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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

2009 ÅRET DÅ PESSIMISM BLEV TILL POSITIVISM
Etableringen av Marint Centrum har nu tagit
rejäl fart och blivit konkret. Under året har det
anordnats flera aktiviteter i vår kommun med
bäring på det marina och främjandet av en god
havsmiljö. Havsresan gjorde nedslag i vår
kommun där flera forskare under en dryg
vecka utforskade bl.a. havsbotten. I samband
med detta undersöktes närmare undervattensskogen utanför Kivik. Denna har nu också efter
en tävling fått ett namn, Djupeskogen.
Kommunen har nu tagit beslut om att låta
industri- och fastighetsbolaget (SIFAB) renovera Tegelmagasinet på Södra Kajen. Där ska
inrymmas lokaler för kustbevakning, Fiskeriverket, hamnkontor, fiskeområde Syd som
kommunen bildat tillsammans med grannkommunerna längs Östersjökusten, KIMO och
framförallt för entreprenörer inom den marina
sektorn. Enligt planerna ska Södra Kajen
projektet invigas i oktober 2010. Vi fick också
under året informera om vårt arbete för
regionfullmäktige vilket kändes mycket stimulerande. Kommunen fick ekonomiskt stöd från
både Sparbanken Syds stiftelse och har nu
också utlovats stöd från Region Skånes
tillväxtnämnd. Detta känns oerhört glädjande
och som ett verkligt erkännande för det arbete
som lagts ned.

Bokslutet för 2009 visar ett överskott på drygt
13 mnkr. Det är sjunde året i rad som vi i vår
kommun kan redovisa positiva bokslut. Ingen
hade för ett år sedan vågat tro på detta. Vi var
då inne i en djup och svår lågkonjunktur som
gick över hela världen. Alla prognoser pekade
nedåt. Kommunerna drabbades genom att
skatteintäkterna minskade. Tack vare ett stort
kostnadsmedvetande hos vår personal har vi
klarat brygga över denna kris och kan nu visa
positiva bokslutssiffror. Kostnaderna under
2009 steg med bara 1,3 procent vilket ungefär
motsvarar ökningen av skatteintäkter och
statsbidrag. Samtliga nämnder utom barn- och
utbildningsnämnden kan redovisa positiva
resultat. Det finns således bra balans mellan
budget och verksamhetens kostnader. För barnoch utbildningsnämndens del handlar det
främst om obalans inom gymnasieverksamheten och ökade kostnader inom
kostenheten.
Det har hänt många positiva saker i vår
kommun under det gångna verksamhetsåret.
Femmorna på Simrislundsskolan blev bäst i
Sverige i tävlingen ”Vi i femman”. En stor
glädje både för eleverna, skolan och för hela
skolväsendet i vår kommun. Ofta har vi fått
höra om problem inom vår skola. Detta visar
lite motsatsen att även elever från vår kommun
hävdar sig gott och har goda kunskaper.
Under året kunde vi också inviga en av landets
modernaste skolor i vår kommun, Korsavadsskolan som byggts om för ca 46 mnkr de
senaste åren. Målsättningen är att bygga om
samtliga skolor i vår kommun så att vi kan
erbjuda moderna studiemiljöer för våra elever
och goda arbetsmiljöer för våra anställda.

Kommunens bostadsbolag har påbörjat en omoch påbyggnad av lägenheter på Bruksområdet. Detta innebär en stor kvalitetshöjning för
flera lägenhetsinnehavare som bl.a. får tillgång
till hiss. Husen kommer att byggas på med två
våningar där det kommer att bli fantastiska
lägenheter med en vidunderlig utsikt över hela
Hanöbukten. Vidare kommer det på området
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för seniorer och dels vanliga lägenheter.
Tyvärr måste processen avbrytas då det till slut
bara fanns en intressent och denne inte kunde
erbjuda ekonomiska villkor som ansågs
rimliga. Vi kommer nu att ta nya tag med att
förädla detta område. Det finns ett stort behov
av moderna fullt tillgängliga lägenheter i vår
kommun, så efterfrågan bör inte saknas. Det
gäller att nu bättre marknadsföra området.
Dessutom har nu staten beslutat om att ge
ekonomiskt stöd till trygghetsboende vilket
sänker kostnaden och då hjälper till att göra
byggnationen ekonomiskt möjlig.
Till sist vill jag tacka all personal för alla goda
insatser under det gångna året. Det är tack vare
Er som vi kan ge all service till såväl
kommuninvånare som besökare. Det är också
mycket tack vare Er som vi i år klarat att
redovisa ett positivt bokslut. Detta ska Ni ha
all heder av. TACK!

att byggas lägenheter för s.k. trapphusboende
inom LSS (handikappomsorgen).
Utbyggnaden av VA på landsbygden har
fortsatt. Detta är ett viktigt miljöprojekt. Vi
måste kunna garantera våra kommuninvånare
tillgång till friskt och bra vatten. Vi måste
också se till att avloppen i vår kommun
uppfyller gällande krav så det inte finns risk
för att vårt grundvatten skadas.
Under året bildades också vårt miljöförbund
tillsammans med grannkommunerna, Tomelilla
och Ystad. Miljöförbundet ska ansvara för all
myndighetsutövning inom miljösidan.
Under året har det också arbetats intensivt med
att omvandla Jonebergsområdet från ett
skolområde till ett attraktivt bostadsområde.
Tanken var att sälja området till en exploatör
som här skulle bygga dels trygghetsboenden

Christer Akej (m)
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNENS UTVECKLING OCH HÄNDELSER ÅR 2009
BEFOLKNINGSUTVECKLING
kommuner med äldst befolkning, är en orsak
till att det, liksom de senaste dryga tio åren,
föds för få barn. Födelseunderskottet är 110
personer i kommunen.

Det kan konstateras att Simrishamns kommun
är fortsatt en mycket attraktiv kommun.
Jämfört med betydligt större kommuner
hanterar Simrishamns kommun många planer
och bygglov. Kommunen hanterar bl.a. för
närvarande ca 70 detalj- och fastighetsplaner
och har beviljat drygt 500 bygglov under året.

Simrishamn stärker årligen sin position som en
kommun där många väljer att i ålder 55+ eller
60+ flytta in. Krav på möjligheter att kunna
välja sitt boende anpassat till ålder kommer att
öka. Kommunen planerar aktivt för att kunna
erbjuda kommunmedborgare möjligheter att
välja boendeformer, t.ex. seniorboende.

Kommunen minskar befolkningen under år
2009 med 28 personer, detta trots ett positivt
flyttningsnetto på 82 personer. Kommunens
befolkningsstruktur, som en av Sveriges
NÄRINGSLIV/ARBETSMARKNAD
Simrishamns kommun har en flexibel
arbetsmarknad, till stora delar beroende på att
näringslivet är mycket mångfacetterat. Många
små och medelstora företag inom många
branscher gör arbetsmarknaden totalt mindre
sårbar vid förändrade förhållanden inom
enskilda näringsgrenar/branscher. Vid jämförelser med andra kommuner ligger Simrishamn
på en framskjuten plats både vad gäller antal
nystartade företag och hög andel kvinnligt
företagande.

Verkningarna av den internationella finanskrisen som startade halvåret 2008 har även
visat sig i Simrishamns kommun. Det är
framför allt inom fordonsindustrin där vårt
största företag, Plastal AB, i likhet med många
andra underleverantörer drabbats av nedskärningar. Det är glädjande att fortsatt satsning och utveckling av företaget kommer att
ske i kommunen, och det är en förhoppning att
även denna bransch kan återta sin starka andel.

VERKSAMHETEN
strömmar till de större skolorna, åtminstone de
första åren.

Verksamheterna i kommunen har anpassats till
det mindre ekonomiska utrymme som finanskrisen medfört. Det är väsentligt att konstatera
att det inom ramen för anpassning av
verksamheter även ingår betydande delar av
verksamhetsutveckling. Nämnderna har klarat
dessa anpassningar mycket väl.

Inom socialnämndens område har översyn av
LSS-verksamheten genomförts resulterande i
avveckling av omodernt boende och framtida
satsning på nytt trapphusboende. Även anpassning inom vård och omsorg har genomförts,
bl.a. avveckling av gruppboende för möjlighet
till maximalt nyttjande av lägenheter inom
äldreomsorgen, särskilt boende.

Inom barn- och utbildningsverksamheten har
fortsatt minskande elevantal tillsammans med
satsningar på utveckling av förbättrade
pedagogiska verksamheter bl.a. medfört
ombyggnad och skapande av en ny Korsavadsskola. I samband med detta avvecklades
Jonebergsskolan sommaren 2009. Minskningen av antalet elever på Österlengymnasiet
fortsätter. Dels är det fortsatt minskande
elevkullar, dels har fria sökmöjligheter mellan
gymnasieskolorna medfört ökade elev-

Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket att ta emot ensamkommande
asylsökande ungdomar. Nytt boende har
öppnats i Simrishamn för nio ungdomar och i
Borrby bor fem ungdomar.
FINSAM, ett finansiellt samordningsförbund
inom rehabiliteringsområdet mellan kommu3

Förvaltningsberättelse

arbetet mellan kommunerna längs den
planerade Simrishamnsbanan har intensifierats
och en gemensam uppvaktning av regeringen
har förberetts. Det fortsatta arbetet med att
bygga ut cykelväg längs kommunens kuststräcka fortsätter. Under året har gång- och
cykelvägen mellan Brantevik och Skillinge
färdigställts. Inom den administrativa utvecklingen i kommunen kan noteras att året startade
med ett ianspråktagande av ett nytt lönehanteringssystem. Kommunens medverkan i
det mellankommunala e-tjänstprojektet Prios
medför effektiviseringar och ökad service till
kommuninvånare och företagare, där även
diskussioner om ett nytt dokumentärendehanteringssystem pågår.

nerna i sydöstra Skåne, Region Skåne,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har
under året etablerats.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen flyttades
den 1 juni över till ett kommunalförbund,
gemensamt mellan Simrishamn, Tomelilla och
Ystad. Under året har även ett gemensamt VAbolag mellan de tre kommunerna utretts,
liksom en gemensam IT-enhet.
Kommunens hamnenhet har från den 1 april
överförts från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen.
Infrastrukturfrågorna är fortsatt mycket
väsentliga för kommunens utveckling. SamUTVECKLINGSARBETE

Det internationella mellankommunala nätverket KIMO deltar i ansökningar om EUmedel för projekten Fishing for litter samt
Kusterosion.

Projektet Marint Centrum utvecklas mycket
starkt. Förstudien av projektet har genomförts
och avrapporterats till Tillväxtverket. Projektet
har beviljats utvecklingsmedel, 0,5 mnkr, av
Sparbanken Syd:s stiftelse samt 3 mnkr av
Region Skåne fördelat på tre år. Ny ansökan
till Tillväxtverket är inlämnad. Ombyggnaden
av Tegelmagasinet på Södra kajen till Marint
Centrum startar februari/mars 2010.

Simrishamns kommun har även tagit initiativ
till bildande av Fiskeområde tillsammans med
Kristianstad, Sölvesborg och Ystad, bidrag
med 5,5 mnkr har beviljats från Europeiska
fiskerifonden.

FRAMTID
Ny marknadsplan för kommunen kommer att
utarbetas under år 2010. Planen blir ett
kompletterande instrument för att ytterligare
stärka Simrishamn som inflyttningskommun.

Kommunen kommer under år 2010 att
fastställa en ny personalpolicy. Vi ska
ytterligare utveckla Simrishamns kommun som
en mycket god arbetsgivare med en väl
utvecklad arbetsmiljö.
Utvecklingen av e-tjänster kommer att medföra
nya möjligheter till utökad kommunal service
med förbättrad tillgänglighet.

Arbetet med att påverka, utreda och driva de
för kommunen så viktiga infrastrukturfrågorna
kommer liksom tidigare år att fortsätta.

