312
22 819

-193
12 531

40 698

46 842

34 504

12 338

Intäkter
Kostnader
Entreprenad och köp av verks.
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

Driftredovisning
(tkr)
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Plan- och bygglovsavdelningen
Tekniska avdelning.

Nettokostnad
2007

Budgetkostnad
2008

Budgetintäkt
2008

Nettobudget
2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Kostnad
2008

NettoBudgetkostnad avvikelse
2008

Intäkt
2008

3 946

8 129

4 327

3 802

6 341

2 252

4 089

-287

3 435
33 317

6 345
180 140

2 200
144 445

4 145
35 695

6 578
192 815

3 630
165 818

2 948
26 997

1 197
8 698

varav fastighet och städ

1 311

74 577

73 306

1 271

88 024

87 096

928

343

varav offentliga rummet

20 812

22 013

953

21 060

24 162

3 406

20 756

304

varav hamn

6 649

16 496

9 310

7 186

17 623

10 416

7 207

-21

varav MBK

1 438

3 291

1 451

1 840

3 082

1 682

1 400

440

0

0

maskin och verkstad

-226

5 313

5 313

0

8 304

8 114

190

-190

varav planering/adm.

2 993

8 732

5 140

3 592

7 346

4 882

2 464

1 128

0

0

0

0

5 469

-5 469

5 469

-589

48 972

48 972

0

43 475

44 753

-1 278

1 278

929

746

0

746

799

0

799

-53

3 200

0

3 200

1 076

606

470

2 730

3 200

0

3 200

1 076

606

470

2 730

40 698

197 814

150 972

46 842

206 810

172 306

34 504

12 338

0

-12 811

-12 811

0

-34 338

-34 338

0

0

40 698

185 003

138 161

46 842

172 472

137 968

34 504

12 338

varav servicegrupp,

0

varav exploatering
varav vatten och avlopp
varav samhällsbyggnadsnämnd

Externa samarbetsprojekt
varav GC-väg
Brantevik-Skillinge

Summa *
Interna poster **
Summa

* Interna poster mellan verksamheterna ingår i dessa belopp.
** Totala interna mellanhavanden inom samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar
överskott på 12 338 tkr gentemot budget.

ett

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett
överskott på 1 278 tkr. Redovisningsprincipen
avseende anläggningsavgifter har ändrats
under året. I år resultatförs tio procent av
anläggningsavgiften jämfört mot tidigare år då
hela avgiften periodiserades på 50 år.
Ändringen medför att resultatet har förbättrats
med 1 544 tkr.

Enligt kommunens nya policy för redovisning
av exploateringsprojekt resultatförs projekten
efter att de har slutredovisats. Det är 17
exploateringsprojekt som har resultatförts
under året vilket ger ett överskott på 5 469 tkr.
Detta var ej budgeterat 2008.
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Plan- och bygglovsavdelningen redovisar ett
överskott på 1 197 tkr. Anledningen är högre
bygglovsintäkter än budgeterat tack vare en
fortsatt stor nybyggnation i kommunen.

Hitintills nedlagda kostnader för översvämningar uppgår till drygt 1 000 tkr vilket
inkluderar kostnader för utredningar, personal,
pumpning, maskiner, provisoriska åtgärder,
självrisker etc.

Kostnaden för gång- och cykelvägen SkillingeBrantevik blir 470 tkr år 2008. Projekteringen
är nu avslutad och kostnaden motsvarar
kommunens andel i projekteringen. Byggandet
kommer att påbörjas under år 2009.

Regresskrav har ställts från försäkringsbolagen
för uppkomna översvämningsskador för åren
2006 och 2007.

Resultat- och balansräkning VA-enheten
Resultaträkning, Vatten och avlopp (tkr)
Verksamhetens intäkter
Vatten- och avloppsavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

Balansräkning, Vatten och avlopp (tkr)

2008

2007

43 409
1 345
44 753

39 185
1 324
40 509

-14 064
-29 411
-43 475

-13 244
-26 676
-39 920

1 278

589

2008-12-31

2007-12-31

77 734
338
94 007
1 205

69 357
457
87 607
1 193

6 807

5 409

180 091

164 023

-278
1 278

-867
589

135 436

133 775

43 655

30 526

180 091

164 023

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Vattenledningar och vattenverk
Inventarier vattenverk
Avloppsledningar och reningsverk
Inventarier avloppsverk
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Skulder
Långfristiga skulder
Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Vatten- och avloppsverksamhetens drift har ett
överskott vilket gör att tidigare års underskott
kan återställas och resterande kapital fonderas

för kommande utgifter såsom slamhanteringsåtgärder och översvämningsskador.
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Investeringar
Investeringsredovisning - Projekt (tkr)
Fastighet
Skollokaler
Österlengymnasiet etapp 2
Brandskydd
Inneklimat ventilation
Köksutredning
Österlens museum
Övrigt
Summa
Hamn
Investeringsarbeten hamnar
Elmätningssystem
Investeringsbidrag elmätningssystem
Övrigt
Ej igångsättningstillstånd
Summa
MBK
Kart- och mätutrustning
Summa
Offentliga rummet
Bornholmskajen
Kiviks hamnområde
Gång- och cykelvägar
Övrigt
Summa
Övrigt
Miljö- och hälsoskydd
Plan- och bygglov
Summa
Totalt

Budget 2008

Bokslut 2008

Budgetavvikelse

33 908
1 990
800
1 700
856
3 000
794
43 048

28 662
1 977
887
1 449
35
715
33 725

5 246
13
-87
251
821
3 000
79
9 323

935
0
0
0
75
1 010

479
191
-736
33
0
-33

456
-191
736
-33
75
1 043

200
200

186
186

14
14

9 350
1 200
831
1 644
13 025

9 012
1 973
1 069
1 434
13 488

338
-773
-238
210
-463

100
100
200

0
0
0

100
100
200

57 483

47 366

10 117

Under året har investeringsbidrag på 736 tkr
för elmätningssystem inom hamnverksamheten
utbetalats. Bidraget avser investeringar gjorda
under år 2007.

Fastighetsenhetens investeringar i skollokaler
har i stort följt budgeterat belopp för året.
Överskottet beror på att betalningarna är något
förskjutna och kommer år 2009. Investeringsprojektet Österlens Museum kommer
att påbörjas under år 2009 och ska vara klart
under år 2010.

Bornholmskajen färdigställdes under året.
Investeringsbidrag från EU genom Länsstyrelsen på cirka 3 500 tkr som beviljats för
projektet kommer att sökas ut under år 2009.
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Investeringsredovisning - Vatten och avlopp (tkr)

Budget 2008

Vatten- och avlopp
Vattenverk
Vattenledningar
Kapacitetsförbättring avloppsledningsnät
Avloppsreningsverk
Avloppspumpstationer
Övrigt
Ej igångsättningstillstånd
Summa
Landsbygdens vattenförsörjning
Landsbygdens vattenförsörjning
Summa
Vatten- och avlopp
Vatten och avloppsservicer
Summa
Totalt

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

950
1 500
2 550
900
1 425
800
1 382
9 507

1 227
0
1 533
773
1 566
439
0
5 538

-277
1 500
1 017
127
-141
361
1 382
3 969

22 400
22 400

9 727
9 727

12 673
12 673

0
0

3 743
3 743

-3 743
-3 743

31 907

19 008

12 899

Den planerade byggstarten för en del av
projektet Landsbygdens vattenförsörjning är
förskjuten i tid vilket gör att kostnaderna
uppgår till 9 727 tkr jämfört med budgeterade
22 400 tkr.

Vatten- och avloppsenheten har under året
byggt ut kommunalt vatten och avlopp till ett
femtiotal
fastigheter
utanför
projektet
Landsbygdens vattenförsörjning för 3 743 tkr.
Utbyggnaden beräknas ge inkomster i form av
anläggningsavgifter motsvarande utgiften.

Investeringsredovisning - Exploatering (tkr)

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Exploatering

0

16

-16

Totalt

0

16

-16

Årets exploateringskostnader uppgår till 1 084 tkr vilka har täckts med motsvarande intäkter i form av
försäljning av tomter.
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NYCKELTAL
Tekniska avdelningen
Verksamhetsmått/statistik
Fastighet
2
Fjärrvärmeförbrukning kWh/m år, skolor
Gata
Gator och vägar, (km)
Drift/underhållskostnad gator och vägar (tkr/km)
Slitlager/underhållsbeläggning (tkr/km)
Antal ljuspunkter
Kostnad/ljuspunkt, inklusive kapitalkostnad (tkr)
MBK
Antal nybyggnadskartor
Antal husutsättningar
Antal grundkartor
Förättningsförberedelser åt lantmäteriet
Kostnadstäckning MBK
Vatten och avlopp
3
Vattenproduktion miljoner m
3
varav från Tomelilla kommun milj. m
Debiterbar volym
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter vatten
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter avlopp

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008

141

145

124

115,6
59,4
27,86
6 168
0,76

115,6
47,8
20,40
6 230
0,77

116,9
56,5
23,51
6 220
0,76

55
54
6
20
56%

50
35
7
20
44%

39
61
4
19
54%

1 933 000
235 000
1 325 000
19,39
10,74

1 950 000
200 000
1 510 000
27,00
15,50

1 983 000
235 000
1 342 000
19,92
11,06

Vattenproduktionen och den debiterbara
volymen är lägre år 2008 vilket delvis beror på
att norra kommundelens abonnenter tidigt
under sommaren belades med bevattningsförbud. Drift- och underhållskostnaden på
ledningsnätet måste öka framöver. Undersökning på ledningsnätet måste intensifieras.
Länsstyrelsen har ställt krav på att intensifiera
ledningsöversynen, för att hitta defekter i form
av bland annat dålig kondition i rörmaterial,
inläckage av ovidkommande vatten, felkopplingar etc.

Månadsvis uppföljning av energiförbrukningarna avseende värme och el görs sedan år
2006. Tillsammans med tidigare tillgänglig
driftsstatistik analyseras fastigheternas energiförbrukningar i värme, fastighetsel och hushållsel i avsikt att minska energiförbrukningen.
Verksamheternas elenergiförbrukning ligger
fortfarande högt men har minskat något.
Värmeförbrukningen på en del fastigheter med
äldre teknisk installation är fortfarande hög
medan inbyggd ny teknik uppvisar positivt
resultat.

Plan- och bygglovsavdelningen
Verksamhetsmått/statistik
Antal antagna planer

Under året har tio detaljplaner antagits vilket är
lägre än tidigare år. Lägesstatusen är att cirka
25 planärenden är aktiva pågående ärenden.

Bokslut 2006

Bokslut 2007

Bokslut 2008

20

17

10

Kommande år beräknas ett större antal detaljplaner komma att antas.
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Verksamhetsmått/statistik
Nöjd kundindex

Någon kundnöjdhetsmätning har inte utförts
2008 då kvalitetscertifiering har upphört med
hänsyn till bildandet av ett gemensamt

Bokslut 2006

Bokslut 2007

Bokslut 2008

8,3

8,3

Ej utförd

miljöförbund för kommunerna i Simrishamn,
Tomelilla och Ystad.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande: Sabina Ahlbeck
Förvaltningschef: Gunilla Janlert

VERKSAMHETSOMRÅDE
Simrishamn ska vara ett attraktivt samhälle för
alla åldrar, ett samhälle där kultur- och
föreningsliv är en levande grund för
demokratin. Kultur- och fritidsnämndens
viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar
för upplevelse – inlevelse – delaktighet. Verksamheter riktade till barn och ungdom ska
främjas. Nämnden ska aktivt verka för att
skapa ett klimat som stimulerar egenaktivitet.

I nämndens uppgifter ingår bl.a. att:
•

ansvara för den kommunala kultur- och
fritidsverksamheten på bibliotek, Ungdomens Hus, Österlens Museum samt idrottsoch fritidsanläggningar.

•

stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar, organisationer och övriga verksamheter inom kultur- och fritidsområdet.

•

handlägga lotteriärenden.

•

upplåta anläggningar och lokaler som tillhör kommunen och som faller under
nämndens ansvar.

•

utse kulturpristagare samt utdela föreningsledarstipendium.

•

ansvara för nationaldags- och valborgsmässofirande.

•

i samråd med annan berörd nämnd svara
för konstnärlig utsmyckning av offentliga
miljöer.

Tobisviksbadet. Foto: Elisabeth Wikenhed

SAMMANFATTNING
även för kultur- och fritidsnämnden. Kraven på
analyser och uppföljningar, tillgänglighet,
webb-baserade tjänster och samarbeten över
kommungränserna och med Region Skåne
kräver både tid, resurser och kompetenser som
vi inte har i dagsläget. Vi kan också konstatera
att avsaknaden av ekonomikompetens inom
förvaltningen blir ett allt större problem.

Kultur- och fritidsnämnden har under de
senaste åren tvingats göra kännbara
besparingar. Detta har lett till att verksamheterna urholkats och att det inte längre kan
sägas finnas utrymme för utvecklingsarbete.
Ett exempel på detta är Österlens Museum som
t.ex. kunnat uppfylla sin del av avtalet
gentemot Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvård i sydöstra Skåne beträffande
föremålen endast tack vare statliga medel. Vår
bedömning är att det nu inte går att driva
besparingarna längre utan att det får märkbara
konsekvenser för allmänheten i form av
minskad service och/eller nedläggningar.

Driften av turism- och fritidsanläggningar är
nu föremål för en ny upphandling från 201001-01. Upphandlingen beräknas vara slutförd
till 2009-04-01. Utfallet av upphandlingen
kommer med all sannolikhet att få konsekvenser för nämndens budget under entreprenadtiden. Vi kan också konstatera att fritidsanläggningarnas ålder nu börjar ta ut sin rätt

Man brukar säga att nya tider har nya behov
och ställer nya krav och detta äger sin riktighet
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med tobaks-, alkohol- och drogförebyggande
arbete.

och att det inom en inte alltför avlägsen
framtid kommer att krävas stora investeringar
både för att möta allmänhetens behov,
miljökrav och anläggningarnas förslitning.