4

Förvaltningsberättelse

EKONOMISK ÖVERSIKT
EKONOMI
Årets resultat
begränsades till 1 procent. Budgetminskningen
uppgick totalt till drygt 11 mnkr.

Redan innan budgetåret 2009 startade kunde
det skådas betydande ekonomiska svårigheter.
Finanskrisen slog till drastiskt i början av
hösten 2008. Problemen spred sig i världsekonomin och till ett antal sektorer. För
kommunernas del visade prognoserna allt lägre
skatteintäkter.

Arbetet med att nå ett balanserat ekonomiskt
resultat har därefter fortsatt. Flertalet nämnder
har lyckats anpassa verksamheten till den lägre
ramen och därtill även visa överskott gentemot
budget. Den negativa budgetavvikelsen
gällande skatteintäkterna har blivit lägre än
tidigare befarat. Dessutom har avtalsförsäkringarna sänkts successivt under året och
har i stort sett kunnat motverka den negativa
budgetavvikelsen avseende skatteintäkterna.

Simrishamns kommunfullmäktige hade redan i
juni 2008 fastställt 2009 års budget. Under
hösten 2008 beslutades att budgeten skulle
bibehållas oförändrad. Istället uppmanades
samtliga nämnder att ha som mål att redovisa
ett överskott gentemot driftbudget på 1
procent. Kommunstyrelsen gavs ansvaret att
följa upp denna uppmaning.

Med tanke på ingångsläget för år 2009 är det
därför mycket positivt att utfallet avseende
årets resultat 2009 uppgår till +17,4 mnkr. År
2008 var motsvarande resultat ett överskott på
18,8 mnkr. Enligt kommunallagen ska
kommunen ha en ekonomisk balans. Vid
avstämning mot detta balanskrav exkluderas
vissa
poster,
bl.a.
realisationsvinster.
Balanskravsresultatet år 2009 uppgår till 13,5
mnkr, medan motsvarande resultat år 2008 var
15,4 mnkr (se tabell nedan).

Efter att Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) kommit med en ny prognos om
skatteintäkterna och kommunens uppföljning
per sista april utifrån detta visade ett befarat
underskott på ca 18 mnkr förstärktes åtgärderna ytterligare. I maj beslutade fullmäktige
att minska nämndernas budgetramar för 2009
med 1,5 procent. Undantag gjordes för barnoch utbildningsnämnden där minskningen

Balanskravsavstämning
(tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning
Justeringar
- Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster
- Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring
- Överskott vatten- och avloppsverksamhet
- Uttag från pensionsmedelförvaltningen
Balanskravsresultat

Bokslut
2008
18 793

Bokslut
2009
17 355

-1 513
-597
-1 278

-735
-417
-4 069
1 400
13 534

15 405

balanskravet. Värdeökningen år 2009 utgörs av
nettoförändringen, 0,4 mnkr, bestående av
realisationsvinster/-förluster, utdelningar samt
återställning av nedskrivningen i bokslut 2008
(1,8 mnkr).

Justeringen när det gäller fastighetsförsäljning
avser realisationsvinst vid försäljning av
Vemmerlöv 19:16.
Då avsikten med pensionsmedelsförvaltningen
är att underlätta finansieringen av framöver
ökande
pensionsutbetalningar
exkluderas
värdeförändringen vid avstämningen gentemot

Då vatten- och avloppsverksamheten ska vara
avgiftsfinansierad över tiden görs, liksom
5
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tidigare år, en justering för resultatet i denna
verksamhet. Inklusive 2009 års överskott på

4,1 mnkr har vatten- och avloppsverksamheten
ett eget kapital på 5,1 mnkr.

Driftbudget
utfallet är intensifierad verksamhet
avseende VA-anslutning. Då viss del av
anslutningsavgifterna intäktsförs direkt har
resultatet påverkats positivt. Även planoch bygglovsavdelning visar överskott, 1,9
mnkr, beroende på en kombination av
högre intäkter än budgeterat samt färre
anställda.
Exploateringsverksamhetens
överskott på 1,3 mnkr härrör från
tomtförsäljning. Samtidigt finns budgetöverskridanden inom offentliga rummet, 1,5 mnkr, och utbyggnaden av gång- och
cykelväg Brantevik-Skillinge, -1,2 mnkr.

Det budgeterade resultatet uppgår till 1,5 mnkr.
Årets resultat är således 15,8 mnkr bättre än
budget. I förhållande till budgeterat balanskrav
är utfallet 10,6 mnkr högre än budget.
Nämnderna visar ett samlat överskott mot
budget på 16,7 mnkr, vilket motsvarar två
procent av den budgeterade nettokostnaden på
847,9 mnkr.
Trots att det beslutades om minskade ramar
med sammantaget drygt 11 mnkr under
pågående budgetår har en klar majoritet av
nämnderna överskott gentemot budget. Barnoch utbildningsnämndens underskott, 2,8
mnkr, är lägre än minskningen av denna
nämnds budget.

•

Störst överskott gentemot budget visar
socialnämnden, 10,8 mnkr. Överskottet
motsvarar tre procent av nämndens ram. Nedan
lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas
utfall mot budget. Mer information går att
finna under respektive nämnds avsnitt i denna
årsredovisning.

Kultur- och fritidsnämndens utfall visar
överskott på 0,5 mnkr gentemot budget.
Positivt budgetutfall finns inom biblioteksverksamheten, 0,3 mnkr. I princip lika
stort belopp förklaras av kvarvarande
medel avseende den särskilda ungdomssatsningen.

•

Barn- och utbildningsnämnden visar ett
underskott på 2,8 mnkr. Störst underskott
visar grundskoleverksamheten, -3,7 mnkr.
Orsakerna är främst kostnader i samband
med flytten från Jonebergskolan samt
ökade kostnader för skolskjutsar. Gymnasieverksamheten överskrider budget med
3,6 mnkr, varav 1,6 mnkr avser Österlengymnasiet. Underskottet för verksamheten
är bl.a. hänförligt till färre sökanden till
den egna skolan och därmed högre externa
ersättningar. Även kostenheten har en
negativ budgetavvikelse, -2 mnkr. Positiva
avvikelser finns inom barnomsorg och
förskoleklass, sammanlagt 2,5 mnkr, samt
avseende gemensam administration, 3,0
mnkr. Även vuxenutbildning redovisar
överskott mot budget, 1,4 mnkr.

•

Socialnämnden visar överskott på 10,8
mnkr. Även under år 2009 har kostnaderna
för social omsorg (främst äldreomsorg)
blivit lägre än budgeterat, ett överskott mot
budget på 8,2 mnkr. Omstrukturering av
verksamheten har medfört att kostnaderna
för LSS visar positivt budgetutfall på 3,8
mnkr. År 2008 uppgick underskottet till 9,2
mnkr inom denna verksamhet. Individ- och
familjeomsorgen har ett underskott 3,2
mnkr vilket är hänförligt till institutions-

•

•

Kommunstyrelsens överskott uppgår till
3,3 mnkr. Till största del förklaras det
positiva utfallet av engångsposter respektive försenade utvecklingsinsatser. Främsta
förklaringen utgörs av en återbetalning av
medlemsavgifter, 1,1 mnkr, från Sveriges
Kommuner och Landsting. Därtill har
hamnen erhållit retroaktiv försäkringsersättning för skada på Bornholmskajen, 0,4
mnkr. Från Sösk har erhållits 0,2 mnkr
avseende ett avslutat EU-projekt. Upprustning av hamnens pirar har skett genom
egna insatser vilket minskat lönekostnaderna inom driftbudgeten med 0,4 mnkr.
Uppgraderingen av IT-plattformen har
försenats, vilket innebär överskott på 0,4
mnkr, bl.a. beroende på diskussioner om
mer formaliserat samarbete med grannkommunerna i dessa frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett
överskott mot budget på 4,8 mnkr. Största
överskottet gäller vatten- och avloppsverksamheten, 4,1 mnkr. Orsaken till det
6
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•

vård och andra insatser för barn och
ungdom.

Överförmyndaren har överskridit budget
med drygt 0,3 mnkr. Underskottet förklaras
med en ökad mängd ärenden och därtill har
ärendenas svårighetsgrad ökat.

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

Under rubriken finansiering redovisas kostnader och intäkter som är gemensamma för
kommunens verksamhet. I första hand avses
kommunalskatten, generella statsbidrag och
Finansiering
(mnkr)
Skatter och generella bidrag
Interna poster
Pensioner
Räntor
Avskrivningar
Fastighetsförsäljning, realisationsvinst
Pensionsplacering, värdeförändring
Övrigt
Summa

Bokslut
2009
832,6
90,7
-40,8
-2,0
-37,8
0,7
0,4
4,8

Budget
2009
842,1
82,1
-41,0
-3,6
-32,3
0,0
0,0
2,1

Budgetavvikelse
-9,6
8,6
0,2
1,6
-5,5
0,7
0,4
2,7

848,6

849,4

-0,8

Sammantaget ligger utfallet för finansieringen
väl i linje med budgeten. Exkluderas
realisationsvinster vid fastighetsförsäljning och
utfallet i pensionsmedelsförvaltning är underskottet 1,9 mnkr.

Pensionskostnaderna följer budget. Dock ingår
engångsvisa intäkter på drygt 2 mnkr i form av
regleringar mellan kommunerna och Region
Skåne respektive staten för tidigare års
verksamhetsövergångar.

Skatter och generella bidrag visar på
underskott med nästan 10 mnkr. Förklaringen
är lågkonjunkturen som startade hösten 2008,
d.v.s. efter att ursprunglig budget för 2009
fastställts. Att underskottet inte blev högre
beror på att det genom åtgärder varit möjligt att
minska ursprunglig budget med ca 13 mnkr.
Information om delarna inom skatter och
statsbidrag lämnas i nedanstående tabell.

Nettokostnaden för räntor blev 1,6 mnkr lägre
än budgeterat. Det positiva utfallet är
hänförligt till låg ränta, försenade investeringar
och ett bättre ekonomiskt resultat än
budgeterat.
Den negativa budgetavvikelsen på 5,5 mnkr
under avskrivningar förklaras huvudsakligen
av att det bokförda värdet på Jonebergsskolan
har skrivits ned med 5,1 mnkr. Utgångspunkten för nedskrivningen har varit att
avsikten är att sälja fastigheten. Nedskrivningen har skett till ett bedömt marknadsvärde.

Under interna poster redovisas ett överskott på
närmare 9 mnkr. Den stora avvikelsen beror på
att avtalsförsäkringarna successivt har sänkts
under året. Den slutliga nivån var drygt två
procentenheter lägre än budgeterat. Då
budgetramarna inte justerats beroende på detta
har ej heller nivån på interndebiterade
arbetsgivaravgifter ändrats. Den positiva
avvikelsen
redovisas
därför
under
finansieringen.

Överskottet som redovisas under övrigt
förklaras av att semesterlöneskulden var för
högt värderad i bokslut 2008. Justeringen har
kunnat tillgodoräknas årets bokslut.
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Skatter och generella bidrag
(mnkr)
Preliminär kommunalskatt innevarande år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Justering slutavräkning föregående år
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Statsbidrag till LSS
Fastighetsavgift
Summa

Bokslut
2008
622,1
-4,7
-1,3
162,6
7,5
9,0
25,4

Bokslut
2009
639,4
-23,5
0,7
169,7
5,2
7,5
33,6

820,6

832,6

Investeringar
har
varierat
mellan
30-40
mnkr.
Investeringsverksamheten i detalj framgår av
nämndernas verksamhetsberättelser och den
särskilda investeringsredovisningen.

Kommunens investeringar uppgår till 72,1
mnkr mot budgeterade 82,1 mnkr. Årets
investeringsnivå är i nivå med år 2008.
Samtidigt är nivån betydligt högre än åren
dessförinnan. Den årliga nivån 2004 till 2007
Nämnderna har investerat enligt följande:
Investeringsredovisning
(mnkr)
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Bokslut
2008
2,4
66,4

Bokslut
2009
-2,3
69,5

- varav fastigheter

33,7

29,8

- varav offentliga rummet

13,5

1,7

- varav vatten- och avlopp *

19,0

34,9

- varav övrigt

0,2

3,1

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

1,0
2,2
2,9

0,7
1,9
2,3

74,9

72,1

Summa

* Under året har 34,5 mnkr erhållits i form av anläggningsavgifter. Av dessa avgifter delfinansierar 31,0 mnkr
investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen.

I likhet med år 2008 är den klart övervägande
delen av investeringarna hänförliga till det
pågående programmet för ombyggnad av
skollokaler samt till utbyggnaden av vattenoch
avloppsledningar till
landsbygden
(projektet Landsbygdens vatten).

redovisas
inte
sådana
avgifter
som
investeringsbidrag. Beaktas även erhållna
anläggningsavgifter, 31 mnkr, hamnar
investeringarna år 2009 på ca 40 mnkr.
Beräknas utgifterna på motsvarande sätt år
2008 är nivån drygt 60 mnkr.

När det gäller Landsbygdens vatten och även
annan utbyggnad av vatten och avlopp så sker
finansiering genom anläggningsavgifter. Med
hänsyn till gällande redovisningsregler

De största investeringarna specificeras i
nedanstående tabell. Inom parantes anges den
totala investeringsnivån för projekten till och
med år 2009. Projekten är pågående.
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Större investeringar
(mnkr)
Samhällsbyggnadsnämnden
Upprustning skollokaler (totalt åren 2007-09: 55,1 mnkr)
Landsbygdens vatten (totalt åren 2007-09: 44,7 mnkr)

Under år 2009 avser upprustningen av
skollokaler i allt väsentligt ombyggnaden av
Korsavadsskolan. Totalt har denna ombyggnad

Bokslut
2009
25,3
29,1

för åren 2007-2009 uppgått till 46 mnkr, varav
nästan 41 mnkr inom programmet för
skollokalombyggnad.

Tillgångar och skulder
utbetalades redan år 2009, nästan 19 mnkr.
Exklusive dessa poster, vilka ingår bland
kortfristiga skulder, är soliditeten i princip
oförändrad. Soliditeten har de senaste åren
varit ca 58 procent.

Tillgångarna är vid bokslutstillfället redovisade
till 1 013 mnkr (i bokslut 2008 var beloppet
931 mnkr). Skulderna, inklusive avsättningar,
uppgår till 452 mnkr (387 mnkr). Det egna
kapitalet är således 561 mnkr (544 mnkr),
vilket innebär en soliditet på 55,4 procent (58,4
procent).

Likviditeten uppgår vid utgången av år 2009
till 114 mnkr, en ökning med drygt 36 mnkr.
Ökningen förklaras av tidigare nämnda för
höga
preliminära
skatteintäkter
samt
förutbetalda statsbidrag. Utan dessa poster
hade likviditeten minskat något.

Som en viktig indikation på en kommuns
långsiktiga ekonomiska handlingsberedskap
brukar anges att soliditeten inte bör minska
över tiden. Minskningen under år 2009 bör
dock betraktas som tillfällig. Huvudsakliga
orsaker är att de preliminära skatteintäkterna
som erhållits från staten varit för höga, ca 23
mnkr, samt att statsbidrag för år 2010

Under året har kommunens långfristiga
upplåning förblivit oförändrad och uppgår vid
årsskiftet till ca 165 mnkr.

Förvaltning av pensionsmedel
Återstående placerade 74 mnkr hade vid
utgången av år 2009 ett bokfört värde på 107,9
mnkr och ett marknadsvärde på 123,8 mnkr.

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.
Pensionsplacering
(mnkr)
Värde före uttag
Uttag
Utgående värde

Bokfört
värde
081231
108,8
0,0
108,8

Bokfört
värde
091231
109,3
-1,4
107,9

Marknadsvärde
081231
108,8
0,0
108,8

Marknadsvärde
091231
125,2
-1,4
123,8

Förändring

15,0%
13,8%

resultatet svagt eftersom jämförelseindex steg
med nästan 22 procent. Att utvecklingen
understeg index berodde på att kommunen av
försiktighetsskäl hade en undervikt av aktier i
förhållande till normalportföljen under årets tre
första kvartal. Samtidigt utvecklades aktiemarknaden positivt denna period. Kommunens
omallokering mot en normalportfölj, 60
procent aktier och 40 räntebärande tillgångar,
påbörjades istället senare under hösten.

Det föregående året, d.v.s. 2008, var utvecklingen på aktiemarknaden mycket negativ.
Nedgången i kommunens samlade förvaltning
kunde dock begränsas till 13 procent beroende
på överviktning i räntebärande tillgångar med
relativt god avkastning. Aktiemarknaden vände
upp kraftigt under år 2009. Värdeökningen på
kommunens placering uppgick till 15 procent.
I absoluta tal, drygt 16 mnkr, var denna
uppgång bra. Sett i relativa termer var dock
9
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är nästan en procentenhet högre än genomsnittlig statslåneränta under samma tidsperiod.

Görs bedömningen sammantaget för de båda
åren 2008 och 2009 kan noteras att
marknadsvärdet är på samma nivå vid slutet
som i början av perioden. I den externa
utvärdering som skett av förvaltningen
konstateras utifrån detta att kommunen har
hanterat de senaste årens finansoro mycket väl.

I nedanstående tabell redovisas fördelningen
mellan tillgångsslagen vid utgången av år
2009.
En
normalfördelning
enligt
placeringspolicyn innebär 60 procent aktier
och 40 procent räntebärande tillgångar.
Fördelningen ligger vid årsskiftet väl i linje
med policyn.

Sedan starten har den genomsnittliga
uppgången varit ca fem procent per år, vilket

Placeringspolicy *

Tillgångsslag
(%)
Svenska räntebärande papper
Aktier

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

Bokslut
2009
39,3
60,7

varav svenska aktier

(0-60)

31,7

varav globala aktier

(0-40)

29,0

Summa

100,0

100,0

* Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse.

pensionsmedel. I beslutet ingår hur de
placerade medlen ska användas för att
delfinansiera utbetalningarna från ansvarsförbindelsen. Praktiskt sker detta genom att
efter hand som utbetalningarna ökar görs större
uttag från placeringen. Beloppen fastställs i
förväg och år 2009 gjordes det första uttaget på
1,4 mnkr.

Avsikten med pensionsmedelsförvaltningen är,
som framgått ovan, att minska belastningen av
ökade pensionsutbetalningar. Kommunens
totala pensionsåtagande är beräknat till nästan
419 mnkr. Marknadsvärdet på placerade medel
i finansiella tillgångar motsvarar närmare 30
procent av detta belopp, en ökning från 26
procent föregående årsskifte. Resterande 70
procent är placerade i kommunens fastigheter
och anläggningar. Av åtagandet är närmare
414 mnkr angivet som ansvarsförbindelse och
ingår inte i balansräkningen. Under år 2008
fastställde
kommunfullmäktige
en
ny
placeringspolicy avseende förvaltningen av

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det
lämnas upplysningar om pensionsmedel och
pensionsförpliktelser. Informationen framgår
av nedanstående tabell.

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

2008

2009

-5,1
-411,8
108,8
-308,0
108,8
-13,1%
1,4%
26,1%

-5,2
-413,6
107,9
-310,9
123,8
13,8%
0,5%
29,6%

God ekonomisk hushållning
•

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 för verksamhetens omfattning.

Det övergripande målet bröts i budget 2009
ned i följande finansiella mål:
10
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•

•
•

Sammantaget är bedömningen att kommunen
klarat de två viktigaste målen gällande årets
resultat och att självfinansiering av investering
har uppnåtts under år 2009. Kommunen har
därtill visat att organisationen på ett bra sätt
hanterat
lågkonjunkturens
hittillsvarande
effekter. Lågkonjunkturen får anses vara en
betydande oförutsedd händelse då den inte
fanns med i några samhällsekonomiska
prognoser vid fastställandet av budgeten juni
2008.

Årets resultat, exklusive realisationsvinster, ska för år 2009 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.

Balanskravsresultatet på 13,5 mnkr motsvarar
1,6 procent av skatter, generella statsbidrag
och utjämning. Resultatet bedöms som godkänt
då överskottet ligger över kommunens
långsiktiga nivå på minst en procent.

Kommunens målstyrning av verksamheten
sker genom de särskilda mål som gäller 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. Till utgången av år 2009 har samtliga
särskilda mål antingen uppnåtts eller så pågår
ett aktivt arbete i sådan riktning. En
avstämning av fullmäktigemålen visar att
verksamheten till absolut övervägande del
uppnår dessa mål. Den samlade bedömningen
är därför att måluppfyllelsen ligger på en god
nivå.

När det gäller målet om att investeringarna ska
vara självfinansierade kan konstateras att det
inte har skett någon nyupplåning under året.
Nettoinvesteringarna på 72,1 mnkr har kunnat
självfinansieras genom erhållna anläggningsavgifter för vatten- och avloppsutbyggnaden,
årets resultat, samt avskrivningsnivån. Noteras
bör att investeringsnivån efter avdrag för
anläggningsavgifterna uppgår till ca 40 mnkr.
Detta motsvarar den långsiktiga nivå som kan
självfinansieras utifrån att årets resultat
motsvarar 1 procent av skatteintäkter och
statsbidrag.

Det positiva resultatet för år 2009 innebär att
kommunen för sjunde året i rad redovisar
överskott. Under 2000-talets första decennium
har kommunens överskott i genomsnitt uppgått
till drygt en procent per år av skatteintäkter och
statsbidrag. Då nivån överensstämmer väl med
fullmäktiges nuvarande finansiella mål får
kommunen anses ha hanterat ekonomin på ett
ansvarfullt sätt.

Handlingsutrymmet för oförutsedda händelser i
budget 2009 kan sägas ha bestått av budgeterat
balanskravsresultat samt anslag till förfogande,
sammanlagt knappt 3,5 mnkr. Med tanke på de
svängningar som uppkom i ekonomin efter
lågkonjunkturens start hösten 2008 var inte
detta utrymme tillräckligt för att klara en
oförutsedd händelse av sådan storlek. Istället
har den samlade organisationen och den
ordinarie verksamheten visat en stor flexibilitet
som medfört att kostnadsutvecklingen har
kunnat begränsas. Detta har inneburit att
kommunen även år 2009 har uppnått balans i
ekonomin.

Den sammantagna bedömningen är utifrån
ovanstående att kommunen ligger väl i linje
med vad som kan bedömas som god
ekonomisk hushållning.

Ekonomisk framtidsbedömning
ekonomisk balans även år 2010. Utöver detta
har de senaste prognoserna avseende skatteintäkterna varit något mindre dystra för år
2010. Sammantaget bedöms det därmed finnas
goda förutsättningar att klara balans i
ekonomin även år 2010.

För år 2010 har staten genom tillskott ökat
bidraget till kommunen med nästan 25 mnkr,
varav närmare 19 mnkr i form av
konjunkturbidrag. Därtill genomfördes det
redan våren 2009 en samlad genomgång av
kommunens kostnadsnivåer i syfte att nå
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osäkra. Regeringen kommer sannolikt att
lämna besked om statsbidragsnivån i den
ekonomiska vårpropositionen. Möjligheten
finns också att skatteintäktsprognoserna
fortsätter att revideras upp.

Inför år 2011 minskar de statliga tillskotten
med drygt 17 mnkr utifrån hittills tagna beslut.
Detta är en viktig förklaring till att det med
nuvarande utgångspunkter kan finnas ett behov
av vissa kostnadsanpassningar. Dock är
förutsättningarna för år 2011 i nuläget mycket
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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 är delvis uppnått. Planarbete för
bostadsbebyggelse har genomförts och pågår.
Under 2009 har detaljplaner antagits som möjliggör
drygt 20 nya tomter för enbostadshus vid Rörum och
i Baskemölla. Det pågår planärenden för
bostadsbebyggelse i Simrishamn, Kivik och
Baskemölla samt i Vikområdet.
Målet är uppnått. Skollokalutredningens andra etapp
avseende Korsavadsskolan är klar.
Arbetet pågår och kommer att vara klart hösten
2010.