Till årets kulturpristagare utsågs Ann-Margret
Malmqvist. Till årets föreningsledarstipendiat
utsågs Åsa Martin och Österlens Ridklubb.
Kultur- och fritidsnämndens presidium har
dessutom tillsammans med myndighetsnämndens presidium utsett årets arkitekturpristagare, Baskemölla ekoby.

Trots detta kan vi konstatera att måluppfyllelsen varit god, budgeten hållits och att
våra besökare är mycket nöjda med
verksamheterna.
Kultur- och fritidsnämnden har under året
antagit en handlingsplan för nämndens arbete

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Allmän fritidsverksamhet
Föreningsstöd
Som uppföljning och fortsättning av
diskussioner och önskemål som uppkom vid
2007 års panel- och föreningsdebatt gällande
föreningsråd, har inbjudits till två föreningsträffar kring bildande av föreningsråd. Dessa
träffar har tydligt visat att de inte finns behov
eller önskemål om ett gemensamt råd. Istället
föredrar föreningarna att samarbeta i mindre
nätverk.

Eftersom det i av kommunen antagen handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete står skrivet att ”Alla föreningar med ungdomsverksamhet som vill ha
tillgång till kommunalt stöd ska ha alkoholoch drogpolicy för sin verksamhet, uppfylls
senast 2008” har samtliga berörda föreningar
erbjudits informations- och utbildningstillfällen kring framtagande av drogpolicy. För
idrottsföreningarna, vilka som grupp är mest
berörda, har genomförts tre sammanhängande
arbetsträffar i frågan. Totalt har inkommit 42
föreningspolicies, vilka under 2009 djupare
kommer att penetreras för kommande uppdateringar.

Enligt plan har granskning skett utav
slumpmässigt utvalda ansökningar om lokalt
aktivitetsstöd och studieförbundsbidrag. Utförda granskningar visar i stort på väldigt väl
förda handlingar i föreningarna. Under året har
dock nämnden, åtminstone tillfälligt, utifrån
utförd granskning beslutat avregistrera en
förening.

För idrottsföreningarna har gemensamt med
övriga kommuner i sydöst och i samarbete med
SISU inbjudits till fyra utbildningstillfällen
gällande bl.a. mat för idrottande ungdomar,
bidragsmöjligheter och skadeförebyggande
träning.

Vid handläggning och beslut av kontant
föreningsstöd har i huvudsak skett prioriteringar av stöd till barn och ungdomsverksamheter.

Under året har förvaltningen genomfört drygt
20 föreningsbesök i form av ledar-, styrelserespektive anläggningsbesök.

Även 2008 gjordes en samordnad marknadsföring av samtliga sportlovsaktiviteter i
kommunen.

Förvaltningen har inbjudit berörda föreningar
till två diskussionstillfällen kring en eventuell
ny arena i kommunen.
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Ungdomens Hus
Under
året
har
Simrishamns
fjärde
ungdomsomröstning genomförts. 48,1 procent
av kommunens högstadie- och gymnasieungdomar röstade (jämfört med 42 procent
förra året). Vinnande förslag har redan
genomförts: en EPA- och traktorfestival vid
hamnplanen, en Pizza Night med live italiensk
musik samt choklad- och godisfestival på
Halloween.

En särskild temadag kring ungdomsinflytande
anordnades för nämndens ledamöter i oktober.
Medverkande var bl.a. representanter från
Ungdomsstyrelsen. Till dagen var även
ungdomsrådet och ungdomskontaktrådet, barnoch utbildningsnämndens och socialnämndens
presidier och förvaltningschefer, samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
inbjudna. Det nya samverkansrådet för stöd till
barn och unga har främst arbetat med
fördelningen av de extra medel kommunfullmäktige beslutat om inför 2009.

Ett samarbete med Skånes Centrum för
Livsstilsfrågor har inletts för att skapa
aktiviteter för en positiv livsstil.

Under året har Ungdomens hus, Bénka-dí,
utöver ordinarie verksamhet arrangerat:
•
•
•
•

Projektet Ökad delaktighet för flera
ungdomsgrupper, där två fritidscoacher hade
en del av sin tjänstgöring ute på fältet,
avslutades under våren. Projektet har visat på
nya arbetssätt och har bl.a. lett till att
samarbetet med övriga förvaltningar och med
polis och nattvandrare utvecklats.

Sommarfestival
Två konserter och en Gala för Världens
Barn tillsammans med kulturenheten
20 övriga kulturevenemang
Ungdomsomröstning

Samarbete med grannkommunerna har i första
hand rört fortbildning och erfarenhetsutbyte
samt hemsidan Ung och galen.

Öppethållandet utökades under hösten till att
även inkludera lördagskvällar. Det har haft
cirka 120 besökare på fredagskvällar och cirka
60 besökare på tisdags-, onsdags- och
lördagskvällar.

En av de stora frågor som diskuterats under
året är förslaget att flytta Ungdomens Hus till
Kulturhuset Valfisken.

Gemensam service
Under året har databaserade låssystem börjat
installeras på kommunens anläggningar, något
som har inneburit och även kommer att
innebära inkörningsbelastningar under en tid
framöver.

•

Utveckling av Öresundsregionen som en
kreativ metapol. I projektet kommer att
ingå ett antal innovativa modellprojekt och
Simrishamn deltar i de projekt som rör
kultur och hälsa samt kultur för barn och
unga.

Förvaltningen har aktivt deltagit i bl.a. de
kommunövergripande organen för brottsförebyggande verksamhet, folkhälsoarbete, säkerhetsarbete och alkohol- och drogpolicy.

•

Idrottens Mathus. Projektet är ännu inte
beviljat, beräknas ske under våren 2009,
men innebär för vår del att vi vill ta fram
nya fysiska aktivitetsmöjligheter för äldre.

Tillsammans med socialförvaltningen deltar
kultur- och fritidsförvaltningen i två Interregprojekt:
Allmän kulturverksamhet
att genomföra kan nämnas musikfestivalerna
Vallbyfestivalen, Rörums Backafestival och
Viks musikfestival samt Rosfesten. Därutöver
har bidrag till de folkliga festerna gjort att det

Utan de projektbidrag som kultur- och
fritidsnämnden fördelat hade inte Simrishamns
kommun varit den levande kulturkommun den
är. Bland de större projekt som blivit möjliga
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Valfisken, Simrishamnskväll och Talangjakt
under sportlovsveckan och olika arrangemang
på biblioteket. Samtliga arrangemang har varit
mycket välbesökta.

varit möjligt att fira såväl valborg som
nationaldag på många platser i kommunen.
Nämnden har också stått värd för ett antal egna
arrangemang, t.ex. nationaldags- och valborgsmässofirande, konserter på Kulturhuset
Galleri Valfisken

Det dåliga vädret under påsken bidrog starkt
till att besöksantalet sjunkit jämfört med
föregående år.

2008 års utställare på Galleri Valfisken har
varit Thomas Larsson (måleri), kulturpedagogiska enhetens bildkonstskola för barn, Per
Serre och Johnny Martinsson (måleri och
skulptur), samlingsutställningen ”Inga rosor
utan törnen” (med konstnärerna Carin Person
Åström, Mia Malmlöf, Ann Blom, Ann
Makander, Kicki B Selder och Yvonne
Larsson) samt Eva Acking (måleri och
skulptur). Varje utställning har uppmärksammats i olika medier.

Försäljning av konstverk m.m. uppgick till
19,6 tkr. Detta är lägre än budgeterat och
säkerligen också en följd av det dåliga
påskvädret.

Bibliotek
unga och föräldrar har ägt rum. Bland dessa
kan t.ex. nämnas träffar med alla nyblivna
föräldrar, sagostunder, bokprat, tävlingar,
bokanalys i förskoleklasser, sport- och
höstlovsaktiviteter och en nystartad läseklubb.
Under året har också ett mer organiserat
samarbete med Ungdomens Hus, Bénka-dí
utvecklats.

Biblioteken har under 2008 erbjudit ett varierat
utbud av upplevelser och stimulerande
verksamheter. Måhända det är orsaken till att
både antalet besökare och utlån glädjande nog
totalt sett har ökat. Den brukarundersökning
som genomfördes under våren ger högt betyg
till verksamheten.
Biblioteksplanen
är
nu
fastställd
i
kommunfullmäktige och börjar gälla från och
med 2009. Arbetet med att bryta ner planen har
påbörjats.

Samtliga barn i förskoleklasserna besöker
biblioteket och får i samband med detta sitt
första lånekort. Alla nyfödda barn får Barnens
första bok i gåva och när de fyller 5 år får de
också Barnens andra bok i gåva.

Såväl besök som utlån har ökat jämfört med
föregående år, 1,6 respektive 3,1 procent.

Biblioteket har även svarat för andra
barnkulturarrangemang
och
aktiviteter.
Exempel på detta är sex barnteaterföreställningar med Sagofen Isadora, utställningar
med bilder som barnen i förskolan gjort,
studiecirklar i bl.a. i manga-teckning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Frågan om att ersätta en eller flera biblioteksfilialer med bokbuss aktualiserades genom
den utredning om bibliotekssamverkan med de
övriga kommunerna i Ystad-Österlenregionen
som presenterades för nämnden under våren.
En fördjupad konsekvensanalys har därefter
gjorts och denna kommer att presenteras för
nämnden i februari 2009.
Barn- och ungdomsverksamheten och det
läsfrämjande arbetet har mycket hög prioritet.
Arbetet bedrivs både på biblioteken och inom
ramen för skolans och förskolans kulturgaranti
och riktar sig till såväl barn som vuxna som till
enskilda individer och skola/förskola. Under
året har barn- och ungdomsbibliotekarien
också haft bokprat i en lokal radiokanal. Ett
stort antal aktiviteter riktade både till barn och

Under året beviljades biblioteket externa medel
för projekten Bibblan goes punk! och Nya rum
– nya möjligheter. Båda projekten har
genomförts i samarbete med Ungdomens Hus,
Bénka-dí. Bibblan goes punk! bestod av en
låtskrivar-workshop och en efterföljande
punkkonsert med lokala unga punkband på
Bénka-dí. Projektet Nya rum – nya mötesplatser syftar till att utveckla samarbetet med
ungdomar från tretton år och uppåt. Projektet
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socialbibliotekarien har medverkat i Omsorgens öppna hus. Tillsammans arrangerades ett
lyckat poesievenemang på temat Kärlek, sorg
och längtan.

löper över hela läsåret 2008/2009 och utformas
i samråd med ungdomsrådet.
Eftersom andelen äldre i kommunen är hög
och det i kommunen också finns många funktionshindrade utgör den sociala biblioteksverksamheten en viktig del i arbetet. Under året har
arbetet särskilt fokuserat på litteraturen som
meningsskapande verktyg i livets alla
skeenden. Förutom den ordinarie verksamheten med Boken-kommer och deltagande i
Syngruppens träffar har utbildningen av
läsombud bland personalen i äldreomsorgen
och frivilliga fortsatt och intensifierats under
året. Tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan anordnades inspirationsdag runt
läsombudsverksamheten. Socialbibliotekarien
har ingått i en arbetsgrupp med representanter
från socialförvaltningen för att etablera ett
förvaltningsövergripande samarbete där kultur
och omsorg möts. Som ett led i detta arbete har
ett antal berättarstunder anordnats och

Totalt finns i kommunen 275 talbokslåntagare
och 50 Boken-kommer-låntagare.
Bland arrangemang riktade till vuxna kan
nämnas föreläsningar i egen regi eller i
samarbete med andra aktörer, studiecirklar
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Kura Skymning i samarbete med
Föreningen Norden och Kura gryning tillsammans med omsorgen i kommunen samt elva
utställningar av olika karaktär.
Biblioteket var även detta år med som
medarrangör till Bokens Dag på Österlen. Nytt
för i år var en novelltävling som riktade sig till
ungdomar på gymnasiet.

Idrotts- och fritidsanläggningar
En brukarundersökning har under våren
genomförts vid simhallen. Totalbedömningen
gav ganska höga värden men visar också på för
brukaren viktigaste förbättringsåtgärderna.
Mest synpunkter hade man kring städningen av
dusch- och omklädningsrum.

Under året har en enklare upprustning av
fotbollsplanen i Simris genomförts. Kulturoch fritidsnämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden anlagt beachvolleyboll- och beachhandbollsplaner vid Tobisvik.
Banorna i bowlinghallen har grundslipats och
lackats. På Tobisviksbadet har framförallt
gjorts en del större rörbyten i maskinrummet.

Skolombyggnationerna
påverkar
även
föreningslivets tillgång till lokaler och kulturoch fritidsförvaltningen har därför deltagit i de
byggmöten som genomförts. Under året
tvingades kultur- och fritidsnämnden agera för
att säkerställa framtida föreningslokaler för
styrketräning samt luftgevärsskytte.

Inför den entreprenadupphandling som kommer att göras under våren 2009 har samhällsbyggnadsförvaltningen låtit utföra besiktning av främst badanläggningarnas teknik- och
konstruktionsstatus. Allt tyder på att samtliga
bad, även simhallen, under de kommande åren
kommer att kräva genomgripande reinvesteringsåtgärder.
Kulturminnesvård
Österlens museum

uppmärksammad och hamnade på en amerikansk tenugui-shops hemsida (http://www.
wuhaonyc.com/index.php). Andra utställningen Huvudsaken tillkom med anledning av
ett hattmakarjubileum i Simrishamn och visade
gamla hattar från Simrishamn och nyskräddade
från Köpenhamn.

Två utställningar på nedre plan i Hafreborg har
producerats under året. Det genomgående
temat har varit huvudbonader. Första utställningen, Tenugui och klut, öppnade i samband
med februarilovet. Takao Momiyama var
extern medansvarig för utställningen och
tillhandahöll bl.a. ca 100 japanska tenuguier att
ställa ut. Utställningen blev internationellt
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hus, Regionmuseet, Kulturmagasinet, Region
Skåne och Köpenhamn/Bornholm. 1 987
föremål har registrerats i databasen, 3 243
fotografier skannats och 10 630 föremål
fotograferats under året. Den internationellt
erkända knyppelutställningen har nu ersatts av
en Internetbaserad utställning (www.simrishamn.se/knyppling). Därmed har den sista
etappen i Accessprojektet, tillgängliggörande
via webben, inletts.