Inleda en kraftfull upprustning av kommunens
skollokaler enligt skollokalutredningen.
Inleda förstärkningar av verksamheten för
funktionshindrade inom LSS med bl.a. satsning på
ett nytt trapphusboende 2009.
Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska
uppfyllas.

Målet är uppnått. Arbetet med ny
tillgänglighetsanpassad huvudentré inklusive ny hiss
på Korsavadsskolan är färdigt. Ny huvudentré för
samhällsbyggnadsförvaltningen på Björkegrenska
gården har medfört förbättrad tillgänglighet för
allmänheten.
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.

Enligt Skolverkets statistik så har Simrishamns
kommun ökat personaltätheten inom förskolan
mellan oktober 2007 och oktober 2008 från 5,6 till
5,5 barn per årsarbetare. Riksnittet i förskolan år
2008 är 5,3 barn per årsarbetare. Enligt samma
statistik så har antalet barn per grupp inom
Simrishamns förskolor minskat från 18,0 till 13,9
under motsvarande period. Denna siffra är den
sjätte lägsta i landet. Inom fritidshemmen har
personaltätheten ökat från 16,6 barn per årsarbetare
2007 till 15,5 barn 2008. Under motsvarande period
minskade den genomsnittliga personaltätheten i
landet från 19,5 till 20,5 barn per årsarbetare.
Gruppstorleken inom fritidshemmen i Simrishamn
ökade något mellan 2007 och 2008, från 28,3 till
28,6 barn per avdelning. Den genomsnittliga
gruppstorleken i landet ökade under motsvarande
period från 33,5 till 34,9 barn per avdelning.
Funktionen är inrättad. Under hösten (efter ett år)
har avrapportering skett till KS och beslut har tagits
om förlängning.

Skapa en funktion som barn-, ungdoms- och
elevombudsman.
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Särskilda mål

Måluppfyllelse

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 sägas vara uppfyllt genom den särskilda
ungdomssatsningen som kultur- och fritidsnämnden
ansvarat för samt genom kontakter på
tjänstemannaplanet. Barn- och utbildningsnämnden
har varit sammankallande i Samverkansrådet för
stöd till barn och unga. Två sammanträden har
avhållits under året.
Har marknadsförts ytterligare vid ett flertal tillfällen
internt, bl.a. i personaltidningen Simfonytt, vid
arbetsplatsträffar och vid träff för nyanställda.
Målet är delvis uppnått. Ekonomiska medel har
tilldelats. Projektering har genomförts och
upphandlingen av byggentreprenaden är klar.
Byggnation kommer att påbörjas i januari 2010.
Arbetet med att utarbeta en marknadsplan inleddes
hösten 2009. Kontakt för stöd för kommande
insatser för kommunen som inflyttningskommun från
ett nätverk av professionella leverantörer
(medierådgivning etc). Marint centrum och Kimo
Baltic Sea är två utvecklingsprojekt där de resurser
som avsätts för projekten är viktiga bl.a. för
marknadsföringen av Simrishamn som
inflyttningskommun.
Aktiviteter utförda är: enkät till näringslivet, enkät om
bemötande/tillgänglighet i växel och förvaltningar
under hösten, uppföljning av handläggningstiderna
redovisat för KS, företagsbesök månatligen,
företagskväll, utnämnande av
näringslivsambassadör och Årets företagare,
näringslivsrådet träffas varannan månad samt
utredning tillsammans med
näringslivsrepresentanter om ett gemensamt
näringslivsbolag.

Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder.

Satsa på upprustning av museet i Hafreborg.

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

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.
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SIMRISHAMNS KOMMUN 2009
Balanskravsresultatet uppgick till
13,5 mnkr. Resultat inklusive
poster av engångskaraktär
uppgick till 17,4 mnkr.

Antalet anställda i Simrishamns
kommun var per den 31
december 2009 1 517 personer
(fg. år 1 567).

Investeringarna
uppgick till 72,1
mnkr.

508 (fg. år 487)
bygglov har beviljats
under året.

Gång- och cykelvägen
mellan Brantevik och
Skillinge har invigts under
2009.
Femmorna på
Simrislundsskolan blev
bäst i Sverige i tävlingen
”Vi i femman”.

35 flyktingar
mottogs under
året.

Försörjningsstödet har fortsatt att
ligga på en låg nivå. Inga
tendenser till ökning har märkts
p.g.a. förändringarna i
socialförsäkringarna eller den
ökade arbetslösheten.

Turistbyrån har
haft drygt 76 000
besökare (fg. år
knappt 75 000).

Projektet Marint Centrum har
utvecklats mycket starkt. Under året
har det anordnats flera aktiviteter i
kommunen bl.a. en undersökning av
undervattensskogen utanför Kivik,
vilken efter en tävling fått namnet,
Djupeskogen.

Vid jämförelser med andra
kommuner ligger Simrishamn på
en framskjuten plats både vad
gäller antal nystartade företag och
hög andel kvinnligt företagande.

Under året har 14 (fg.
år 10) detaljplaner
antagits.

Antalet besökare på
Österlens museum har
under året uppgått till
57 000 (fg. år 48 400).

Personaltätheten inom
barnomsorgen låg 2009 nära
rikssnittet (5,3 barn per
årsarbetare) och antalet barn per
grupp är bland de lägsta i landet.

Ett av de särskilda målen 20082010 är att satsa på upprustning av
museet i Hafreborg. Ekonomiska
medel har tilldelats och byggnation
kommer att påbörjas i januari 2010.

15

Förvaltningsberättelse

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Kommunen fem år i sammandrag
Soliditet (%)
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)
Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)
Anläggningslån per invånare (tkr)
Pensionsskuld (mnkr)
Avsatt till pensioner (mnkr)
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Utdebitering kommunen (%)
Antal invånare per den 31 december (st)

2005

2006

2007

2008

2009

54
96
437,0
22,5
803,8
41,4
166,2
8,6
313,7
5,0
27,4
40,1
20,51
19 425

58
96
466,6
24,0
808,7
41,6
166,9
8,6
344,7
5,9
29,6
34,2
20,51
19 418

58
96
524,9
27,2
907,1
47,0
165,2
8,6
406,0
5,7
58,3
39,7
20,51
19 306

58
98
543,7
28,1
930,6
48,1
165,2
8,5
411,8
5,3
18,8
74,9
20,51
19 356

55
98
561,1
29,0
1 013,4
52,4
165,2
8,5
413,6
5,2
17,4
72,1
20,51
19 328

tillgångarna. Då pensionsskulden, som
intjänats före 1998, inte redovisas i
balansräkningen påverkar den ej soliditeten.

Soliditeten visar hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunen själv äger, d.v.s.
det egna kapitalet i förhållande till de totala

Antal invånare per den 31 december i Simrishamns kommun
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING
ANTALET ANSTÄLLDA
stycken, vilket främst beror på att antalet
visstidsanställda har minskat med 34 anställda
på barn- och utbildningsförvaltningen samt att
socialförvaltningen har minskat antalet
tillsvidareanställda med 16 anställda under
2009.

I Simrishamns kommun var 1 354 personer
tillsvidareanställda per den 31 december 2009
och inklusive visstidsanställda uppgick antalet
anställningar till 1 517. Fördelningen av kommunens anställda är 1 221 (80,5 procent)
kvinnor och 296 (19,5 procent) män. Under
2009 minskades antalet anställda med 50
Antal anställda per enhet
per den siste december
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltn.
Kultur- och fritidsförvaltn.
Barn- och utbildningsförvaltn.
Socialförvaltningen
Summa

Tillsvidareanställda
Män

2008
20
40
7
94
83
244

Män Kvinnor Kvinnor

Visstidsanställda
Totalt

Män

Män

2009
48
47
28
523
708

2008
1
3
4
25
21

2009
7
6
3
17
20

2008
4
5
2
70
56

2009
2
1
2
44
61

2009
9
7
5
61
81

243 1 132 1 111 1 354

54

53

137

110

163

2009
23
32
7
95
86

2008
21
23
21
426
641

2009
25
15
21
428
622

Kvinnor Kvinnor

Totalt

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

är höga under de närmaste åren. Siffrorna visar
som för flertalet av Sveriges kommuner en
sned åldersfördelning med en medelålder på
48,2 år.

Åldersfördelning per enhet
per den siste december
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltn.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltn.
Socialförvaltningen

Män
2008
50,4
50,1
46,5
44,8
44,0

Män
2009
53,8
49,5
50,1
46,8
46,8

Kvinnor
2008
52,6
47,8
46,3
46,6
45,3

Kvinnor
2009
49,2
51,6
50,1
49,3
47,3

Totalt
2009
51,3
50,1
50,1
48,8
47,2

Totalt

49,3

47,9

47,0

48,2

48,2

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

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

Medelålder

2005

2006

2007

2008

2009

Män
Kvinnor

47,5
46,1

47,2
46,2

46,5
44,8

49,3
47,0

47,9
48,2

Summa

46,3

46,4

45,2

47,6

48,2
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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

utfallit i en större variation i när man vill gå i
ålderspension. Detta beroende på att anställda
har valmöjlighet att från 2002 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

2010

2011

2012

2013

32

44

34

44

2014 Totalt
45

199

LÖNER OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Direkta personalkostnader har minskat med 1,8
procent under 2009. Löner till arbetstagare och
semesterlön har minskat med 2,0 procent.
Arvode till förtroendemän har ökat med 2,9

procent och en ökning har också skett för
ersättningen till uppdragstagare. Minskningen
av personalkostnaden beror främst på att antal
anställda inom kommunen minskat under året.

Direkta personalkostnader (tkr)

2007

2008

2009

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

4 614
3 550
340 976
33 603
3 766
1 672
2 513
663
159 118

4 433
3 951
348 667
39 235
3 590
1 684
2 386
730
160 905

4 563
4 642
342 888
37 378
4 008
1 484
2 206
874
157 481

Summa

550 475

565 581

555 524

MEDELLÖNER
3,61 procent. Den genomsnittliga lönen har
ökat från 22 872 kr 2008 till 23 698 kr 2009.

I genomsnitt har ökningen av medellönerna för
män stigit med 2,85 procent, för kvinnorna
med 3,78 procent och den totala ökningen var

Medellön per enhet
per 2009-12-31
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltning.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltn.
Socialförvaltningen

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

Män
2009
32 846
25 601
24 155
26 963
22 171

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

Kvinnor
2009
23 790
27 166
24 413
24 813
22 053

Totalt
2009
27 906
26 065
24 335
25 225
22 069

Summa

24 788

25 494

22 422

23 270

23 698
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REKRYTERING
yrkeskategorier. Främst är det tjänster som
ställer krav på högre utbildning där antalet
kvalificerade sökande har blivit mindre än
önskvärt.