Antalet besökare, 48 400, minskade något
jämfört med föregående år. Av dessa har 3 365
personer deltagit i särskilda aktiviteter som
visningar, föredrag, kurser, stadsvandringar
och övrig programverksamhet som t.ex.
hällristningar by night, arkivens dag, bedelykteverkstad och sportlovsaktiviteter.
En person med lönebidrag har anställts på 50
procent för arbete i museibutiken. På sikt
kommer detta inte bara att leda till ökad
omsättning utan också till högre effektivitet i
varuhanteringen och därmed högre vinstmarginaler. Butiksförsäljningen ökade med 66,5
tkr jämfört med föregående år. Accessprojektet
har fortsatt och ett nytt delprojekt påbörjades i
mars och pågick året ut. I april startade
dessutom Arkeologiprojektet, finansierat av
Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård
i sydöstra Skåne. Även detta projekt varade
året ut. Två personer har därmed kunnat arbeta
med registrering, vård och tillgängliggörande
av samlingarna. Arbetet har bedrivits i nära
samarbete med fornminnesföreningen. I
Arkeologiprojektet samarbetar man också med
arkeologer, museipedagoger och forskare från
Riksantikvarieämbetet UV Syd, Glimminge-

Samarbetet med Ystads museer har under året
stärkts i och med att det regionstödda projektet
Kulturhistorien startade. Österlens Museum
finns också med som en av aktörerna inom
Kultur Skånes projekt Besökaren. Tillsammans
med hembygdsföreningar och museiföreningar
på Österlen genomfördes en kulturhistorisk
vecka, Runt o glo, i början av juli.
Tillsammans
med
samhällsbyggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen, Regionmuseet och
Fiskeriverket har Österlens museum inlett ett
pilotprojekt kring hamnen i Vitemölla.
Tillsammans med Kultur i Skåne anordnades i
samband med den nationella arkeologidagen
en vandring kring den gamla bronsåldersstaden
Maletofta.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Simrishamn skall vara en ledande kulturkommun.

Målet kan anses vara uppfyllt genom att Simrishamn
är en av de kommuner i landet som satsar mest på
kultur i förhållande till sin folkmängd, har ett oerhört
rikt och levande kulturliv samt har egna
verksamheter som nationellt och regionalt sett har
ett mycket gott rykte.
Några särskilda mätningar av medborgarnas
upplevelse av utbudet har inte gjorts. Därmed går
det inte att mäta den generella måluppfyllelsen av
denna del av målet. Kundundersökningar på bl.a.
biblioteket visar dock att besökarna är mycket nöjda
med verksamheten. Den andra delen av målet kan
anses vara uppfylld genom egna verksamheter och
egna anläggningar samt bidrag till studieförbund och
föreningsliv.
Målet kan anses vara uppfyllt genom att kultur- och
fritidsnämnden har antagit ett handlingsprogram för
det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet
inom nämndens verksamhetsområden samt genom
att alltid ha personal närvarande som kan övervaka
besökarnas trygghet i de egna verksamheterna.

Simrishamnarna upplever att ett mångsidigt kulturoch fritidsutbud gör Simrishamn 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.
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Nämndsmål

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2008:
- Simrishamn skall vara en ledande kulturkommun.

Målet kan anses vara uppfyllt genom att Simrishamn
är en av de kommuner i landet som satsar mest på
kultur i förhållande till sin folkmängd, har ett oerhört
rikt och levande kulturliv samt har egna
verksamheter som har ett mycket gott nationellt
rykte.

- utreda alternativen för att kostnadseffektivisera biooch scenverksamhet i Simrishamn.
- anordna möte med föreningar för att bättre kunna
ta tillvara deras kompetens.

Målet är uppfyllt. Utredningen presenterades för
nämnden i maj.
Ett antal möten har anordnats där bl.a. möjligheterna
av att inrätta ett föreningsråd diskuterats. Dessutom
har ett möte med kulturföreningar anordnats för att
diskutera resultatet av kulturkartläggningen.
Målet är uppfyllt genom att samtliga föreningar
inbjudits till träffar. Tre träffar har anordnats.
Översynen är gjord men ännu inte behandlad av
nämnden. Ett första förslag kommer att presenteras
för nämnden vid februarisammanträdet 2009.
Målet är uppfyllt.

- 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.

Målet är inte uppfyllt. Den statusbesiktning som
gjorts på utomhusbaden ingår som en del i arbetet.
Målet är inte uppfyllt. Beslut om
igångsättningstillstånd fattades av
kommunfullmäktige först 2008-12-22.
Detta är ett löpande arbete. Inga större åtgärder har
dock genomförts.
Målet är uppfyllt.

- 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.

Målet är uppfyllt genom muntlig redovisning vid varje
nämndsammanträde.
Målet är uppfyllt. Planen har även fastställts av
kommunfullmäktige.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
personal för arbete med föremålen samt
projektet Ungas delaktighet som finansierats
genom bidrag från Ungdomsstyrelsen.

I huvudsak har budgetutfallet varit positivt för
verksamheterna. Intäkterna i form av externa
projektmedel har gjort det möjligt att
genomföra sådant som annars inte varit
möjligt. Exempel på detta är Österlens
Museum som både fått statliga medel och
bidrag från Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvård i sydöstra Skåne för att anställa

Att det faktiska utfallet kanske inte är så
positivt som det borde beror på att det har rådit
viss osäkerhet kring den beräknade
semesterlöneskulden.
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Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

2 781
34 866
11 818
10 896
1 410
10 742

1 644
34 427
11 038
11 214
1 508
10 667

2 878
35 653
12 001
11 022
1 508
11 122

1 234
-1 226
-963
192
0
-455

Nettokostnader

32 085

32 783

32 775

8

Driftredovisning
Driftredovisning
(tkr)
Nämndsverksamhet
Sportlovsverksamhet
Stöd till fritidsverksam.
Ungdomens Hus
UH: Ökad delaktighet
Lotteritillstånd
Administration
Galleri Valfisken
Musik
Runt o glo
Övr. kulturverksamhet
Bibliotek
Läsfrämj.proj
Idrottsplatser
Sporthallar
Campingplatser
Motions-/Vandringsled
Samlingslokaler
Utomhusbad
Entreprenad-fritid
Österlens Museum
ÖM: Accessprojektet
ÖM: Arkeologiprojektet
Kulturminnesvård
Summa

Nettokostnad
2007
442
35
3 006
2 082

Budgetkostnad
2008

Budget
intäkt
2008

210

350
35
2 789
2 200
0
0
2 697
691
57
0
536
11 041
0
135
4 566
293
10
1 947
673
3 509
2 664
0
0
234

0
0
0
15
0
0
0
25
0
0
0
310
0
10
50
13
0
200
5
0
1 016
0
0
0

32 085

34 427

1 644

-8
2 751
663
72
430
10 309
121
4 184
276
1
1 869
641
3 413
1 588
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Nettobudget
2008
350
35
2 789
2 185

Kostnad
2008

Intäkt
2008

NettoBudget
kostnad avvikelse
2008

234

347
35
2 759
2 222
251
19
2 691
691
70
75
500
11 004
10
157
4 471
282
16
1 998
697
3 521
2 883
489
233
232

0
0
0
19
251
22
0
20
14
75
8
288
10
4
73
0
0
187
5
0
1 183
486
233
0

347
35
2 759
2 203
0
-3
2 691
671
56
0
492
10 716
0
153
4 398
282
16
1 811
692
3 521
1 700
3
0
232

3
0
30
-18
0
3
6
-5
1
0
44
15
0
-28
118
-2
-6
-64
-24
-12
-52
-3
0
2

32 783

35 653

2 878

32 775

8

0
2 697
666
57
536
10 731
125
4 516
280
10
1 747
668
3 509
1 648
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Investeringar
Investeringsredovisning - Projekt (tkr)

Budget 2008

Inventarier
Renovering utomhusbad
Belysning Tobisviks Camp
Brandskydd
Utomhusmiljöer, ungdomar
Österlens museum
Bowlinghallen
Konstinköp, årligt
Summa

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

390
350
20
71
93
100
50
75

341
345
20
71
93
0
55
54

49
5
0
0
0
100
-5
21

1 149

979

170

NYCKELTAL
Bokslut
2006

Nyckeltal
Nettokostn/ per inv. nämndens totala verksamhet
Kontant förenings- och studieförbundsstöd per invånare
Mediainköpskostnad per invånare
Antal besökare:
Bibliotek
Bénka-dí (baserat på två slumpvis utvalda veckor)
Galleri Valfisken
Österlens museum
Korsavads simhall
Samlingslokalsbokningar
Andel besökare på Ungdomens Hus (särskilda aktiviteter)
Antal bibliotekslån
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten
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Bokslut
2007

Budget
2008

Bokslut
2008

1 634
167
65

1 659
167
59

1 687
164
58

1 694
164
58

176 137
13 000
5 232
50 339
51 131
3 216
47%
189 747
675

169 838
15 200
5 611
52 850
45 079
2 493
36%
186 211
718

170 000
13 000
6 000
50 000
52 000
3 300
35%
190 000
600

171 654
12 580
5 451
48 400
43 958
2 674
29%
192 297
858

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Carl-Göran Svensson
Förvaltningschef: Göran Nydahl

VERKSAMHETSOMRÅDE
Vuxenutbildning samordnas med Ystad
kommun och drivs administrativt från Ystad
Forum.

Förvaltningen ansvarar för verksamheter som
rör barn och ungdomar från förskoleåldern till
och med gymnasieåldern. I de centrala
verksamheterna ingår politisk nämnd, förvaltning med ansvar för fördelning av barn- och
elevpengar (beställarfunktionen), gymnasieintagning, skolskjutsorganisation och helgförskola.

Förvaltningens resultatenheter ansvarar för
familjedaghem, förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Kostenheten ansvarar för tillagningen av mat
till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Enheten bedriver även caféverksamhet på Österlengymnasiet.
Kulturpedagogiska enheten är en organisation
som hanterar kulturgarantin och kulturskolan.
Resurscentrum ansvarar för särskolan (träningsskola, grund- och gymnasiesärskola),
särvux, resursskola, modersmålsundervisning
och svenska som andra språk. I enheten ingår
också Elevhälsan, bestående av skolhälsovård,
skolpsykolog, logoped, övergripande specialpedagog samt kuratorer. Elevhälsan ansvarar
även för fördelning av resurser till elever i
behov av särskilt stöd.

Skillinge förskola. Foto: Rolf Unosson

SAMMANFATTNING
Nämnd och förvaltning lämnar ett ekonomiskt
resultat med ett underskott på 5 mnkr främst
beroende på ett överskridande i Österlengymnasiets verksamhet. Att ett underskott
skulle redovisas har befarats redan i
uppföljningarna under året.

elever samt utifrån skolpengarnas storlek.
Enheternas resultat förs över budgetåren som
ingående balans. Flertalet enheter har en
positiv ingående balans sedan tidigare år. Det
är
på
denna
resultatnivå
som
överskridandandet i gymnasieskolan finns.

Barn- och utbildningsnämnden har under året
kunnat förstärka grundskole- och barnomsorgspengarna så att Simrishamns kommun
numera hävdar sig väl jämfört med angränsande kommuner. Det utvecklade pengsystemet för barnomsorg och skola etableras allt
mer och ger förvaltningen god kontroll över
den centrala ekonomin. Varje resultatenhet
bygger sin egen ekonomi utifrån antalet barn,

Inför hösten 2007 gjordes en stor överskattning
av antalet elever till Österlengymnasiet. En för
stor organisation gav ett överskridande på ca 2
mnkr bara under hösten 2007. Samma
organisation måste sedan fortsätta även under
vårterminen 2008, läsåret ut. Nedskärningar av
organisationen hösten 2008 förbättrade det
ekonomiska resultatet något.
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information om olika parametrar av betydelse
för en framgångsrik utveckling.

Antalet gymnasieungdomar i Skåne kommer
att minska med 25 procent under en
femårsperiod. Det kommer att finnas ett stort
överskott på antalet utbildningsplatser. I
Simrishamn minskar antalet elever snabbare än
i andra kommuner, vilket kommer att påverka
möjligheterna att skapa ett attraktivt utbud för
våra gymnasieelever. En ekonomi som inte är i
balans, minskat antal elever och möjlighet för
alla elever att fritt välja skola är faktorer som
skapar stora svårigheter i kommunens
gymnasieverksamhet.

Den pågående skolombyggnaden av olika
skolor har krävt ett stort engagemang och stora
arbetsinsatser av skolans ledning och personal.
Borrby skolas ombyggnad är avklarad. Det
visade sig vara svårare och mer omfattande än
planerat. Tidigare ombyggnationer var inte
tillräckligt noggrant dokumenterade och
medförde att ritningsunderlaget till entreprenörerna många gånger var direkt felaktigt.
Skolans kök hade så stora brister, enligt
miljöinspektörerna, att köket i stort sett helt
fick byggas om. Vid rivningar i skolan fick
hänsyn tas till asbest och andra miljöfarliga
ämnen. Slutresultatet blev dock mycket bra.

Förvaltningen är angelägen om en effektiv
verksamhetsuppföljning och har nu mätserier
över tid för olika resultat och nyckeltal. Dessa
ger ett underlag för skolornas och förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Under
året har förvaltningen studerat möjligheterna
att införa en tydlig mål- och resultatstyrning.
Detta arbete kommer att fortsätta under 2009.

I centrum har Simrislundsskolan byggts om
och blev klar i början av höstterminen 2008.
Denna skola bildar en gemensam enhet med
Korsavadsskolan, som nu byggs om.
Ombyggnationen av Borrby skola ger viktig
erfarenhet i samband med ombyggnaden av
Korsavadsskolan. Etapp ett (den mest
omfattande) är klar och eleverna har fått
tillgång till de ombyggda områdena. Etapp två
till fyra ska vara genomförda till hösten 2009.

Arbetet med att utveckla matematikundervisningen framför allt i de yngre åren fortsätter
och införandet och utveckling av matematikuppföljningen i grundskolan (MUS) fortsätter.
Det finns också ett motsvarande verktyg i
svenska (SUS).

Projektet för en gemensam kosthållning för
förskola och äldreomsorg startades höstterminen 2007 och övergick till en gemensam
enhet under barn- och utbildningsnämnden
under år 2008. Förutom sammanslagning av
personal och ekonomi visade det sig att även
det administrativa förvaltningsarbetet krävde
stora arbetsinsatser för att bygga upp gemensamma rutiner. Flera kök kräver ombyggnadsinsatser, dels beräknade sådana, dels andra
stora insatser beroende på ökade krav från
miljöinspektörerna.

Alla elever ska ha individuella utvecklingsplaner och ges skriftliga omdömen i alla
ämnen. Arbetet har resulterat i att förvaltningen tillsammans med andra kommuner
utvecklar ett IT-verktyg, som elever och lärare
ska kunna nå via internet.
Simrishamn deltar i forskningsprojekt inom
området framgångsrika skolor. Under året
provas en mer detaljerad enkät för elever och
lärare, som har utvecklats i detta forskningsprojekt. Avsikten är att få en djupare
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Måluppföljning
Barnomsorg
Mål

Måluppfyllelse

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.
Nämndsmål: 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.

Fullmäktigemålet anses uppfyllt då de nedbrutna
nämndsmålen nedan är uppfyllda.

Nämndsmål: 75 % av föräldrar kan i hög grad
rekommendera kommunens barnomsorg till andra.

December månads attitydundersökning ger vid
handen att 84 % av föräldrar med barn i kommunens
förskolor i hög grad kan rekommendera
förskoleverksamheten till andra familjer.
Sammanställning över fritidshem och
familjedaghem, är ännu inte slutförd.

Genomsnittlig väntetid för att få plats inom
barnomsorgen är fem dagar. Målet anses uppfyllt.
Tidig språkutveckling är idag en naturlig del av
förskolans verksamhet. Kalenderåret 2007 och
läsåret 2008/2009 kvalitetsredovisar
verksamheterna sitt arbete med tidig
språkutveckling. Målet anses därmed uppfyllt.

Grundskola inklusive förskoleklass
Mål

Måluppfyllelse

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.

Fullmäktigemålet är till viss del uppfyllt även om det
enligt nämndsmålen nedan är en bit kvar till
kommunens högt ställda mål.

Nämndsmål förskoleklass: Personalen
dokumenterar varje elevs utveckling i enlighet med
riktlinjerna för individuella handlingsplaner.

Varje elev i förskoleklassen har en individuell
utvecklingsplan.

Nämndsmål förskoleklass: 75 % av föräldrarna är
nöjda med förskoleverksamheten.
Nämndsmål grundskola: Alla elevers läsförmåga
följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS).
Nämndsmål grundskola: Minst 90 % av eleverna
på varje skolenhet har nått LUS-punkt 15 när de
lämnar åk tre i grundskolan.

Någon undersökning av nöjdheten hos föräldrar med
barn i förskoleklassen genomfördes inte under 2008.
Alla elevers läsförmåga enligt LUS har följts upp.

Arbetet med språklig medvetenhet sker minst 3 ggr
per vecka och numera kvalitetsredovisar
förskoleklassen detta mål.

I juni 2008 hade ca 84 % av eleverna i åk 3 nått LUS
punkt 15.
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Mål

Måluppfyllelse

Nämndsmål grundskola: Alla elevers
matematikutveckling följs årligen upp enligt
matematikutvecklingsschemat (MUS).

Uppnåendemålen har följts upp i 52 av 58 klasser i
grundskolans 1 – 6. För grundskolans 7 – 9 har
uppnåendemålen följts upp i samtliga klasser.
Viktiga förmågor vid problemlösning har följts upp i
33 av 58 klasser i grundskolans 1 – 6. För
grundskolans åk 7 – 9 har viktiga förmågor vid
problemlösning följts upp i 4 av 24 klasser.
Skolenhet Syd har redovisat två av tre klasser i åk 3.
Av dessa framgår att eleverna till 87,1 % uppnått
minst tillräcklig förmåga vid problemlösning.
Vid de nationella proven i åk 5 våren 2008 fick 89,4
% minst godkänt i svenska, 82,9 % i matematik och
88,8 % i engelska.
98,26 % av alla elever i åk 5 kunde simma 200 m,
d.v.s. 169 elever av totalt 172. Målet är därmed inte
uppfyllt.
87,7 % av eleverna i kommunala grundskolor i
Simrishamn har behörighet till nationellt program på
gymnasieskolan.
För Korsavadsskolan var det genomsnittliga
meritvärdet 215 och det förväntade 201. För
Jonebergsskolan var det genomsnittliga meritvärdet
200 och det förväntade 202. Som helhet fick
kommunens skolor ett genomsnittligt meritvärde
som översteg det förväntade.
På påståendet ”Jag kan verkligen rekommendera
min skola till andra elever” svarar 54 % av eleverna i
åk 5 ”Stämmer precis” och 28 % svarar ”Stämmer
ungefär”. På påståendet ”Jag kan i hög grad
rekommendera min skola till andra elever” svarar 24
% av eleverna i åk 8 ”Stämmer precis” och 52 %
svarar ”Stämmer ungefär”.

Nämndsmål grundskola: Minst 90 % av eleverna i
åk 3 på varje skolenhet har ”tillräcklig förmåga” till
problemlösning enligt MUS.
Nämndsmål grundskola: Minst 90 % av eleverna i
åk 5 har nått resultat godkänd enligt målen för de
nationella proven.
Nämndsmål grundskola: Alla elever ska kunna
simma 200 m när de lämnar åk 5 i grundskolan.
Nämndsmål grundskola: Minst 90 % av eleverna i
åk 9 ska uppnå behörighet för fortsatta studier i
gymnasieskolan.
Nämndsmål grundskola: Det genomsnittliga
meritvärdet av betygen vid avslutad grundskola är
minst förväntat värde enligt SALSA.

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

Gymnasieskola
Mål

Måluppfyllelse

Fullmäktigemål: Simrishamns kommun, i
samverkan med andra aktörer, erbjuder
gymnasieutbildningar som täcker huvuddelen av
elevernas önskemål. Österlengymnasiets utbud har
sådan hög kvalitet och är så attraktiv att majoriteten
av kommunens gymnasieelever naturligt väljer
kommunens gymnasieskola.
Nämndsmål: Genom samverkan klarar det totala
utbudet 90 % av elevernas förstahandsval.

Fullmäktigemålet anses till stora delar vara uppfyllt
för 2008 enligt nedanstående nedbrutna
nämndsmål.

Nämndsmål: 80 % av eleverna får slutbetyg inom
fyra år.

Våren 2008 var andelen elever med slutbetyg eller
motsvarande från gymnasieskolan inom fyra år från
studiestart 82,8 %.
Av tekniska skäl har inte undersökningen kunnat
genomföras på gymnasieskolan.

Från och med 2008 gäller frisök/fritt sök varför detta
mål inte längre fyller någon funktion.

Nämndsmål: 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%.
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Mål

Måluppfyllelse

Nämndsmål: Minst 60 % av eleverna i Simrishamns
kommun väljer Österlengymnasiet vid intagningen.

Statistiken bygger på samtliga i kommunen
folkbokförda elever som avslutar grundskolan i både
fristående som kommunala skolor placerade i
kommunen. I juli var andelen sökande till
Österlengymnasiet 55,8 %. I september var andelen
som placerats på Österlengymnasiet 62,7 %. Elever
har alltså ångrat sina val och sökt sig till
Österlengymnasiet istället.

Barn- och utbildningsnämnd
Mål

Måluppfyllelse

Nämndsmål: Minst en gång om året deltar barnoch utbildningsnämndens ledamöter i en temadag i
aktuella ämnen inom nämndens
verksamhetsområde.
Nämndsmål: Leverera tydliga beslutsunderlag till
nämnden.

Nämndens ledamöter deltog i en temadag om
offentlighet och sekretess som hölls av konsult Axel
Danielsson. I temadagen deltog även personal från
förvaltningen samt fackliga företrädare.
Antalet ärenden varierar under åren men generellt
kan sägas att under 2008 har antalet ökat vilket
förmodligen beror på en medveten satsning på att
förbättra diarieföringen. I de allra flesta fall har
beslutsunderlag presenterats för arbetsutskottet för
att ärendena ska kunna beredas på ett
tillfredsställande sätt. I några få fall har
beslutsunderlag presenterats först vid nämndens
sammanträde. I några andra fall har ärenden gått
”öppna” till nämnden. Detta även då det funnits
tjänstemannaförslag vid tidpunkten för
arbetsutskottets sammanträde.
Rapporter har lämnats i princip varje månad, vilket
innebär åtta månadsrapporter, en delårsrapport
samt en årsredovisning.
Under 2008 inkom ca tio motioner till barn- och
utbildningsnämnden från kommunledningskontoret.
Motioner har till största delen besvarats i tid. I de fall
svarstider inte kunnat hållas har detta meddelats
kommunledningskontoret. Skrivelser från politikerna
i barn- och utbildningsnämnden har behandlats i
enlighet med de riktlinjer som kommunen fastställt
avseende handläggningstider.
Nämndens ledamöter har bjudits in till en
utbildningsdag i ämnet offentlighet och sekretess.

Nämndsmål: Ge fortlöpande information om
ekonomi.
Nämndsmål: Inkomna skrivelser till förvaltningen
ska besvaras inom tre veckor. Övriga ärenden inom
ramen för barn- och utbildningsförvaltningens
delegering handläggs inom fyra veckor.

Nämndsmål: Minst en gång om året bjuder barnoch utbildningsförvaltningen in nämndens ledamöter
till en temadag i aktuella ämnen inom nämndens
verksamhetsområden.

Kostenheten
Mål

Måluppfyllelse

Nämndsmål: Kostenheten följer de av
Livsmedelsverket utarbetade riktlinjer och
rekommendationer för skollunchens innehåll av
energi och näringsvärde.
Nämndsmål: Matråd finns på alla skolenheter.

Kostenheten arbetar enligt tallriksmodellen. Elever
som följer personalens rekommendationer får en
allsidig kost med gott näringsvärde.
Matråd finns på både Jonebergsskolan och
Korsavadsskolan. På de mindre grundskolorna
fungerar elevråden som matråd. Österlengymnasiet
har inget matråd. Alla matråd/elevråd har inte
besökts under året.
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Mål

Måluppfyllelse

Nämndsmål: 75 % av eleverna är nöjda med
skollunchen.

I årets attitydundersökning fanns påståendet ”Maten
i skolan är bra”. I åk 5 svarar 25 % ”Stämmer precis”
och 41 % ”Stämmer ungefär” på frågan. I åk 8
svarar 7 % ”Stämmer precis” och 27 % ”Stämmer
ungefär” på frågan.

Kulturpedagogisk verksamhet
Mål

Måluppfyllelse

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

Målet är uppfyllt med 5,4 % ökning per år.

Varje barn/elev har erbjudits en kulturverksamhet
årligen i enlighet med kulturgarantin och i princip har
alla deltagit och målet anses därför uppfyllt.

Resurscentrum
Mål

Måluppfyllelse

Nämndsmål: En utredning är färdigställd senast två
månader från det att den initierats.
Nämndsmål: Uppföljning av eleverna på
resursskolorna sker varje termin tillsammans med
respektive hemskolas rektor.
Nämndsmål: Minst 25 % av eleverna på
resursskolorna integreras årligen i sin hemskola.
Nämndsmål: Minst 75 % av eleverna i särskolan är
nöjda med sin skola.
Nämndsmål: Minst 75 % av föräldrarna är nöjda
med särskoleverksamheten.

Målet är inte uppnått.
Målet är uppfyllt.

20% av eleverna har integrerats i ordinarie
verksamhet under året. Målet är inte uppfyllt.
Målet är uppfyllt.
Målet är uppfyllt.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Resultaträkning (tkr) *

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

298 905
610 241
195 202
38 441
2 146
374 452

34 007
360 558
206 219
38 081
1 902
114 356

38 972
370 601
212 034
38 310
1 962
118 295

4 965
-10 043
-5 815
-229
-60
-3 939

Nettokostnader

311 336

326 551

331 629

-5 078

* Budgeten är beräknad utifrån resultatenheternas uppföljningssystem.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
underskott på totalt 5 mnkr. Det stora underskottet beror främst på Österlengymnasiet. Ett
minskat elevantal gav skolan en lägre intäkt

samtidigt som regleringen av personalstyrkan
var oförändrad inför vårterminen 2008.
Underskottet för gymnasieskolan från 2007 har
följt med under 2008.
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Övergripande förvaltningsnivå
Driftredovisning
(tkr)

Nettokostnad
2007

Budgetkostnad
2008

Budgetintäkt
2008

Nettobudget
2008

Kostnad
2008

Intäkt
2008

NettoBudget
kostnad avvikelse
2008

Nämnds- och styr.vht.
Musik- och kulturvht.
Barnomsorgsvht.
Förskoleklassvht.
Grundskolevht.
Gymnasievht.
Vuxenutbildning
Gemensamma vht.
Gemensam adm.

592
3 856
66 794
6 695
117 374
74 853
0
34 052
7 114

878
5 475
96 267
8 510
144 959
85 575
5 502
39 269
8 262

0
1 237
22 926
1 270
22 890
12 743
0
6 359
721

878
4 238
73 341
7 240
122 069
72 832
5 502
32 910
7 541

698
6 017
95 068
8 491
144 388
87 286
4 033
66 935
9 141

0
1 451
23 058
1 298
23 330
13 906
0
32 510
509

698
4 566
72 010
7 193
121 058
73 380
4 033
34 425
8 632

180
-328
1 331
47
1 011
-548
1 469
-1 515
-1 091

Summa *

311 330

394 697

68 146

326 551

422 057

96 062

325 995

556

6
0

0
-34 139

0
-34 139

0
0

230 827
-282 283

225 193
-282 283

5 634
0

-5 634
0

311 336

360 558

34 007

326 551

370 601

38 972

331 629

-5 078

Resultatenheter
Interna poster **
Summa

* Interna poster mellan verksamheterna ingår i dessa belopp.
** Totala interna mellanhavanden inom barn- och utbildningsnämnden.