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
SJUKFRÅNVARO

förbättrad hälsa och arbetsmiljö. Förbättringsarbeten inom området visar sig genom
utbildningar
inom
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 utbildats i arbetsmiljöarbete, arbetsrätt
och lönehantering. Som arbetsgivare har
kommunen ett ansvar att samverka med
medarbetare och fackliga organisationer för en
Sjukfrånvaro, samtliga
anställda
Genomsnittl. antal årsarbetare
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv.
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

2008
84

2009
72

2008
591

2009
535

2008
644

2009
643

2008
1 319

2009
1 250

1,54

2,38

6,14

4,87

7,87

5,61

6,15

5,11

7,47

5,66

69,48

51,47

77,12

45,28

72,55

46,74

<29 år

<29 år

30-49 år

30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2008
64

2009
55

2008
478

2009
424

2008
512

2009
512

2008
1054

2009
991

1,68

2,62

6,26

5,70

8,62

6,15

6,89

5,76

8,34

6,71

71,20

55,18

78,08

48,56

73,52

50,30

<29 år

<29 år

30-49 år

30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2008
20

2009
17

2008
113

2009
111

2008
132

2009
132

2008
265

2009
259

1,03

1,60

2,14

1,74

4,65

3,51

3,14

2,63

0,00

0,00

48,13

5,08

69,20

22,90

61,52

16,97

Minskningen återfinns hos både kvinnor och
män. Antalet långtidssjukskrivna i förhållande
till total sjukfrånvaro har minskat kraftigt
under 2009. Det förklaras genom att den totala
minskningen av sjukfrånvaron återfinns främst
bland sjukskrivna med fler än 60 dagars
sammanhängande sjukfrånvaro under året.

I Lagen om kommunal redovisning inkom en
ny paragraf år 2003, att upplysningar om de
anställdas frånvaro på grund av sjukdom ska
ingå i statistiken. Redovisningen ska beräknas
på genomsnittligt antal anställda under året och
inte utifrån antalet anställda per den sista
december. Under år 2009 har antalet sjukdagar
i procent av den totala arbetstiden minskat med
1,03 procent jämfört med år 2008.
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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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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
procent. Simrishamn, Tomelilla och Ystads
kommuner har bildat Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund som har övertagit samtliga
författningsreglerade uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Simrishamns andel i
det nya förbundet är 33,7 procent. 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
Skånes Räddningsförbund, SÖRF omfattar
kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo
och Simrishamn. Simrishamns andel är 22,01

SIMRISHAMNS BOSTÄDER AB
lägenheter vakanta vid årets slut (åtta fg. år)
och en klar efterfrågan på varierande slag av
bostäder. Denna utveckling är vägledande för
arbetet med att planera och genomföra
byggnation av nya bostäder så att de krav och
önskemål om framtida boende som finns kan
tillgodoses. Efterfrågan av bra belägna
bostäder med hiss har ökat och den satsning
som görs på kvarteret Bruket är väl i linje med
den ökade efterfrågan.

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.
Påbyggnad av två våningar på två fastigheter
inom kvarteret Bruket i Simrishamn pågår.
Socialförvaltningen kommer att hyra ett
trapphus med tio lägenheter för LSS-boende.
Projektet innebär 28 nya lägenheter samt att
totalt 73 lägenheter får tillgång till hiss. Under
hösten 2010 ska byggnationen vara klar.
Investeringsbeslut har också tagits att genomföra en ombyggnad av samtliga beredningskök
på äldreboendena. Detta ska också vara
genomfört under hösten 2010.

Fastigheternas marknadsvärden har beräknats
utifrån ett direktavkastningskrav på sex
procent. Beräkningen visar på en balans i
förhållande till det bokförda värdet. Det
bedömda marknadsvärdet/nyttjandevärdet är
905 mnkr och det bokförda värdet är 690
mnkr. Den samlade bedömningen är att
nyttjandevärdet i förhållande till bokfört värde
visar på en betryggande skillnad.

Planerat underhåll har genomförts i 122
lägenheter under året. Förbättring av utemiljön,
yttre ommålning av fasader och balkonger har
också gjorts på en del fastigheter under året.

Bostadsföretaget arbetar med en ökad
boendekommunikation, innebärande regelbundna träffar med de boende i respektive
bostadsområde. Detta arbetssätt har slagit väl
ut och gett bra synpunkter för det fortsatta
arbetet med att öka attraktionen i att bo hos
Simrishamns Bostäder. Frågor som rör
trygghet och säkerhet är en självklar del i
arbetet.

Att kunna bo tryggt och säkert är en viktig och
ibland avgörande fråga vid val av bostad.
Bolaget fortsätter sitt arbete med belysning,
trafik, bevakning m.m. inom bostadsområden.
Vakansgraden är fortsatt låg med endast två

SIMRISHAMNS INDUSTRIFASTIGHETER AB
hyra ut byggnader för industri-, affärs- och
hantverksändamål samt främja näringslivet i
kommunen på marknadsmässiga grunder.

Simrishamns Industrifastigheter AB har till
föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun uppföra, köpa, försälja och
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Förvärv av fastigheten Simrishamn 2:48 har
gjorts under året och beslut har tagits om att
renovera samt inreda fastigheten för kontor.
Simrishamns kommun har för avsikt att skapa
ett marint centrum samt en mötesplats i
fastigheten Skeppet för diverse olika
verksamheter. Fastigheten kommer att stå
färdig under senare delen av år 2010. Beräknad
investering är 21 mnkr för ombyggnad samt
4,3 mnkr för förvärv av fastigheten.

Under året har fastigheten Vallby 31:3, där
produktion av hundmat sker, varit fullt uthyrd
till Zoo-produkter. Fastigheten är föremål för
försäljning. Alla företagets fastigheter och
anläggningar har varit fullt uthyrda under året.
På grund av Plastals konkurs och rekonstruktionen av Plastal och Plastal Building har
en överenskommelse träffats med de nya
ägarna om en lösen av det avtal som fanns
mellan Plastal och SIFAB. För SIFAB:s del
innebar detta ett kostnad på 2 mnkr.

ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB
Nettoomsättningen 2009 blev 29 472 tkr (år
2008 29 045 tkr), vilket motsvarar en ökning
med 1,5 procent. På grund av oförändrade
intäktstaxor och vissa automatiska kostnadshöjningar under 2009, har rörelseresultatet –
före dispositioner och skatt – försämrats från
ett överskott 2008 på 1 133 tkr till ett
rörelseöverskott 2009 på 895 tkr.

Efter ”samgåendet” med Sysav har ägarkommunerna ifrågasatt om den kvarvarande
verksamheten, d.v.s. insamlingsverksamheten
av sopor, latrin och slam och därmed sammanhängande frågor, sköts bäst i aktiebolagsform eller via en kommunal nämnd.
Ökrabs tillgångar och skulder skulle enligt
förslaget överföras till Österlens Renhållningsnämnd per den 1 januari 2010. Simrishamns kommuns fullmäktige beslutade enligt
förslaget. Kommunfullmäktige i Tomelilla
kommun beslutade däremot att återremittera
ärendet för utredning av en alternativ lösning
som innebär att Ökrabs verksamhet eventuellt
överförs till Sysav. Sysav kommer i så fall att
utföra Ökrabs arbetsuppgifter som någon form
av entreprenad. Under remisstiden kommer
Ökrab att sköta verksamheten som tidigare.

Att uttala sig om framtiden är alltid vanskligt
med hänsyn till den komplicerade och tekniskt
avancerade omvärldsbild som Ökrab har att
möta. Framtidsfokus ligger idag på ett
införande av ett nytt nationellt mål som innebär följande:

Ökrab gjorde hösten 2008 en förnyad
upphandling av insamlingsentreprenaden.
Detta ledde till en avsevärd kostnadsreducering. Den nya entreprenaden trädde i kraft
den 1 april 2009 och gäller i sju år. Med
anledning av gott resultat 2008 beslutade
Ökrabs styrelse om oförändrade taxor för år
2009. Under de kommande åren är dock en
taxehöjning oundviklig eftersom utsorteringen
av matavfall kommer att innebära ökade
kostnader för Ökrab. Inför år 2010 kommer
taxorna att höjas med tre procent enligt beslut i
respektive kommunfullmäktige.
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•

Senast år 2010 ska minst 50 procent av
hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling.

•

Senast år 2010 ska minst 35 procent av
matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker återvinnas genom
biologisk behandling. Målet avser
källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.

•

Senast år 2010 ska matavfallet och därmed
jämförligt avfall från livsmedelsindustrier
med mera återvinnas genom biologisk
behandling.
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
bildandet av SÖRF övertog förbundet fordon
och inventarier från förbundsmedlemmarna till
ett bokfört värde på 11,5 mnkr. I samband med
Sjöbo kommuns inträde övertog förbundet
fordon och inventarier för ytterligare 1,9 mnkr.
Dessa löstes mot ett långfristigt lån gentemot
respektive förbundsmedlem. Låneskulden till
förbundsmedlemmarna uppgick vid årets slut
till 1,1 mnkr och avser i sin helhet lån för de
inventarier som räddningstjänstförbundet
övertog vid bildandet.

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).
Det gångna året har präglats av ett omfattande
arbete med att få ordning på förbundets
ekonomi efter underskotten 2007 och 2008.
Trots flera oförutsägbara ekonomiska händelser som drabbat förbundet under året, har
tidigare underskott kunnat vändas till
överskott. De främsta orsakerna till det
positiva resultatet är en ökad kostnadsmedvetenhet hos förbundets anställda, strukturerade inköp, översyn och förändring av
hyresavtal samt genomförda operativa
förändringar. Verksamhetsåret slutade med ett
positivt resultat på 227 tkr. Beslutet i direktionen att införa likartad bemanning av
styrkorna i respektive kommun har påverkat
resultatet under hösten i positiv riktning och
genererat 350 tkr i lägre lönekostnader. Vid

Under år 2008 genomförde SÖRF 1 265
insatser och under 2009 1 353 insatser, en
ökning med 88 räddningsinsatser. De
händelsetyper som har störst ökning är
sjukvårdsinsatser och trafikolyckor. Största
enskilda händelsetypsminskning är glädjande
nog brand i byggnad. Förhoppningsvis är det
brandvarnarkampanjen som har påverkat.
Under det gångna året har förbundet
medverkat vid flera publika arrangemang som
Ystad Military Tattoo, marknaderna i Kivik
och Sjöbo, företagarträff i Simrishamn,
julskyltning i samtliga tätorter, nyinflyttardag
etc. Temat för året har varit ”Säkert hem”, ett
koncept som har bedrivits i samverkan med
bl.a. Svenska Brandskyddsföreningen.

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND
organiserades arbetet i tre tillsynsområden,
miljöskydd, livsmedel och hälsoskydd. Syftet
var att börja arbetet med att bli effektivare, öka
möjligheter för kompetensutveckling, öka
kvaliteten på tillsynen, skapa samsyn kring
tolkning av lagar och bedömningsgrunder,
arbeta fram gemensamma rutiner, mallar och
hjälpmedel samt öppna upp för god dialog med
invånare och företagare. Klagomål på lukt och
buller fortsatte från Ystad Hamn och
Rederiernas
fartyg.
I
Tomelilla
har
tillsynsarbetet handlat mycket om Shells
provborrning i Hedeberga. I Simrishamn har
tillsynen handlat mycket om dricksvatten och
konsekvensen av bekämpningsmedelsanvändning vid fruktodlingar, vindkraftsfrågor och
förorenad mark i hamnen. Ett verksamhetsregister och en behovsutredning för hela
regionen har arbetats fram under hösten som
underlag för verksamhetsplaneringen 2010.

Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner
har överlämnat samtliga författningsreglerade
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
till det nybildade Ystad- Österlenregionens
miljöförbund, som ska svara för de
samverkande kommunernas myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag
eller annan författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Verksamheten handlar
både om myndighetsutövning och rådgivning.
Miljöförbundet startade den 1 juni 2009 och
har sitt kontor i Tomelilla. Sommarens och
höstens arbete inom miljöarbetet har
genomsyrats av uppbyggnad av verksamheten,
kommunikation internt och externt, tillsynsarbete, resursplanering, verksamhetssystem
och verksamhetsplanering inför år 2010.
Mycket resurser har lagts på att bygga upp en
effektiv och framåtsyftande tillsyn. Tidigt
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Sammanställd redovisning

SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 2009
Resultaträkning (mnkr)

Kommunen SIMBO ***

SIFAB

ÖKRAB

SÖRF

**
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens netto
Skatteintäkter
Finansiella intäkter

Miljö-

Resultat

Resultat

förbund

2009 *

2008 *

206,4

93,2

0,0

14,7

13,4

2,8

295,8

306,0

-986,8

-60,4

-1,3

-14,3

-12,5

-2,6

-1 043,2

-1 029,6

-37,8

-8,8

-0,2

-0,1

-0,6

0,0

-47,5

-42,8

-818,2

24,0

-1,5

0,3

0,3

0,2

-794,9

-766,4

832,6

0,0

0,0

0,0

0,0

832,6

820,7

7,7

0,0

0,0

0,1

0,0

5,8

33,5

Finansiella kostnader

-4,7

-23,9

0,0

0,0

-0,2

-26,8

-41,1

Resultat eft. finansnetto

17,4

0,1

-1,5

0,4

0,1

16,7

46,7

Bokslutsdispositioner

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

Skatt

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-2,6

17,4

0,1

-1,5

0,2

0,1

16,5

44,0

Årets resultat

0,2

0,2

* Siffrorna är exklusive koncerninterna poster. Obeskattade reserver etc. redovisas enligt redovisningsregler i denna kolumn.
** Siffrorna består av den ägda andelen.
*** Förkortning för Simrishamns Bostäder AB.

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 2009
Balansräkning (mnkr)

Kommunen SIMBO ***

SIFAB

ÖKRAB

SÖRF

**

Miljö-

091231

081231

förbund

*

*

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillgångar
Mark, byggn, tekn.anl.

591,8

694,4

7,1

0,0

0,1

0,0

1 293,4

1 261,5

Maskiner och inventarier

36,2

5,2

0,0

0,1

4,2

0,4

46,1

48,0

Pågående nyanläggning.

0,0

12,4

1,9

0,0

0,0

0,0

14,3

5,7

Finansiella anl.tillgångar
Aktier och andelar etc.

0,0
180,7

0,0

0,0

4,6

0,0

0,0

Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar

117,2

118,5

0,0

Omsättningstillgångar
0,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

2,2

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,9

11,8
226,6

75,9

5,9

1,5

1,5

1,7

0,7

87,2

114,1

21,7

2,5

1,3

0,0

0,0

139,6

103,0

1 013,4

741,4

13,0

7,5

6,0

1,1

1 714,3

1 777,3

543,7

92,0

9,1

5,5

0,4

0,0

585,3

541,5

17,4

0,1

-1,5

0,2

0,1

0,2

16,5

44,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

8,7

8,3

Långfristiga skulder

165,2

610,6

5,0

0,0

0,3

0,0

778,4

923,4

Kortfristiga skulder

281,9

38,7

0,4

1,6

1,7

0,9

325,2

260,1

1 013,4

741,4

13,0

7,5

6,0

1,1

1 714,3

1 777,3

Likvida medel
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Skulder

S:A SKULDER OCH EK

* Siffrorna är exklusive koncerninterna poster.
** Siffrorna består av den ägda andelen.
*** Förkortning för Simrishamns Bostäder AB.

24

Räkenskaper

DRIFTREDOVISNING
Nettokostnad per nämnd/förvaltning *
(tkr)
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen

Bokslut
2008
667
950
8
1 466
56 762

Bokslut
2009
758
949
55
1 639
66 091

Budget
2009
842
965
295
1 335
69 379

Budgetavvikelse
84
16
240
-304
3 288

54 111

63 616

66 637

3 021

2 651

2 475

2 742

267

554
34 504
32 775
331 629
352 946
812 261
-831 054

532
31 785
33 332
335 636
360 465
831 242
-848 597

552
36 569
33 834
332 875
371 254
847 900
-849 437

20
4 784
502
-2 761
10 789
16 658
-840

-18 793

-17 355

-1 537

15 818

- Kommunledningskontoret
- Turistbyrån

Myndighetsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Summa verksamhet
Finansiering
Summa nettokostnad
* Interna poster mellan nämnderna ingår.

Nämndernas andel av nettokostnaden
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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

2009

6 345
82 754

5 471
87 827

6 753

7 028

18 695

20 259

4 697

4 624

39 705

41 946

2 306

4 699

30 077
58 487

30 461
59 675

7 393

4 707

16 087

14 933

8 113

7 037

1 911
8 281
616 049
204 583
7 412

4 444
3 620
616 632
215 946
7 683

1 031 986

1 046 692

Räkenskaper

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

2008

2009

1 274
3 948
461
25 038

863
3 031
443
26 806

8 856

8 728

207 110

228 510

7 287

6 226

14 906

15 601

5 016

5 707

varav föräldrakooperativ

15 670

16 228

varav omsorgs- och vårdplatser

59 070

61 214

varav interkommunal ersättning elever

24 448

27 555

varav friskolor

27 828

32 231

7 855
401 349
4 068
144 135
33 469
7 811
40 597
4 226
24 341
34 429

7 291
396 081
3 690
129 909
32 969
6 483
40 761
4 379
27 415
33 775

3 503

2 857

14 536

14 684

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

4 842

5 758

varav förbrukningsinventarier och material

5 922

5 719

1 785
2 713
10 026

1 702
2 472
10 434

Kontorsmaterial och trycksaker
Reperation av inventarier
Diverse främmande tjänster
varav databehandling

5 687

5 941

Tele, data, kommunikation och post

4 030

4 175

varav telekommunikation

1 173

649

766

1 176

Transporter och resor
Representation
Annonser, reklam och information
Försäkringsavgifter etc.

2 618
318
1 958
4 383

3 189
357
1 855
5 841

varav försäkringsavgifter

2 325

2 491

varav porto

varav självrisker etc.

Diverse kostnader
Realisationsförluster
Av- och nedskrivningar
Finansiella kostnader
Summa externa kostnader

Årets resultat
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88

106

6 071
0
32 452
6 728

7 293
7 123
37 770
4 720

1 013 193

1 029 337

18 793

17 355

Räkenskaper

INVESTERINGSREDOVISNING
Nettoinvestering per
nämnd/styrelse (tkr)
Revisionen
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Bokslut
2008
0
2 393
66 390

Bokslut
2009
21
-2 377
69 516

Budget
2009
35
2 000
73 860

Budgetavvikelse
14
4 377
4 344

- varav fastighet

33 725

29 761

34 600

4 839

- varav offentliga rummet

13 488

1 721

2 550

829

- varav vatten och avlopp

19 008

34 945

36 460

1 515

169

3 089

250

-2 839

979
2 202
2 966

669
1 949
2 278

1 000
2 000
3 200

331
51
922

74 930

72 056

82 095

10 039

- varav övriga investeringar

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

anläggningstillgångar. Efter avdrag för exploateringsverksamheten uppgår nettoinvesteringarna till 71 253 tkr.

Exploateringsfastigheter
redovisas
som
omsättningstillgångar med undantag för vattenoch avloppsverksamhet då dessa redovisas som

Nettoinvesteringar
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning exklusive interna poster (mnkr)

Not

Verksamhetens intäkter
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

2009

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

206,4
-986,8
-37,8
-818,2
616,6
216,0
7,7
-4,7
17,4
0,0

18,8

17,4

pensionsmedelsförvaltningen -1,0 mnkr samt
justering avseende vatten- och avloppsverksamhetens överskott 4,1 mnkr.

Balanskravsresultatet uppgår till 13,5 mnkr.
Justering har då gjorts avseende realisationsvinster vid fastighetsförsäljning 0,7 mnkr
och netto av värdeförändring och uttag

Balanskravsresultat
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BALANSRÄKNING
Balansräkning (mnkr)

Not

2008-12-31

2009-12-31

6

561,5
37,0

591,8
36,2

7

182,1
780,6

180,7
808,7

8
9
10
11

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

0,8
13,9
75,9
114,1
204,7

930,6

1 013,4

524,9
18,8
543,7

543,7
17,4
561,1

13

5,3
5,3

5,2
5,2

14
15

165,2
216,4
381,6

165,2
281,9
447,1

930,6

1 013,4

Not

2008-12-31

2009-12-31

13

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

413,6
0,3
610,6
6,3
4,5
0,0

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
Ställda panter

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
2009 uppgick detta lånebelopp till 479,6 mnkr.
Kommundirektören har ett särskilt visstidsförordnande. Ett särskilt visstidsförordnande
30
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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
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

Låneskuld
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16
17
15

18
19
20
21

2008-12-31

2009-12-31

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

17,4
37,8
-0,1
-1,2
53,9
-18,3
65,5
101,1

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

-71,3
4,8
-66,7
68,1
-65,1

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

0,0
0,0
0,4
0,4
36,4
77,7
114,1

Räkenskaper

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisning sker enligt Lagen om kommunal redovisning och enligt rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning.

Pensionsskuld

Finansiella tillgångar

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.

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.

Leasingavtal
VA-anslutningsavgifter

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

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
utöver periodiseringen tio procent av avgifterna direkt i resultatet för att täcka de direkta
kostnaderna.

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.

Exploateringsverksamheten
Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar. Undantag görs för investeringar inom vatten- och avloppsverksamhet då
dessa redovisas som anläggningstillgångar.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har inte fullt
ut anpassats till Rådet för kommunal
redovisnings reviderade rekommendation 8.2
gällande från år 2009. Anpassning kommer att
ske under räkenskapsåret 2010.
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR

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

Omsättningstillgångar är de tillgångar som
inte är avsedda att innehas för stadigvarande
bruk t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar
och förråd/lager.

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.

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

Balansräkningen visar den ekonomiska
ställningen den 31 december och hur den
förändrats under året.

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

Driftredovisning omfattar kostnader och
intäkter för den löpande verksamheten ställd
mot budget.

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

Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.

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

Exploateringsverksamhet är åtgärder för
att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer,
kontor eller industrier.

Tillgångar är dels anläggningstillgångar (t.ex.
fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar) dels omsättningstillgångar.
Utdebiteringen anger hur stor del av
intjänad hundralapp som ska erläggas i kommunalskatt.

Finansieringsanalysen visar hur medel har
tillförts och använts för löpande verksamhet,
investeringar samt finansiering och därmed
likviditetsförändringen.
Investeringsredovisningen omfattar investeringar i fastigheter och anläggningar, maskiner och inventarier.
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NOTER
Not 1 (tkr)
Av- och nedskrivningar
Avskr. anläggningstillgångar
Nedskrivning anläggningstillg.
Summa

2008

2009

-30 666
-1 785
-32 451

-32 536
-5 234
-37 770

Not 6 (tkr)
Mark, byggnader, tekn. anl.
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Anläggningar för affärsverks.
- varav VA-anläggningar

Not 2 (tkr)
Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning
Summa

2008
622 026
-5 976
616 050

2009
639 387
-22 755
616 632

Publika fastigheter (gator etc.)
Hyres-, industrifastigheter etc.
Brandstationer
Övriga fastigheter
Summa

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

2008
170 114
25 433
9 036
204 583

2009
174 859
33 611
7 476
215 946

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

2008
2 920
2 025
2 467
7 412

2009
448
3 914
3 321
7 683

2008
-6 572
-156
-6 728

2009
-4 614
-106
-4 720

Not 4 (tkr)
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Utdelning, avkastning fond/akt
Övriga finansiella intäkter
Summa
Not 5 (tkr)
Finansiella kostnader
Ränta på lån
Övriga finansiella kostnader
Summa

- varav hamnar

2008
13 607
199 542
255 806

2009
13 718
212 827
278 295

171 742

200 441

84 064

77 854

75 516
6 852
8 830
1 350
561 503

74 124
3 230
8 286
1 292
591 772

2008

2009

Pensionskapital
108 843 107 920
Aktier i kommunens bolag
65 450
65 450
Aktier i Sydskånes Avfalls AB
5 255
5 255
Långfristig fordran SÖRF
502
0
Andelar i Kommunassurans
936
936
Andelar i Kommuninvest *
723
723
Övriga aktier, andelar, fordr.
377
428
Summa
182 086 180 712
* Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 31 758 kr för Simrishamns kommun.
Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår
per 2009-12-31 till 939 144 kr (inkluderar tidigare års
emissioner).
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Not 8 (tkr)
Förråd och lager
Förråd, tekniska avdelningen
Lager, Österlens museum
Summa

2008
379
214
593

2009
530
233
763

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

2008
8 533
3 259
11 792

2009
10 806
3 081
13 887

Not 10 (tkr)
Fordringar
Kundfordringar
Övriga interimsfordringar
Upplupna skatteintäkter
Upplupen komm. fast. avgift
Momsfordran, kommunmoms
Skattekonto
Övriga fordringar
Summa

2008
17 317
21 111
9 719
0
10 664
732
332
59 875

2009
22 583
25 261
0
8 178
8 585
635
10 678
75 920

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

2008
74 812
2 872
77 684

2009
110 728
3 421
114 149

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

2009
5 285
-448
-158
279
0
295
0
-28
-12
5 213

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

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

2009
411 794
-11 213
22 734
0
564
-10 600
360
413 639

Förpl. minskad genom försäkr.
21 436
27 783
Överskottsmedel i försäkring
0
0
Aktualiseringsgrad
91,6%
92,0%
Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner
intjänade från år 1998 och framåt.