Driftredovisning per enhet
(tkr)

Budgetkostnad
2008

Budgetintäkt
2008

Nettobudget
2008

Kostnad
2008

Intäkt
2008

NettoBudget
kostnad avvikelse
2008

Nämnd och förvaltning
Kostenhet
Kulturpedagogisk enhet
Resurscentrum

345 136
0
7 077
42 484

57 962
0
1 236
8 948

287 174
0
5 841
33 536

345 775
26 690
7 856
41 736

59 086
25 926
1 548
9 502

286 689
764
6 308
32 234

485
-764
-467
1 302

Summa *

394 697

68 146

326 551

422 057

96 062

325 995

556

Resultatenheter
Interna poster **

0
-34 139

0
-34 139

0
0

230 827
-282 283

225 193
-282 283

5 634
0

-5 634
0

Summa

360 558

34 007

326 551

370 601

38 972

331 629

-5 078

* Interna poster mellan verksamheterna ingår i dessa belopp.
** Totala interna mellanhavanden inom barn- och utbildningsnämnden.

innebär ett överskott på ca 1,4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden, exklusive
resultatenheter, redovisar ett överskott på 556
tkr.

Gemensamma verksamheter och gemensam
administration redovisar totalt ett underskott på
2,6 mnkr. Här ingår kostnader för lokaler,
skolskjutsar, centrala stödteamet, kostenheten
samt förvaltningskontor. Underskottet beror
dels på ökade skolskjutskostnader från
Skånetrafiken, dels på ökade livsmedelspriser
som bidragit till kostenhetens underskott på
764 tkr. Portionspriserna och elevpengen har
inte höjts i takt med ökade livsmedelspriser.

Barnomsorgen redovisar ett överskott på ca 1,3
mnkr beroende på ett något färre antal barn i
verksamheten. Detsamma gäller grundskolan
där antalet elever varit något färre än
budgeterat. Verksamheten redovisar ett överskott på 1 mnkr.
Underskottet på ca 0,5 mnkr för gymnasieverksamheten beror främst på ett högre
genomsnittligt elevpris än budgeterat. Prognosen för vuxenutbildningen visar att det varit
färre elever i verksamheten än planerat. Detta

Kulturpedagogiska enheten redovisar ett
underskott på 467 tkr. Omfattande renoveringsarbete och vaktmästartjänster var kostna73
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Resurscentrum redovisar ett överskott på 1,3
mnkr. Överskottet beror på att några tjänster ej
varit tillsatta vissa perioder under året samt att
vissa effektiviseringar har gjorts inom
särskolan.

der som ej var budgeterade. Under året har
verksamheten även haft inbrott där instrument
och tillbehör stulits till ett anskaffningsvärde
på närmare 60 tkr. Detta bidrog till utökade
larminstallationer.
Resultatnivå
Resultatenheter (tkr)
Ingående balans
Nettoresultat
Utgående balans

Skolenhet
Nord
237
-311

Skolenhet
Syd
-23
-406

Skolenhet
Centrum
2 418
-1 642

Österlengymnasiet
127
-3 275

-74

-429

776

-3 148

Totalt
2 759
-5 634
-2 875

hållet i verksamheten. I samband med
ombyggnationen av Korsavadsskolan har
kostnader för förnyade inventarier bidragit till
underskottet på 1,6 mnkr.

Den ingående balansen 2008 var 2,7 mnkr. I
delårsbokslutet redovisade enheterna ett prognostiserat underskott på 2,2 mnkr. Nettoresultatet 2008 blev 5,6 mnkr och den utgående
balansen -2,9 mnkr.

Österlengymnasiets tidigare dokumenterade
prognos har följts. Minskat elevunderlag
tillsammans med för hög bemanning har
bidragit till resultatet på 3,3 mnkr i underskott.
Även om man vidtagit åtgärder och tagit bort
ca sju tjänster under året slår de ekonomiska
effekterna av detta igenom först nästa år. Ett
överskridande av läromedel har också bidragit
till viss del.

Grundskoleenheternas underskott beror på en
något för stor personalstyrka samt att ombyggnationerna har kostat i reinvesteringar.
Ombyggnationen av Borrby skola i enhet Syd
har kostat i form av arkitekt och reinvesteringar i aulan. Enhet Centrum har under året
präglats av att tre rektorsområden skulle bli en
enhet, både vad gäller byggnader och inneInvesteringar
Investeringsredovisning - Projekt (tkr)

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

Inventarier tillagningskök
Renovering Simrislund

497
1 500

689
1 513

-192
-13

Summa

1 997

2 202

-205

Förvaltningen redovisar ett underskott på
investeringsbudgeten med 205 tkr. Budgeten
för tillagningsköken har överskridits med 192
tkr beroende på oväntade kostnader i samband

med renoveringen av tillagningsköket i Borrby.
Överskridandet
av
renoveringen
på
Simrislundsskolan beror på tillkommande
kostnader för elarbete.
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NYCKELTAL

1-3 år
4-5 år
6-9 år
10-12 år

Enskild
2007
47
65
119
25

Enskild
2008
53
46
124
43

Kommunal
2007
256
311
378
131

Kommunal
2008
250
238
443
113

Summa

256

266

1 076

1 044

Kommunal
2007
136
417
539
627

Kommunal
2008
136
416
483
605

Friskolor
2007
13
82
62
106

Friskolor
2008
13
84
85
148

1 719

1 640

263

330

2007

2008

Österlengymnasiet

626

589

Volymtal, särskola

2007

2008

A-klassen
År 1-6
År 7-9
Gymnasiesärskolan

4
14
23
10

3
12
14
13

Volymtal, barnomsorg

Volymtal, grundskola
F-klass
År 1-3
År 4-6
År 7-9
Summa

Volymtal, gymnasieskola
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Ordförande: Stefan Lamme
Förvaltningschef: Roland Persson

VERKSAMHETSOMRÅDE
•

Administration

•

Individ- och familjeomsorg, inklusive
flyktingmottagning
och
kommunens
arbetsmarknadsåtgärder

•

Vård och omsorg

• LSS-verksamhet

Grillfest på Skönadalshemmet. Foto: Gertrud Kvist

SAMMANFATTNING
året, som dock bröts under årets sista månader.
Socialsekreterare, flyktingsamordnare och
personal på arbetslivscenter har arbetat mycket
målinriktat med att få personer i arbete eller i
utbildning och därigenom bli självförsörjande.
Den kraftigt neråtgående konjunkturen innebär
dock att kostnaderna för försörjningsstödet
kommer att öka kraftigt framöver.

Socialnämnden och socialförvaltningen har
fullgjort kommunfullmäktiges uppdrag för
verksamhetsåret 2008. Budgetavvikelsen är
positiv och uppgår till ca 1,2 procent (intraprenaderna undantagna), vilket får betraktas
som ett mycket gott resultat. Det finns många
osäkra faktorer i en socialnämnds budget
varför en viss osäkerhet måste accepteras. Det
är därför viktigt att verksamhetens chefer och
personal tar ett mycket stort ansvar för
verksamhetens resultat och ekonomi. Det gör
man på ett utomordentligt sätt. Den decentraliserade organisationen är en viktig förutsättning för detta och att det finns en bra
planering, ekonomisk uppföljning och kontroll
av kvalitet. Ett flertal brukarundersökningar
har utförts under året med ett gott resultat för
verksamheten. Vidare utförs också verksamhetstillsyn inom vård och omsorg samt LSSverksamheten i syfte att skapa en del av
underlaget för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Arbetet med att utvärdera kvalitet
och att använda detta i verksamhetsutvecklingen är ett viktigt område. Utvärderingar
av brukarupplevd kvalitet läggs fortlöpande ut
på kommunens hemsida.

LSS-kostnaderna fortsätter att öka kraftigt. Det
gäller särskilt den personliga assistansen.
Under året tog socialnämnden beslut om en
särskild utvecklingsplan för verksamheten i
syfte att omstrukturera och effektivisera, d.v.s.
få ut mer service för tillgängliga resurser. En
rad åtgärder har vidtagits och kommer att
vidtas under 2009. Omställningen kommer att
vara förenad med kostnader varför en del av
socialnämndens överskott behöver ombudgeteras för att klara detta. Det handlar främst om
avvecklingskostnader för personal.
Under året har efterfrågan på vård och omsorg
för äldre varit lägre än prognostiserat. Det har
inneburit att resurserna i resursfördelningssystemet inte fullt ut har behövt tas i anspråk.
Enheterna har också varit skickliga i att kunna
anpassa sina budgetar efter svängningar i
efterfrågan. Denna utveckling motsvaras dock
inte av några större förändringar i målgruppens

2008 innebar ett fortsatt lågt behov av
försörjningsstöd. Resultatet beror på flera
saker. Vi har haft en god konjunktur under
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Det går därför inte i dagsläget att säga
huruvida detta är en långsiktig trend eller en
tillfällig variation. Socialnämnden kommer att
följa utvecklingen och vidta de åtgärder som
kan behövas. Det är dock av största vikt att
befolkningsstatistiken ligger som grund för
budgeteringen.

antal, heller inte i antalet som får insatser. Det
har dock varit så att många med stort
hjälpbehov har avlidit och ersatts av personer
som för närvarande ännu inte har så stort
hjälpbehov.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Administration
samheten. Administrationen har också i olika
sammanhang och i olika frågor haft samarbete
med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
samt övriga kommuner i främst sydöstra
Skåne, men även Skåne Nordost.

Administrationen har arbetat med att ge stöd
och service till de olika verksamheterna och till
socialnämnden. Administrationen ansvarar för
övergripande tjänstemannaledning och styrning av verksamheten. Administrationen
ansvarar också för upphandlingar, vilka har
ökat i omfattning och är en mycket grannlaga
arbetsuppgift.

Det ligger också på administrationen att styra
och följa olika övergripande projekt. Mängden
statliga stimulansmedel med omfattande krav
på uppföljning och kontroll är stort och kräver
mycket arbete för uppföljning, styrning och
återrapportering.

Ett decentraliserat arbetssätt innebär att nästan
alla verksamhetsnära beslut tas ute i verksamheten. Politiken beslutar om mål, riktlinjer,
resurser och kvalitet. Förvaltningen ansvarar
för verkställighet och uppföljning.

Under året påbörjades ett arbete med att
successivt införa e-tjänster inom kommunen.
En annan viktig sak som också påbörjades är
att ta fram en plan för de kriser och katastrofer
som kan inträffa och påverka den kommunala
organisationen.

Administrationen har arbetat med kvalitetsarbete och utvärdering av vad kommuninvånarna anser om de tjänster som utförs. Det
har bl.a. genomförts brukarundersökningar
både inom vård och omsorg och LSS-verkMiljöarbete
Socialförvaltningens verksamheter arbetar
allmänt miljömedvetet, men det finns inga
konkreta mätbara mål för miljöarbetet.
Socialförvaltningen ansvarar numera för

kommunens leasingbilar och där pågår ett
arbete med att byta ut samtliga bilar mot
miljövänliga alternativ så långt som det är
möjligt.

Politisk verksamhet
gjort ett studiebesök i Staffanstorp och studerat
Safety Living (trygghetsboende). Presidiet har
deltagit i kommunala pensionärsrådets sammanträden, samverkansmöten med grannkommunerna samt samverkansråd barn-familj
tillsammans med presidierna för BUN och
KFN m.m.

Socialnämnden har haft elva sammanträden
under året där i huvudsak allmänna ärenden
behandlats. Sekretessärenden behandlas på
utskott. Enskilda ledamöter har deltagit i olika
utbildningar och lämnat rapport på nämndens
sammanträden. Socialnämnden har haft en
särskild temadag kring kvalitetsfrågor och
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Individ- och familjeomsorg
Viktiga händelser under året
Försörjningsstöd

Försörjningsstödet har fortsatt att ligga på en
låg nivå. Inga tendenser till ökning p.g.a.

förändringarna i socialförsäkringarna eller den
ökade arbetslösheten har märkts.

Missbruksvård

sedan flera år har ett samarbete kring
missbruksfrågor och har haft gemensamma
utbildningar, deltar i projektet.

SIKTA SKL: s och Regionens projekt för
implementering av Socialstyrelsens riktlinjer
för missbruks- och beroendevård i Skåne
startade under året. Kommunerna i SÖSK, som
Barn och ungdomsvård

De två barngruppsledarna kommer från
vardera förvaltningen. Medling vid ungdomsbrott startade. SÖSK-kommunerna har en
gemensam medlingssamordnare på 75 procent
anställd som har sin arbetsplats hos polisen i
Ystad.

BBIC, barns behov i centrum, har införts i barn
och ungdomsarbetet. BBIC-nätverket i SÖSK
har haft regelbundna träffar. Två barngrupper
har genomförts. Barngrupperna är ett
samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och individ- och familjeomsorgen.
Familjerätt

umgängesutredningar har gjorts där den ene
föräldern bodde utomlands vilket har medfört
resor och övernattningar i Europa.

Familjerätten börjar bli allt mer internationell.
Fastställande av faderskap medför ofta
kontakter med ambassader i stort sett hela
världen. Två vårdnadsboende- och/eller
Det kommunala stödet till psykiskt funktionshindrade

Miltonprojektet har avslutats. Samarbetet
fortsätter dock i två år och den f.d.
projektledaren fortsätter som koordinator.
Träffpunkten flyttade till nya lokaler, ett eget

hus på Simrisvägen, vilket har inneburit att
man nu har öppet varje dag. Personer med
behov av boendestöd har ökat med 50 procent.