Not 12 (tkr)
Eget kapital
2008
2009
Ing. eget kapital VA
-278
1 000
Ing. eget kapital Bun-enheter
2 759
-2 875
Ing. eget kap. Intrapren. Soc *
3 056
936
Ing. eget kapital, övrigt
519 324 544 593
Summa ingående eget kapital 524 861 543 654
Årets resultat VA
1 278
4 069
Årets resultat Bun-enheter
-5 634
-536
Årets res. Intraprenader, Soc
1 264
2 913
Årets resultat, övrigt
21 885
10 909
Summa årets resultat
18 793
17 355
Utg. eget kapital VA
1 000
5 069
Utg. eget kapital Bun-enheter
-2 875
-3 411
Utg. eget kap. Intrapren. Soc
4 320
3 849
Utg. eget kapital, övrigt
541 209 555 502
Summa utgående eget kapital 543 654 561 009
* Skillnaden mellan utgående eget kapital 2008 och det
ingående 2009 beror på slutreglering för avtalsperioden
som avslutades 2008.

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

2009
110 000
30 000
20 000
5 255
165 255
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Not 15 (tkr)
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Momsskuld, affärsmoms
Övriga kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Pensionskostn. individuell del
Särskild löneskatt
Arbetsgivaravgifter
Anläggningsavgifter VA
Förutbetalt konjunkturstöd 10
Periodiserad skatteintäkt
Upplupna räntekostnader
Övriga interimsskulder
Summa

2008
41 304
8 324
2 440
1 398
41 825
4 488
16 710
5 160
11 976
43 655
0
4 682
2 131
32 286
216 379

2009
30 957
7 900
3 151
498
37 528
4 254
17 346
4 254
11 395
73 796
18 852
27 437
1 343
43 228
281 939

Not 16 (tkr)
Ej likviditetspåverk. poster
Reavinst fastigheter
Reavinst värdepapper
Summa

2008
-1 512
-396
-1 908

2009
-735
-477
-1 212

Not 17 (tkr)
Förändring kortfr. fordringar
Fordringar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa

2008
5 248
85
-2 491
2 842

2009
-16 044
-170
-2 095
-18 309

Not 18 (tkr)
Investering mat. anl. tillg.
2008
2009
Enligt investeringsredovisning
-74 930 -72 055
Exploateringsfastigheter *
-2 978
803
Summa
-77 908 -71 252
* Avgår exploateringsutgifter på 803 tkr som ingått i
investeringsredovisningen.
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Not 19 (tkr)
Försäljning av mat. anl. tillg.
Fastigheter
Inventarier
Summa

2008
2 783
0
2 783

2009
4 674
100
4 774

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

2008
-5 000
-68 067
-73 067

2009
-66 702
0
-66 702

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

2008
0
70 977
70 977

2009
48 703
19 400
68 103

Verksamheterna

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande: Anders Johnsson (m)
1:e vice ordförande: Håkan Erlandsson (c)
2:e vice ordförande: Göran Persson (s)

VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunfullmäktige fattar också beslut om
nämndernas organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige styr de kommunala nämnderna genom reglementen som
anger nämndernas arbetsuppgifter, genom
verksamhetsmål i t.ex. verksamhetsplaner eller
budget, men också genom beslut med direkta
anvisningar för nämndernas verksamhet.

Kommunfullmäktige är Simrishamns kommuns högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige fattar beslut i alla ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, t.ex. mål och riktlinjer för
verksamheten, budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor, översiktsplaner och
detaljplaner som styr användningen av mark
och vatten i kommunen.

SAMMANFATTNING
träden. Dessutom har fullmäktige haft fyra
temahalvdagar om lokala miljömål, bokslut
2008, ägarstyrning av kommunala bolag
respektive budget 2010. I samband med
kommunfullmäktiges
sammanträden
har
särskild information lämnats om Nattvandrarnas verksamhet, om företagsenkäten, om
Tillväxtskolan samt om affärsplan för
Simrishamns Bostäder AB och pågående
projekt i Simrishamns Bostäder AB och
Simrishamns Industrifastigheter AB.
Vid kommunfullmäktiges decembersammanträde utdelades för första gången Simrishamns
kommuns nyinstiftade miljöpris som tilldelades Arbetslaget för Simrishamn och
Tomelilla kommuner för deras insatser för
naturvård och friluftsliv inom ramen för
Landskapsvårdsprojektet.

Miljöpriset 2009 tilldelas Arbetslaget. Bild: Einar
Nilsson.

2009 har varit ett intensivt år för kommunfullmäktige. Utöver de åtta ordinarie sammanträdena har fullmäktige haft två extra sammanVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar

Den förenklade hanteringen har medfört att
flera medborgarförslag kunnat handläggas på
nämndsnivå, men den har också medfört en
livlig debatt i fullmäktige om hur enskilda
medborgarförslag ska hanteras.

Hösten 2008 beslöt kommunfullmäktige att
förenkla hanteringen av medborgarförslag
genom att fullmäktige för varje enskilt
medborgarförslag tar ställning till om förslaget
ska avgöras av fullmäktige själv eller om
fullmäktige ska överlåta till kommunstyrelsen
eller en annan berörd nämnd att fatta beslut om
förslaget.

Under 2009 har handmikrofoner införts i
fullmäktigesalen så att repliker ska kunna
hållas från ledamöternas respektive platser.
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Initiativ i kommunfullmäktige
Allmänhetens frågestund har anordnats om
bokslut 2008 respektive budget 2010, men inga
frågor har ställts. Medborgarnas aktivitet har
varit större när det gäller medborgarförslag. 15
nya medborgarförslag har lämnats in och två
medborgarförslag
har
slutbehandlats
i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter har varit
aktiva under året. 11 motioner har väckts och
23 motioner har slutbehandlats. Under året har
även sju frågor besvarats under kommunfullmäktiges frågestund. Det har väckts och
besvarats tre interpellationer, en av dem ledde
till en intensiv debatt om debattklimatet och
tillämpningen av de etiska reglerna under
fullmäktiges sammanträde.
Framtiden

kommunala förtroendeuppdraget och de
förtroendevaldas
arbetsvillkor.
Dessa
temadagar har ännu inte genomförts.

Kommunfullmäktiges presidium har en strävan
till vitalisering av fullmäktige. Detta avspeglas
bl.a. i det utökade antalet temadagar och informationspunkter under året.

Kommunfullmäktiges presidium planerar att
under 2010 genomföra en översyn av
arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen (2007-2008) föreslog
att kommunfullmäktige vid temadagar skulle
utveckla och fördjupa kunskapen om det

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
0
667

Bokslut
2009
0
758

Personalkostnader

544

703

Övriga kostnader

123

55

Nettokostnader

667

758

Trots utökat antal sammanträden och temadagar har budgeten hållits.

38

Budget
2009
0
842

Budgetavvikelse
0
84

842

84
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REVISIONEN
Ordförande: Birgitta Larsson (fp)
Vice ordförande: Froste Persson (s)

VERKSAMHETSOMRÅDE
verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt. Detta senare betyder att
revisionen ska undersöka om tilldelade
resurser används på ett så effektivt sätt som
möjligt. Granskningsverksamheten syftar till
att ge kommunfullmäktige underlag till
ansvarsprövningen av nämnderna.

Kommunrevisionens syfte är att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom
nämndernas verksamhetsområden i enlighet
med kommunallagen, god revisionssed och
kommunrevisionens reglemente. Revisorerna
prövar genom sina granskningar om kontrollen
är tillräcklig, om räkenskaperna är rättvisande,
om uppsatta mål nås samt om den kommunala

SAMMANFATTNING
detta har revisionen i den löpande
granskningen och årliga granskningen träffat
nämndernas presidier, arbetsutskott och
förvaltningar samt tillskrivit nämnder utifrån
enskilda frågeställningar. Revisorerna har
också
på
kontinuerlig
basis
träffat
kommunfullmäktiges presidium under året.

Väsentligt
för
beslut
om
vilka
granskningsinsatser som revisionen ska
genomföra är den risk- och väsentlighetsanalys
som revisionen genomfört. Under revisionsåret
2009 har revisionen gjort nio stycken
djupgranskningar eller revisions-PM, inklusive
delårs- och årsbokslutsgranskning. Utöver

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
Revisorerna har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium bestämt att återuppta

rutinen om att väsentliga granskningsrapporter
ska presenteras på kommunfullmäktige.

Måluppföljning
Kommunfullmäktigemål
Kommunrevisionen ska med anvisad budget
arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i

kommunallagen. Revisionen bedömer att målet
är nått.

Nämndsmål
Målet är att varje år underställa all verksamhet

revision. Revisionen bedömer att målet är nått.

Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
Revisionen följer varje månad upp det ekonomiska utfallet.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
0
950

Bokslut
2009
0
949

303

238

Personalkostnader
Lokalkostnader

Budget
2009
0
965

Budgetavvikelse
0
16

13

14

Övriga kostnader

634

697

Nettokostnader

950

949

965

16

Bokslut
2009
21

Budget
2009
35

Budgetavvikelse
14

21

35

14

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, projekt
(tkr)
Inventarier revisionen
Summa
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VALNÄMNDEN
Ordförande: Gertrud Rosenqvist (fp)
Vice ordförande: Maria Andersson (s)

VERKSAMHETSOMRÅDE
Valnämnden har till uppgift att förbereda och
genomföra allmänna val och folkomröstningar
på lokal nivå. Valnämnden ansvarar för att
valnämndens verksamhet bedrivs i enlighet
med bestämmelserna i vallagen och i andra
författningar som reglerar frågor knutna till
valnämnden.

under valdagen och genomför en preliminär
röstsammanräkning.

Valnämnden ska bland annat lämna förslag till
indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler
samt rekrytera och utbilda röstmottagare.
Simrishamns kommun är indelad i 15
valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal
där 6–8 röstmottagare tar emot väljarnas röster

Huvudregeln för kommunal rösträtt är att man
ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt
18 år senast på valdagen. Av Simrishamns
kommuns ca 19 350 invånare har ca 15 500
rösträtt.

Valnämnden ansvarar också för den s.k.
onsdagsräkningen, den preliminära sammanräkningen av de förtidsröster som inte nått
fram till vallokalerna under valdagen.

SAMMANFATTNING
Val till Europaparlamentet sker vart femte år.
EU-valet genomförs under en gemensam vecka
i maj/juni i samtliga 27 medlemsstater. I
Sverige infaller alltid valet på en söndag.

EU-val genomfördes den 7 juni 2009, då
Sverige valde 18 av totalt 736 ledamöter i EUparlamentet.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Valdeltagande
Förtidsröstningen
genomfördes
i
nära
samarbete med kultur- och fritidsnämnden
eftersom samtliga kommunens bibliotek,
utöver
Stadshuset,
användes
som
röstningslokaler under förtidsröstningen.