Flyktingmottagandet

28 flyktingar mottogs under året. Under hösten
startade samarbetet med arbetslivscenter.
Flyktingarna har läst SFI på halvtid och varit
på arbetslivscenter på halvtid alternativt
praktik på företag. SFI-undervisningen på

Forum i Ystad har en högre kvalitet än
tidigare. Samarbetet med föreningslivet har
utökats. Mottagandet av barnen har förbättrats
genom utökat stöd i skolan.

Ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden hade ett avtal med Migrationsverket att ta emot fem asylsökande
ungdomar. Under året har sju stycken tagits
emot. Två har av olika skäl flyttat ut från
boendet. Ungdomarna går i skolan, en på

högstadiet och de övriga på gymnasiet.
Samarbetet med skolan har fungerat bra. De
deltar i en del av kommunens fritidsutbud.
Boendet har haft ett nära samarbete med BUP i
Simrishamn och slutenvården i Malmö.

78

Socialnämnden

Arbetslivscenter

och försörjningsstödsberoende. Samarbete med
flyktingmottagningen startade hösten 2008.
OSA-platserna utökades och instegsjobb för
flyktingar infördes. Feriearbete för ungdomar
är numera en helt kommunal angelägenhet.

Socialnämnden beslutade i februari att minska
på arbetslivscenters verksamhet med två
arbetsledare samt att även minska lokalerna.
Arbetsförmedling och försäkringskassan ville
inte skriva avtal som tidigare. Arbetslivscenters målgrupper är ungdomar, flyktingar
Serveringstillstånd

Det var många nyansökningar och ändringar i
befintliga tillstånd under våren. Utbildning för
krögare och serveringspersonal i ansvarsfull
alkoholservering blev inte av, dels beroende på

bristande intresse hos krögarna, dels på att
Tomelilla inte hade någon alkoholhandläggare
under året.

Hyresgaranti

Ingen har sökt hyresgaranti. Endast sporadiska
förfrågningar från personer som inte tillhör

målgruppen har inkommit t.ex. ej boende i
kommunen eller saknar egen inkomst.

Kriscentrum i Kristianstad

Kriscentrum har kommit igång mycket bra och
haft många besökare av både kvinnor, män och

barn. Verksamheten har utökats med en halv
tjänst.

FINSAM

Under året fortsatte arbetet med att etablera ett
finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo samt Region

Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet kommer att påbörja sitt
arbete under 2009.

Måluppföljning – Individ- och familjeomsorg
Barn och ungdomsvård

Placeringar på HVB-hem har ökat med 143
procent. Anledningen till den stora ökningen är
en placering av en flerbarnsfamilj.

All utredning, uppföljning och planering av
barn och unga görs enligt BBIC- konceptet
vilket innebär att barn och unga blir delaktiga,
deras åsikter hörda och tydligt beskrivna i
utredningar samt uppföljningar av insatserna.

Vuxenvård/missbruksvård

Antal placeringar på HVB-hem har minskat.
Försörjningsstöd

Antal hushåll som är beroende av
försörjningsstöd har minskat med 11 procent.
Ungdomar i behov av försörjningsstöd har inte

fullt ut kunnat erbjudas sysselsättning eller
praktik inom en vecka p.g.a. nedskärningen av
arbetslivscenter.
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Flyktingmottagande

Utveckling av introduktionen av flyktingar har
skett genom samarbete med arbetslivscenter.

71 procent av vuxna mottagna flyktingar har
inte försörjningsstöd.

Psykiskt funktionshindrade

Nya lokaler för träffpunkt har inneburit ett
ytterligare steg mot det mål som är uppsatt.
Serveringstillstånd

Utbildningen ansvarsfull alkoholservering har
ej kommit tillstånd, se ovan. Gemensamt
tillsynsarbete med Tomelilla och Sjöbo har inte

kunnat diskuteras eftersom Tomelilla inte haft
någon alkoholhandläggare.

Vård och omsorg
Viktiga händelser under året
Vård- och omsorgsplan 2006 – 2015

Under 2006 tog socialnämnden på uppdrag av
kommunfullmäktige fram ett förslag till vårdoch omsorgsplan för perioden 2006-2015.
Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige i
november 2006 och innehåller bl.a. de inrikt-

ningsmål som ska styra kommunens vård och
omsorg framöver. Planen innehåller också en
bedömning av resursbehovet relaterat till
befolkningsprognosen. Socialnämnden har
fortsatt sitt arbete efter planens riktlinjer.

Förändrad efterfrågan på insatser

får insatser. Enheterna rapporterar dock att
många personer med stora omsorgsbehov har
avlidit under året. De som har kommit till har
ännu inte så stora omsorgsbehov. Socialnämnden kommer att följa utvecklingen och
vidta de åtgärder som kan behövas. Socialnämndens system för resursfördelning gör
dock att det hela tiden finns en följsamhet
mellan bedömt bistånd och tilldelade resurser.

Den minskade efterfrågan på vård och omsorg,
som kunde ses under slutet av 2007, har
fortsatt under 2008. Det har lett till ett visst
budgetöverskott inom äldreomsorgen. Huruvida detta är en tillfällig variation eller något
bestående går inte att säga i dagsläget. Den
minskade efterfrågan motsvaras inte av ett
mindre antal personer i aktuella åldersgrupper i
populationen, heller inte i antalet personer som
Möjlighet att påverka

Ett utvecklingsarbete pågår med syfte att ge
kommuninvånarna större utrymme att bestämma hur och med vad man vill ha hjälp. I första
hand har det gällt möjligheten att få trygghetslarm. Det kan man numera få om man är
äldre och känner sig otrygg. Detta har lett till
att antalet trygghetslarm har ökat under året.
Ökad trygghet leder dock till att man troligen
bor kvar i eget boende längre, vilket minskar
behovet av särskilt boende.

Systemet med brukarval är infört och det är
möjligt för privata aktörer att etablera sig som
utförare av hemtjänst. I slutet av året ansökte
Kiviks hemtjänstdistrikt (drivs av Förenade
Care) om att få ta brukare i S:t Olofs och
Gärsnäs hemtjänstdistrikt. Det beviljades.
Vidare har S:t Olofs hemtjänstdistrikt
(kommunen) ansökt om att få ta brukare i
Kiviks hemtjänstdistrikt. Även detta beviljades. Sammantaget stärker detta brukarnas
möjlighet att välja utförare.
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LOV (lag om valfrihetssystem)

Socialnämnden ansökte hos socialstyrelsen om
utvecklingsmedel för att underlätta införandet
av LOV.
Totalt beviljades socialnämnden 650 000 kr att
använda under 2009 och del av 2010.

Resurserna kommer att användas till att se över
systemet med brukarval för att underlätta för
mindre entreprenörer att kunna etablera sig
samt att om möjligt få gemensamma regler för
auktorisation mellan grannkommunerna.

Entreprenad och intraprenad

Som en del i majoritetens handlingsprogram
beslutade socialnämnden 2007 att prova en
entreprenadupphandling på hela Kiviks
hemtjänstdistrikt. Utgångspunkten var att en
entreprenad inte får vara dyrare än egendrift,
samt att kvaliteten ska vara god. Upphandlingen genomfördes och vid sammanträdet
i december 2007 beslutade socialnämnden att
Förenade Care skulle ta över verksamheten vid
Kiviks hemtjänstdistrikt den 1 april 2008, i
första hand i fyra år men med möjlighet till
ytterligare tre års förlängning. Sex månader
efter övertagandet skulle distriktet öppnas för
brukarval. Övertagandet skedde på ett bra och
strukturerat sätt och majoriteten av personalen
valde att gå över till den nya entreprenören.

Lillevångshemmet har drivits på entreprenad
sedan 2002 och avtalet löper ut hösten 2009. I
medio 2008 beslutade socialnämnden att ett
nytt förfrågningsunderlag skulle tas fram, samt
att det skulle göras en utvärdering av hur
entreprenaden
genomförts.
Förfrågningsunderlaget arbetades fram under hösten och
efter att utvärderingen gåtts igenom beslutade
socialnämnden på decembersammanträdet att
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny
upphandling.
Två av förvaltningens enheter, centrala hemtjänstdistriktet och Skönadalshemmet har
drivits på intraprenad under perioden 20072008. Resultatet är mycket gott och
socialnämnden beslutade på decembersammanträdet att teckna nytt avtal för perioden
2009-2011.

Utveckling av anhörigstödet

handledare inom demensomsorgen till centrat
för att skapa en bättre samordning av resurserna. Insatser till demenssjuka handlar mycket
om stöd till anhöriga och handledning av
personal. Tanken är nu också att centrat ska
arbeta med och stimulera frivilligarbetet inom
kommunen. Målgruppen är föreningar och de
många friska och aktiva pensionärer som finns
i kommunen.

Verksamheten vid Bergengrenska centrat har
fortsatt att utvecklas. Arbetet sker i samverkan
med en rad olika samarbetspartners. Kärnan i
verksamheten är att försöka nå anhörigvårdare
för att erbjuda stöd, råd och förmedla praktisk
hjälp där så behövs. Viktigast är att försöka nå
de som inte har någon hjälp från kommunen.
Under slutet av året beslutade förvaltningen att
lokalisera demenssjuksköterska och metodÄldrecenter med trygghetsboende

med frågan, bl.a. genom att delta i pågående
stadsplaneringsarbete. Det mest aktuella
projekt är Joneberg 1. Under hösten arbetade
förvaltning, nämnd och presidium med att ta
fram underlag för att bygga ett äldrecenter med
tillhörande trygghetsboende på den tomt som
ska exploateras när Jonebergsskolan läggs ner.
Arbetet är kopplat till det lagförslag om äldres
boende som presenterades i ett delbetänkande i
december 2008 (Bo bra hela livet, SOU

Ett av de största enskilda problemen i kommunen är den dåliga tillgången på lägenheter
som passar äldre. Socialförvaltningen kommer
ofta i kontakt med äldre som vill sälja sitt hus
och flytta till lägenhet, eller som bor i en
lägenhet med dålig eller obefintlig handikappanpassning. De kan inte flytta för att det
inte finns några alternativ. En del väljer tyvärr
att flytta från kommunen. Socialnämnden och
socialförvaltningen har på olika sätt arbetat
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centrala hemtjänstdistriktet flyttas, samt
lokaler tillskapas för de äldres behov,
aktivitetslokaler, samlingslokal m.m. Att det
byggs tillgängliga lägenheter för äldre är
utomordentligt viktigt för kommunens utveckling. Då kan man skapa flyttkedjor så att
yngre människor kan flytta till kommunen.

2008:113). Trygghetsboendet ska innehålla 3035 hyreslägenheter som fördelas till äldre
personer efter ett enkelt regelverk som
socialnämnden ska ta fram. Inriktningen är att
ett bostadsföretag ska äga lägenheterna.
Socialnämnden
kommer
att
stå
för
verksamheten vid äldrecenter och dit ska
God service och god tjänstekvalitet

har 9,6, vilket är mycket bra. Det visar också
att det är en fråga som de olika enheterna
arbetar med kontinuerligt. Det goda resultatet i
kvalitetsmätningarna har inte kommit gratis.
Kommunens hemtjänst och äldreboende är en
av de bästa i landet trots att strukturkostnaden
ligger på minus 5,2. Det visar på en effektiv
resursanvändning. Ingenting är dock så bra att
det inte kan bli bättre, därför måste
ambitionsnivån hela tiden vara hög när det
gäller att förbättra och effektivisera.

Det är mycket viktigt att det sker kontinuerlig
uppföljning av kvaliteten på de tjänster som vi
utför till kommuninvånarna. Socialnämnden/förvaltningen arbetar med brukarenkäter,
brukarintervjuer, individuell uppföljning via
handläggare i social omsorg, avvikelserapportering och klagomålshantering. Uppföljningarna visar överlag goda resultat. Det är
särskilt glädjande att siffrorna i brukarundersökningen för bemötande ligger kring nio
och därutöver på en tiogradig skala. En enhet
Omsorgsgaranti

Socialnämnden har fastställt en omsorgsgaranti
i särskilt boende. Förvaltningen har dock valt
att avvakta med omsorgsgaranti i ordinärt

boende eftersom en statlig utredning arbetar
med frågan.

Elförsörjning vid strömavbrott

beredskap vid ett oplanerat strömavbrott.
Dessa platser kan också utgöra s.k. trygghetspunkter för omgivande samhälle. Det
kommer att beaktas i den pågående översynen
av kommunens kris- och beredskapsplan.

Permanenta aggregat för reservel är numera
installerade på äldreboendet i Hammenhög och
på Skönadalshemmet. Två mobila aggregat är
placerade i Hammenhög respektive Kivik. Det
innebär att socialnämnden har en förbättrad
Trygghetslarm på äldreboende

gäller detta Hammenhög och Borrby, men
sedan successivt fler ställen. Det är en bra
utveckling. Socialförvaltningen förfogar inte
över egen teknisk kompetens på området.
Denna process genomförs med mycket gott
resultat.

Under 2007 bestämdes att Simrishamns
Bostäder AB ska ta över driften och det
tekniska ansvaret för trygghetslarmen på de
särskilda boendena. Sedan tidigare har man det
i Skillinge. I samband med detta ska också
gamla larmanläggningar bytas ut. I första hand

Lokalfrågan för hemsjukvårdens rehabiliterings- och hjälpmedelsverksamhet

Frågan ligger inom ramen för uppdraget att
evakuera kv. Lasarettet. Vissa kontakter har
tagits under året och frågan kommer sannolikt
att lösas under 2009. Viktiga principer är att
slå vakt om teamtanken i den kommunala

hemsjukvården, d.v.s. den geografiska
närheten mellan undersköterskor, distriktssjuksköterskor och Rehab. Samtidigt ska
verksamheten ha bra och ändamålsenliga
lokaler.
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Stimulansmedel för utveckling av äldreomsorgen

gande arbete samt läkemedelsgenom--gångar
m.m. Stimulansmedlen är förknippade med en
mycket omfattande återrapporteringsskyldighet, samt inlämnande av verksamhetsstatistik inom ramen för Socialstyrelsens
”Öppna jämförelser”.

Statsbidraget är riktat till vissa områden och
får inte användas för ordinarie drift.
Socialnämndens ansökan handlar om insatser
inom området hemrehabilitering, demensomsorg, förbättrat socialt innehåll inom det
särskilda boendet, uppsökande och förebygMåluppföljning – Vård och omsorg

En skala mellan 1-10 används, där 1 är ett
mycket negativt svar och 10 ett mycket positivt
svar.

Socialförvaltningen genomförde en brukarundersökning i oktober 2008. Svarsfrekvensen
var så god att det går att dra säkra slutsatser.
Social omsorg

2008

2007

Hur blir du bemött av personalen?
Får du den hjälp du blivit beviljad?
Kan du påverka när och hur du får hjälpen?
Upplever du att personalen är kunnig?
Känner du dig trygg med hjälpen?
Hur nöjd är du sammantaget med hjälpen?
Hur väl fyller vård och omsorg dina förväntningar
Föreställ dig en vård och omsorg som är perfekt i alla avseende. Hur
nära eller långt ifrån en perfekt vård och omsorg är den du får?

9,19
9,32
7,92
8,85
9,20
8,88
8,78

9,18
9,21
7,98
8,81
9,11
8,99
-

8,49

-

den andel svar där man alltid var nöjd med
insatsen.

Frågor ställdes också angående hemsjukvårdsinsatserna från distriktssköterska, sjukgymnast
och arbetsterapeut. I nedanstående redovisas
Hemsjukvård

2008

2007

Är du nöjd med den hjälp du får av distriktssköterska?
Är du nöjd med den hjälp du får av sjukgymnast?
Är du nöjd med den hjälp du får av arbetsterapeut?

87%
71%
79%

88%
77%
75%

Brukarundersökningarna visar ett mycket gott
resultat. Det gäller särskilt på punkterna be-

mötande, att man känner sig trygg och får den
hjälp man blivit beviljad.

LSS-Verksamhet
Viktiga händelser under året
LSS-plan – 2016

för främst daglig verksamhet och boende.
Dessa siffror borde läggas in i kommunens
budgetförutsättningar under rubrik demografi.
Då kan man ha med detta redan i grundmaterialet.

LSS-planen är en god utgångspunkt för det
fortsatta arbetet. Den revideras internt vad
avser behovsbilden hos kända framtida
brukare. Med det resursfördelningssystem som
används av förvaltningen går det numera att
med stor säkerhet prognostisera kostnaderna
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Bostad med särskild service enligt LSS § 9:9

Förvaltningen har tillsammans med Simrishamns Bostäder AB arbetat med det nya
trapphusboendet på Bruksområdet. Arbetet
kommer att gå in i en genomförandefas under

2009 med igångsättning våren 2010. Då
tillskapas nio lägenheter för främst personer
som bor hemma i föräldrahemmet.

Förändringsarbete inom LSS-verksamheten

högt tempo under senare delen av året.
Resursfördelningssystem infördes vid årsskiftet och i samband med detta drogs anslagen
ner för att frigöra resurser att använda för nya
behov. Avvecklingsarbetet av Strandbadsvägen
4 inleddes och målsättningen är att det ska
kunna ske utan att det ersätts med ett nytt
gruppboende. Man tittar istället på individuella
lösningar. Den evakuering av verksamheterna
inom kv. Lasarettet, som påverkas av den
kommande exploateringen, innehåller också
betydande moment av verksamhetsutveckling.
Boendet på Strandbadsvägen 4 håller inte de
mått som arbetsmiljölagen kräver. Den dagliga
verksamheten behöver hitta nya former som
bättre passar framtidens brukare.
Arbetet med att lägga fast en övergripande
ambitionsnivå har sina begränsningar av att
LSS-lagen är mycket kraftigt styrande och att
den statliga tillsynsmyndigheten i princip har
förbjudit kommunerna att ha kommunala
riktlinjer.

I medio 2008 beslutade socialnämnden om en
särskild handlingsplan för genomförande av
förändringar inom LSS-verksamheten. Handlingsplanen innehåller ett antal punkter som
ska bearbetas under slutet av 2008 och under
2009:
•
•
•
•
•
•

Översyn av resursanvändningen med mål
att frigöra resurser för nya behov
Avveckling och ersättning av gruppbostaden på Strandbadsvägen 4 (kv.
Lasarettet)
Ersättning av Strandvägens dagcenter (kv.
Lasarettet)
Förbereda uppstart av trapphusboende på
Bruksområdet
Lägga fast övergripande ambitionsnivå
Översyn av organisationen av LSS-verksamheten

En särskild processledare anställdes för att
driva förändringsarbetet. Arbetet påbörjades i
Måluppföljning – LSS-verksamhet
Det är mycket svårt att mäta brukarupplevd
kvalitet inom LSS-verksamheten. Det är svårt
att ställa frågor och svårt att värdera svaren.
Brukarundersökning är under året gjord hos
dem som bor i gruppbostad. Trots svårigheterna är det viktigt att man även tillfrågar
dessa kommunmedborgare om hur de upplever
de olika stödinsatserna. 37 personer var med i

undersökningen. Några brukare önskade inte
delta och en var inte anträffbar. Undersökningen genomfördes i form av en intervju. För
ca 30 procent av brukarna kunde man till följd
av funktionshindren inte få fram något säkert
svar. Den totala undersökningen ligger på
hemsidan.

LSS- verksamheten 2008 Gruppbostad
Upplever du ett gott bemötande från personalen?
Knackar personalen på din dörr innan de kommer in?
Känner du dig trygg i din bostad
Har du möjlighet att påverka din fritid?
Upplever du att personalen lyssnar på dina behov?
Är du nöjd med din dagliga verksamhet?
Trivs du med dina arbetskamrater?
Kan du påverka vad du vill arbeta med?

Alltid

Ibland

24
25
24

1

25
20
20
2
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1
25
1
1
19

Aldrig

Socialnämnden

och fritidsverksamhet. När det gäller den
dagliga verksamheten pågår ett utvecklingsarbete. När det gäller fritidsverksamheten
krävs en närmare analys.

Intervjuresultatet visar att de brukare som kan
ge sin mening tillkänna är övervägande mycket
positiva. Där finns dock mer avvikande
synpunkter när det gäller daglig verksamhet
Måluppföljning
Individ- och familjeomsorg
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Medborgarna ska 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 tobaksanvändningen.
Arbeta för ett narkotikafritt samhälle.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.
Verksamheten klarar att uppfylla målet.
Verksamheten klarar att uppfylla målet.
Genom förebyggande, uppsökande och
behandlande arbete bidrar IFO till måluppfyllelse.
Genom förebyggande, uppsökande och
behandlande arbete bidrar IFO till måluppfyllelse.
Resultatet vittnar om en hög grad av måluppfyllelse i
arbetet.

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.

Verksamheten klarar att uppfylla målet för de
personer som man arbetar med. Ytterligare insatser
behövs dock för denna målgrupp.

Social omsorg
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Insatserna ska 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.

Mäts via en årlig brukarenkät som även för 2008
visar ett mycket gott resultat.

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

Socialnämnden har förändrat riktlinjerna för
trygghetslarm så att enbart ålder och upplevd
otrygghet avgör vem som ska få larm. I övrigt
arbetar enheterna med frågan fortlöpande.

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 ska förbereda
sitt åldrande. Arbetet ska ske i samarbete med
frivillig- och brukarorganisationer och innehålla ett
aktivt folkhälsoarbete.

Verksamheten vid Bergengrenska centrat för
anhörigstöd utvecklades vidare under året, bl.a.
genom att tjänsterna som metodhandledare och
demenssjuksköterska flyttades dit.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.
AB Förenade Care tog över verksamheten i Kiviks
hemtjänstdistrikt från den 1 april och efter sex
månader öppnades distriktet för brukarval.
Socialnämnden ansökte om och beviljades statliga
medel för att införa LOV.
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Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

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

Socialnämnden har varit mycket aktiv i planeringen
för trygghetsboende och äldrecenter på Joneberg 1.

Socialnämnden är ansvarig för att det upprättas en
handlingsplan för att klara det framtida
personalbehovet. Arbetet ska ske med
projektledningsstöd från kommunledningskontoret.

Arbetet kommer att påbörjas och slutföras under
2009. Det har inte funnits utrymme att arbeta med
frågan under 2008.

Kommunal hälso- och sjukvård
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Den kommunala hälso- och sjukvården ska bedrivas
med god kvalitet utifrån ett enhetligt kvalitetssystem,
med hög patientsäkerhet och med hög
kostnadseffektivitet.
Den kommunala hälso- och sjukvården ska 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.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

LSS-verksamhet
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Verksamheten ska 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 ska kunna få hjälp och stöd av samhällets
ordinarie organ.
Alla stödinsatser ska syfta till att utveckla och stärka
den enskildes självständighet.
Verksamheten ska vara grundad på principen
självständighet och medbestämmande.
Handläggningen ska vara rättssäker och präglas av
god service och tillgänglighet.

Mäts via en årlig brukarenkät som även för 2008
visar ett mycket gott resultat.

Målet delvis uppfyllt.
Verksamheten klarar att uppfylla målet.
Verksamheten klarar att uppfylla målet.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

67 811
400 592
283 974
17 819
2 171
96 628

59 703
418 127
286 690
19 637
2 345
109 455

65 266
418 212
278 190
19 539
2 345
118 138

-85
8 500
98
0
-8 683

Nettokostnader

332 781

358 424

352 946

5 478
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Driftredovisning
(tkr)

Nettokostnad
2007

Budgetkostnad
2008

Budgetintäkt
2008

Nettobudget
2008

Kostnad
2008

Intäkt
2008

NettoBudgetkostnad avvikelse
2008

Nämnd och styrelse
Social omsorg / HsL
LSS
Individ & familj
Administration

1 187
232 697
58 994
34 742
5 161

969
281 155
84 008
46 171
5 824

0
24 717
25 321
9 665
0

969
256 438
58 687
36 506
5 824

937
271 648
91 591
48 635
5 401

0
29 772
23 665
11 802
27

937
241 876
67 926
36 833
5 374

32
14 562
-9 239
-327
450

Summa

332 781

418 127

59 703

358 424

418 212

65 266

352 946

5 478

Den totala kostnaden för socialnämndens olika
verksamheter var för 2008, 418 212 tkr.
Intäkterna var 65 266 tkr. Nettokostnaden blev
därmed 352 946 tkr. Budgeterad nettokostnad

var 358 424 tkr. vilket gav ett nettoöverskott
på 5 478 tkr. Detta är en avvikelse mot budget
på 1,5 procent. I överskottet ingår intraprenadernas andel med 1 264 tkr.

Större avvikelser mot budget
Överskott:
•

•
•

Löner inom social omsorg och HSL visar
ett överskott på ca 10,2 mnkr varav 9,0 är
inom äldreomsorgen. Anledning till överskottet är lägre vårdtyngd och enheternas
snabba anpassning till den lägre nivån samt
Kiviks hemtjänstområde på entreprenad.
Inom social omsorg finns ej använda
driftsmedel och utbildningspengar på ca
1,0 mnkr p.g.a. återhållsamhet.
Inom social omsorg och HSL finns även ett
intäktsöverskott som huvudsakligen beror
på ej budgeterade statliga bidrag (stimu-

•
•

lansmedel) samt ökad återsökning av
moms p.g.a. mer köp av verksamhet.
Inom IFO finns avvecklingskostnader
uppbokade från 2007 på 959 000 kr som ej
behövts tas i anspråk under 2008.
Inom IFO finns även överskott på försörjningsstöd, 0,5 mnkr. p.g.a. färre hushåll
med behov, intäktsöverskott p.g.a. återbetalning av försörjningsstöd samt ökad
återsökning av moms p.g.a. mer köp av
verksamhet inom institutionsvård för barn
och unga.

Underskott:
•

Totalt underskott inom LSS är 9,2 mnkr.
Anledning är bl.a. löner som visar på ett
underskott på 4,3 mnkr där ca 2,0 mnkr är
kostnader förenat med omstrukturering och
avveckling av verksamhet. Inom personlig
assistans finns ett underskott på ca 4,0
mnkr. Orsak är bl.a. 11 000 färre LASS
timmar än budgeterat (lägre intäkter), fler
brukare som väljer privata utförare samt
fler brukare som har assistans enligt LSS.
Barn boende enligt LSS 9:8, visar ett
underskott på 1,8 mnkr p.g.a. fler

•

•

placeringar än budgeterat samt externa köp
av platser till vuxna visar ett underskott på
0,5 mnkr.
Inom IFO finns underskott på institutionsvård barn och ungdom, - 1,4 mnkr,
familjehem -0,5 mnkr samt övriga insatser
barn och ungdom på -1,0 mnkr.
Inköp av hjälpmedel har ökat samt att mer
av inköpen belastar driften än tidigare -1,0
mnkr. På investeringssidan finns ett motsvarande överskott.

Ökade och minskade intäkter/kostnader mellan 2007 och 2008
Socialnämndens nettokostnad har ökat med 20
mnkr (6 procent) mellan 2007 och 2008. Detta
är 2,5 procent högre ökning än mellan åren
2006-2007. Kostnaden för vård och omsorg

har ökat med 3,4 procent (7,8 mnkr), LSS
verksamhet 11 procent (6,9 mnkr), medan
individ och familjeomsorg har ökat med 6,2
procent (2,1 mnkr). Anledning till detta är bl.a:
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•
•

•
•
•
•

•
Kostnad för försörjningsstöd har minskat
med 355 000 kr (-5,5 procent) p.g.a. färre
bidragshushåll.
Lönerevision 2008 har medfört en kostnadsökning på 17,5 mnkr (6,2 procent).
Från den 1 april 2008 gick Kiviks
hemtjänst ut på entreprenad, varför löneutbetalningarna är lägre 2008 än 2007 trots
lönerevision.
Kostnad för institutionsvård barn och ungdom har ökat med 3,6 mnkr (111 procent).
Kostnad för trygghetslarm och bostadsanpassning har ökat med 900 000 kr (42
procent).
Kostnad för barn boende enligt LSS 9:8
har ökat med 922 000 kr (23 procent).
Kostnad för daglig verksamhet LSS har
ökat med 2,6 mnkr (28 procent) p.g.a. fler
personer med insatser, fler individuella
lösningar samt att kostnader förenat med
omstruktureringen belastat verksamheten.

•
•

Nettokostnad för personlig assistans har
ökat mellan 2007 och 2008 med 4,2 mnkr
(51 procent) p.g.a. bl.a. färre timmar med
LASS men fler med privata utförare och
med enbart LSS beslut. En annan
anledning till ökningen är löneavtalet från
januari 2008 på ca 14,5 procent (1,65
mnkr).
Kostnaden för gruppbostäder LSS har
minskat med -1,6 procent (455 000 kr)
trots lönerevision på 9,9 procent.
Kostnaden för hemtjänst i ordinärt- och
särskilt boende, dagverksamhet, vårdhem
psykiatri samt boendestöd har ökat med 8,6
mnkr (4,8 procent). Total lönekostnad för
dessa verksamheter är 187 mnkr.
Anledning till att ökningen inte är mer,
trots en lönerevision för aktuell arbetsgrupp på ca 10,1 procent, är bl.a.
enheternas förmåga att anpassa verksamheten till en under året vikande vårdtyngd.

Investeringar
Investeringsredovisning - Projekt (tkr)

Budget 2008

Bokslut 2008 Budgetavvikelse

ADB-investeringar
Inventarier hemtjänst
Trygghetslarm
Hjälpmedel
Nytt IT-system hemtjänsten

395
1 379
335
2 375
700

275
1 215
14
1 462
0

120
164
321
913
700

Totalt

5 184

2 966

2 218

Totalt visar investeringsbudgeten på ett
överskott på 2 218 tkr. Anledning till detta är
bl.a:
•

•

•

Budgeterat byte av nytt IT system inom
vård och omsorg har ytterligare fördröjts
och beräknas tidigast vara möjligt hösten
2009. Detta ger ett överskott på 700 000 kr.
Anledning till överskott på inköp av hjälpmedel, är att större andel av hjälpmedelsinköpen inte bedöms som inventarier som
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ska belasta investeringsbudgeten, utan
belastar driften där det finns ett underskott
på ca 1,0 mnkr. Överskott på investeringen
är 912 000 kr.
Inköp av trygghetslarm blev fördröjt under
året p.g.a. att upphandling överprövades till
Länsrätten och Kammarrätten.
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NYCKELTAL
Individ och familjeomsorg

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008

311
4 722

346
4 367

302
5 104

1 588
639

1 660
640

2 718
302

1 605
2 025
7 015
595

1 650
3 317
4 864
765

3 908
1 755
5 255
794

Bokslut 2007

Bokslut 2008

Förändring

Oxelgatan
Vinkelgatan
Stibyborg LSS boende
Strandbadsvägen 4
Betgatan 184
Bruksgatan 5 E
Simrisv. 7/Bruksgatan 9
Kvarngatan 5

542 735
788 934
495 611
682 295
520 487
350 403
409 672
819 693

531 518
653 272
447 972
726 319
589 166
279 508
272 341
789 672

-2,1%
-17,2%
-9,6%
6,5%
13,2%
-20,2%
-33,5%
-3,7%

Medel

568 911

520 718

-8,5%

Försörjningsstöd
Antal hushåll med försörjningsstöd
Medelbidrag/hushåll
Vuxenvård
Antal dygn
Kr/dygn
Barn- och ungdomsvård
Institutionsvård/antal dygn
Kr/dygn
Familjehem antal dygn
Kr/dygn

Gruppbostad enligt LSS 2006 och 2007,
personalkostnad per boende

Anledning till kostnadsminskningen är att tomma lägenheter är färre 2008 och därför går det att använda befintliga
resurser effektivare (kostnaden fördelas på fler boende).

LSS-verksamhet, antal personer med beslut
Personlig assistans
Bostad med särskild service
Annan särskilt anpassad bostad
Barn, boende, särskild service
Daglig verksamhet
Ledsagarservice
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
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Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008

41
43
5
4
87
38
55
13
16

41
47
5
3
87
41
55
18
16

37
41
2
4
89
51
54
17
20

Socialnämnden 

Särskilt boende, lönekostnad per lägenhet (kr)

Bokslut 2007

Bokslut 2008

Förändring

341 979
349 597
369 396
280 732
386 974
347 100

346 874
378 959
405 723
311 144
424 075
366 755

1,43%
8,40%
9,83%
10,83%
9,59%
5,66%

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008

776

812

785

495
502

440
500

438
550

291
48
23

281
48
23

281
75
23

746
126

‐
‐

745
172

Hammenhög
Borrby
Skillinge
Gärsnäs
St Olof
Skönadal
Ökningen beror på nytt löneavtal från januari 2008 på ca 9,8 procent.

Nyckeltal
Äldreomsorg
Antal invånare över 85 år
Hemtjänst i ordinärt boende
Antal personer med hemtjänst
Antal personer med trygghetslarm
Hemtjänst i särskilt boende
Antal lägenheter i särskilt boende
varav på entreprenad
Antal fasta korttidsplatser inom särskilda boende
Hemsjukvård
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser
Antal ärende, bostadsanpassning
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN
Överförmyndare: Benny Nilsson
Ersättande överförmyndare: Jarl Kemnefeldt (Sven Svensson t.o.m. 2008-11-30)

VERKSAMHETSOMRÅDE
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 omyndigs tillgångar. Vidare tar överförmyndaren ställning till om samtycke till
fastighetsköp eller försäljning, arvskifte samt
aktiehandel ska ges.

Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av
föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är
i huvudsak att fatta beslut enligt föräldrabalken, att vara tillsynsmyndighet för gode
män, förvaltare och förmyndare, att utreda
behov av legal företrädare 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
omyndigas medel. Tingsrätten fattar beslut om
dessa godmanskap samt om förvaltarskap efter
utredning och förslag från överförmyndaren.

Godmanskap finns även för ensamkommande
flyktingbarn. Överförmyndaren ska 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 normalt har.
Simrishamns kommun tar, från och med
senhösten 2007, emot fem ensamkommande
flyktingbarn.

Utöver dessa huvudområden fattar överförmyndaren bl.a. beslut om god man om en
förmyndare inte kan utöva förmynderskapet,
för att vårda en omyndigs rätt i dödsbo, om

SAMMANFATTNING
medfört en stor kostnadsökning för överförmyndarverksamheten. Allt pekar på att denna
utveckling kommer att fortsätta och även
medföra ökade kostnader för kommunen.

Antalet ärenden inom verksamheten och även
ärendenas komplexitet fortsätter att öka. Detta
tillsammans med en lagstadgad kostnadsförskjutning från huvudman till kommun har

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
och medvetenhet, både hos myndigheter och
hos sjukvården, men även i samhället som
helhet, har troligen även påverkat antalet
ärenden.

Antalet ärenden har ökat relativt kraftigt under
år 2008. Sett i ett längre tidsperspektiv har
antalet ärenden ökat med närmare 50 procent
under de senaste fem åren. Orsakerna till det
stora antalet ärenden är den höga andelen äldre
i Simrishamns kommun, vilket medför att
många, främst p.g.a. demenssjukdomar, blir i
behov av god man/förvaltare. Vidare bor i
Simrishamns kommun många människor med
psykiska funktionshinder, både beroende på en
psykisk störning och/eller på en utvecklingsstörning. En ökad anmälningsbenägenhet

Komplexiteten i ärenden har ökat. I en allt
större andel av de anordnade godmanskapen
har huvudmannen sociala och/eller psykiska
problem, vilket medför allt större krav på de
gode männen; både på hög social kompetens
och på utbildning.
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Effektiviseringar och samverkansområden
räknefel helt eliminerades vilket i sin tur något
minskade tidsåtgången vid granskning då
momentet ”kontrollräkning” försvann.

Överförmyndarverksamheten arbetar sedan
flera år på ett konsekvent sätt med ständiga
förändringar, förbättringar och effektiviseringar för att kunna möta den ökande
ärendemängden. Exempel på detta redovisas
nedan.

Under år 2008 har arbetet med att skapa ett
kvalitetssystem för överförmyndarverksamheten inletts. Detta arbete har lett till några
skriftliga rutiner som underlättar för ersättare
och assistent. Arbetet med kvalitetssystemet
kommer att fortgå under år 2009 med att utöka
systemet bl.a. med syfte att finna områden att
ytterligare utveckla och effektivisera.

Överförmyndarens del av kommunens hemsida
har även under år 2008 utvecklats. Mer
information om verksamheten finns nu att
tillgå. Förhoppningen är att rekryteringen av
gode män och förvaltare ska underlättas och att
kunskap om verksamheten ska vara tillgänglig
för alla. I detta syfte finns även lättläst
information, riktad till den som är i behov av
god man, om vad godmanskap innebär.

Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla
och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor
sedan cirka fem år tillbaka. 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.

Blanketter för gode män och förvaltare finns
att tillgå på hemsidan. Blanketterna är
”självräknande” och fylls i på datorn. Effekten
av att flertalet gode män och förvaltare valde
att använda denna service blev tydlig under
2008 vid granskningen av drygt 190
årsräkningar. Användningen medförde att
Övrig verksamhetsinformation

efter arvskifte eller försäkring sänks från två
basbelopp till ett basbelopp. Vidare kommer
avtal att i större omfattning kräva godkännande
från överförmyndaren i alla typer av ärenden.
Dessa lagändringar medför ett ökat administrativt arbete, men detta arbete bedöms i
nuläget kunna klaras av inom befintlig
administration och bedöms därför initialt inte
medföra någon kostnadsökning.

En lagändring trädde i kraft år 2006 som bl.a.
berör gränsdragningen mellan kommun och
huvudman vad det gäller betalningsansvar för
den gode mannens arbete. Gränsen för när
kommunen ska betala (utifrån huvudmannens
årliga bruttoinkomst) höjdes från två basbelopp
till 2,65 basbelopp. Denna lagändring fick fullt
genomslag på kostnaderna år 2008.
Med start i december år 2007 tar Simrishamns
kommun, socialnämnden, emot fem ensamkommande flyktingbarn vid ett boende i
Borrby. Det finns för närvarande sex ärenden
godmanskap för ensamkommande barn i
Simrishamns kommun.

Utifrån den så kallade ärendeutredningen
kommer en lagrådsremiss att lämnas troligen
under våren 2009. Propositionen kommer
därefter att skrivas – dock oklart när. Den
största förändringen, om förslagen i ärendeutredningen genomförs, är att överförmyndaren
kommer att besluta i alla otvistiga godmanskap. Dessa godmanskap beslutas i dag av
Tingsrätten.

En lagändring i föräldrabalken den 1 januari
2009 kommer att medföra ett större antal
förmynderskapsärenden, då gränsen för när
överförmyndarspärr ska sättas på utbetalningar
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Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

En korrekt myndighetsutövning med kort
handläggningstid.

Årsräkningar inlämnade före den 1 mars skall vara
granskade senast den 15 maj. Målet uppfylldes år
2008.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2007

Budget 2008

Bokslut 2008

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

0
1 243
1 174
0
0
69

0
1 310
0
0
0
0

141
1 607
1 556
0
0
51

141
-297
0
0
0
0

Nettokostnader

1 243

1 310

1 466

-156

Kostnaderna för godmanskap för ensamkommande flyktingbarn har överstigit bidragen
från Migrationsverket med cirka 50 000
kronor. Dessa kostnader har dock kunnat
täckas med driftsbidrag från socialnämnden på
motsvarande summa.

Personalkostnader (inklusive personalomkostnader som t.ex. omkostnadsersättning och
reseersättning) utgör drygt 96 procent av den
totala kostnaden för överförmyndarverksamheten.
Den administrativa bemanningen är överförmyndare motsvarande cirka 75 procents
arbetstid, ersättande överförmyndare som går
in vid överförmyndarens semester eller annan
frånvaro och assistent 30 procent.

Som framgår ovan utgör personalkostnader
den absoluta merparten av överförmyndarverksamhetens budget. Arvodena till gode män
och förvaltare sätts av överförmyndaren utifrån
lagregler i föräldrabalken samt utifrån riktlinjer
från Sveriges Kommuner och Landsting.
Arvoderingen bedöms vara relativt återhållsam. Att vara god man är, enligt
föräldrabalkens förarbeten, ett ”halvideellt”
arbete. För att kunna behålla och även
nyrekrytera gode män krävs dock en skälig
ersättning, som någorlunda står i relation till
omfattning och svårighetsgrad i uppdraget.
Detta medför att kostnaderna ökar både utifrån
ökningen av antalet ärenden och utifrån
ökningen av ärendenas svårighetsgrad.

Vidare finns i verksamheten drygt 130 gode
män och förvaltare med allt ifrån ett till åtta
uppdrag per person. Dock betalar en del
huvudmän själva den gode mannens/
förvaltarens arvode utifrån kriterier uppställda
i föräldrabalken.
Som framgår av tabellen ovan har kostnaderna
för överförmyndarverksamheten ökat kraftigt
under år 2008 och ett underskott jämfört med
budget har uppkommit med 156 000 kr.
Förklaringarna till detta är flera. Antalet
ärenden har ökat med 11 procent (godmanskap
7 procent), ärendenas svårighetsgrad har ökat
vilket leder till en högre arvodering och
lagändringen från år 2006 (se ovan) har år
2008 fått fullt genomslag på kostnaderna.

Omvärldsanalys talar starkt för att både antalet
ärenden och svårighetsgraden i desamma
kommer att öka även fortsättningsvis och
därmed kommer även kostnaderna att öka.
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NYCKELTAL
Antal ärenden
2003-12-31
2004-12-31
2005-12-31
2006-12-31
2007-12-31
2008-12-31

Godmanskap

Förvaltarskap

Förmynderskap

Totalt

118
142
140
159
165
177

26
30
34
29
30
32

24
25
27
31
36
47

168
197
201
219
231
256
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