I Simrishamns kommun var valdeltagandet vid
EU-valet 41,33 procent (för riket 45,53
procent), en ökning från EU-valet 2004 då
valdeltagandet var 34,52 procent (för riket
37,85 procent). Drygt 25 procent av väljarna
förtidsröstade före valdagen (för riket cirka 30
procent).
Annan viktig verksamhetsinformation

Valnämnden strävar efter att väljaren ska
kunna lämna sin röst så enkelt som möjligt.
Avståndet till vallokalen har då stor betydelse,
liksom möjligheten att förtidsrösta. Inget av
valdistrikten är så litet att valhemligheten
riskerar att röjas. Sammantaget anser valnämnden att den nuvarande valdistriktsindelningen bör bibehållas tills vidare.

På valnämndens förslag har länsstyrelsen
beslutat om tydligare geografiska namn på
valdistrikten. Antalet valdistrikt är dock
oförändrat, trots att vallagen ändrats så att flera
valdistrikt är något för små med krav på
”särskilda skäl” för att finnas kvar.
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Utöver Stadshuset har samtliga kommunens
bibliotek använts som röstningslokaler under
förtidsröstningen. Detta har medfört att
biblioteken fått flera nya besökare och
låntagare.

Valnämnden har fr.o.m. 2006 även ansvaret för
förtidsröstningen, både i röstningslokaler och
vid äldreboenden. Förtidsröstningen pågår
under ca tre veckor före valdagen. Kostnaderna
för förtidsröstningen finansieras genom ett
särskilt statsbidrag till kommunerna.
Framtiden
Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år.
Allmänna val genomförs närmast den 19
september 2010.

ningslokaler. Då kultur- och fritidsnämnden
har minskat öppethållandet vid filialbiblioteken
krävs kompletterande åtgärder för att
underlätta förtidsröstning.

Inför 2010 års allmänna val måste valnämnden
överväga hur förtidsröstningen ska organiseras.
Liksom vid tidigare val eftersträvar valnämnden att använda biblioteken som röst-

Inför senare val, närmast år 2014, bör
valdistriktsindelningen justeras för att anpassas
till kommunens indelning i statistikområden
(NYKO).

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
0
8

Bokslut
2009
239
294

Personalkostnader

7

288

Övriga kostnader

1

6

Nettokostnader

8

55

Budget
2009
0
295

Budgetavvikelse
239
1

295

240

Kostnaderna för EU-valet är lägre än
kostnaderna för att genomföra de allmänna
valen. Det beror på att det krävs färre
röstmottagare som tjänstgör under EU-valet.
De allmänna valen avser tre val; riksdag,
regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Därför tar röstningsproceduren under valdagen
och den preliminära sammanräkningen av
röster längre tid. Valdeltagandet är också högre
i de allmänna valen.

Kommunfullmäktige har beviljat valnämnden
ett ramanslag på 295 tkr för att genomföra EUvalet. Valnämnden har dessutom fått ett
statsbidrag på drygt 239 tkr för att täcka
kommunens kostnader för förtidsröstningen.
Detta statsbidrag bestäms genom en förordning
inför varje val. Statsbidragets storlek var inte
känt när budgetarbetet inför 2009 års budget
avslutades.
Huvuddelen av valnämndens kostnader avser
arvoden till röstmottagarna i röstningslokaler
och vallokaler.
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN
Överförmyndare: Benny Nilsson
Ersättande överförmyndare: Jarl Kemnefeldt

VERKSAMHETSOMRÅDE
stridiga intressen i rättsligt avseende samt om
en arvinge vistas på okänd ort. Vidare fattar
överförmyndaren beslut om skärpande föreskrifter som t.ex. att överförmyndarspärra en
underårigs tillgångar. 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, att utreda samt
att ge råd. Huvudområdena är godmanskap –
en frivillig hjälp inom områdena förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person, förvaltarskap – motsvarande omfattning som godmanskap, men tvingande samt förmynderskap
– mestadels kontroll av föräldrars förvaltning
av underårigas medel. Tingsrätten fattar beslut
om dessa godmanskap samt om förvaltarskap
efter utredning och förslag från överförmyndaren.

Godmanskap finns även för ensamkommande
flyktingbarn. Överförmyndaren ska inom några
dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, tillsätta en god man. Den gode mannen
går in i vårdnadshavarens ställe och får samma
juridiska rättigheter och skyldigheter som denne. Simrishamns kommun tar från och med
senhösten 2007 emot ensamkommande flyktingbarn i Borrby och från och med senhösten
2009 har verksamheten ökat kraftigt när ett
nytt boende öppnade i Simrishamn.

Utöver dessa huvudområden fattar överförmyndaren bl. a. beslut om god man om en
förmyndare inte kan utöva förmynderskapet,
för att vårda en underårigs rätt i dödsbo, om
huvudmannen och den gode mannen har mot-

SAMMANFATTNING
Den förändring av verksamheten som skett
under senare år fortsätter, vilket medför att
antalet ärenden inom verksamheten och även
ärendenas komplexitet fortsätter att öka. Ett
litet antal än mer komplexa och svåra ärenden

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

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
den, men även i samhället som helhet, har troligen även påverkat antalet ärenden.

Antalet ärenden har ökat relativt kraftigt under
år 2009. Sett i ett längre tidsperspektiv har
antalet ärenden ökat med 63 procent under de
senaste sex 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 och medvetenhet, både hos myndigheter och hos sjukvår-

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. Under år 2009 har några
ärenden med mycket svår problematik beslutats av Tingsrätten. Dessa människors behov
av hjälp är omfattande och beror bl.a. på missbruk av alkohol/droger, förvärvade hjärnskador
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Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla
och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor
sedan drygt 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.

och psykiatrisk diagnos med långvarig sluten
psykiatrisk vård. Allvarligt hot om våld har
förekommit under året, både riktat mot ställföreträdare och mot överförmyndaren. Installation av avancerad larmutrustning har skett för
att förbättra överförmyndarens och ersättarens
säkerhet.
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.

Överförmyndarverksamheten har under året
varit föremål för granskning genom tillsynsbesök från Länsstyrelsen. Som tidigare redovisats
till kommunfullmäktige utföll denna granskning med gott resultat för verksamheten.

Överförmyndarens del av kommunens hemsida
har även under år 2009 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.

Med start i december år 2007 tar Simrishamns
kommun, socialnämnden, emot fem ensamkommande flyktingbarn vid ett boende i Borrby och med start i december 2009 har verksamhetens omfattning ökat kraftigt när ett nytt
boende öppnade i Simrishamn. De allra flesta
barnen/ungdomarna kommer från mottagningsboende i Malmö och rekryteringen av nya
gode män som har uppdrag för Simrishamns
kommun är den viktigaste arbetsuppgiften för
överförmyndaren. Det fanns elva ärenden om
godmanskap för ensamkommande barn per
2009-12-31.

Hemsidan har under 2009 utökats med information om ensamkommande flyktingbarn. Där
finns även blanketter för redovisning av uppdraget och arbetad tid för gode män enligt lag
om ensamkommande barn.
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 2009 vid
granskningen av knappt 200 årsräkningar. Användningen medförde att räknefel helt eliminerades vilket i sin tur något minskade tidsåtgången vid granskning då momentet ”kontrollräkning” försvann.

Det administrativa arbetet med godmanskap
för ensamkommande barn är mycket omfattande. Under senhösten 2009 har inte ordinarie
avsatt tid för överförmyndaren varit tillräcklig
för att sköta uppdraget. Detta har medfört både
att andra arbetsuppgifter fått stå till sidan och
att ”övertidsarbete” varit nödvändigt för uppdragets fullgörande. En permanent utökad administration kan komma att bli nödvändig.

Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

En korrekt myndighetsutövning med kort
handläggningstid.

Årsräkningar inlämnade före den 1 mars ska vara
granskade senast den 15 maj. Målet uppfylldes år
2009.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
141
1 607

Bokslut
2009
135
1 774

Budget
2009
0
1 335

Budgetavvikelse
135
-439

1 556

1 717

1 297

-420

51

57

38

-19

1 466

1 639

1 335

-304

Personalkostnader
Övriga kostnader

Nettokostnader

leder till en högre arvodering. Av kända skäl
har inte budgeten för 2009 utökats utifrån då
befintliga prognoser över förväntad kostnadsökning 2009, vilket givetvis också påverkar
underskottet.

Personalkostnader (inklusive personalomkostnader som t.ex. omkostnadsersättning och reseersättning) utgör knappt 97 procent av den
totala kostnaden för överförmyndarverksamheten. Den administrativa bemanningen är överförmyndare motsvarande cirka 75 procent arbetstid, ersättande överförmyndare som går in
vid överförmyndarens semester eller annan
frånvaro och assistent 30 procent. Vidare 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 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.

Som framgår av tabellen ovan har kostnaderna
för överförmyndarverksamheten ökat kraftigt
under år 2009 och ett underskott jämfört med
budget har uppkommit med 304 tkr. De intäkter som redovisas är dels ersättningar från Migrationsverket för arvode till gode män för
ensamkommande barn, dels ”bidrag” från socialnämnden för överförmyndarverksamhetens
ökade kostnader med anledning av dessa godmanskap.

Omvärldsanalys talar starkt för att både antalet
ärenden och svårighetsgraden i desamma
kommer att öka även fortsättningsvis och därmed kommer även kostnaderna att öka. Det
fåtal mycket kvalificerade, och under år 2009
nytillkomna ärenden som redogörs för under
rubrik ”Verksamhetsuppföljning” kommer att
bli mycket kostsamma att arvodera.

Förklaringarna till underskottet är flera. Antalet ärenden totalt har ökat med sju procent,
förmynderskap och förvaltarskap har minskat
medan godmanskap har ökat med hela 18 procent, ärendenas svårighetsgrad har ökat vilket
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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
2009-12-31

Godmanskap
118
142
140
159
165
177
208
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Förvaltarskap
26
30
34
29
30
32
28

Förmynderskap
24
25
27
31
36
47
37

Totalt
168
197
201
219
231
256
273

Verksamheterna

KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Christer Akej (m)
Vice ordförande: Karl-Erik Olsson (s)
Förvaltningschef: Staffan Tellman

SAMMANFATTNING
Uppföljningen visar god följsamhet mot målen.
Särskilt intressanta händelser under året
redovisas under verksamhetsuppföljningen.

Kommunstyrelsen leder, samordnar, planerar
och följer upp kommunens utveckling,
verksamhet och ekonomi. Det medför ansvar
för att utforma övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av kommunens verksamheter.
Verksamheterna har bedrivits utifrån
kommunfullmäktige fastställda mål.

Kommunstyrelsen har under året haft en
budget på 69,4 mnkr för verksamhetens
bedrivande. Utfallet vid utgången av år 2009
visar en positiv budgetavvikelse på drygt 3
mnkr.

av

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
VERKSAMHETSOMRÅDE
verksamhet, reformerar och effektiviserar
regelverk och administration. I ansvaret ingår
att följa samhällsutveckling, göra analyser och
vara uppdaterad på samhällsförändringar.

Simrishamns hamninlopp. Foto: Claes Löwdahl

Kontoret ska även utveckla marknadsföring
och informationsverksamhet, driva ledarskapsutveckling och utveckla IT-tjänster. I
uppdraget ingår även att driva utvecklingsprojekt som gynnar kommunen, såväl
nationellt som internationellt. Myndighetsutövning enligt Lag om färdtjänst handläggs på
kommunledningskontoret.
Ansvarsområden
inom kommunledningskontoret är stab/administrativ enhet, ekonomienhet, personalenhet, ITenhet, hamnenhet och turistenhet.

Kommunledningskontoret ska bistå kommunstyrelsen. Kontoret leder och samordnar
planering och uppföljning av ekonomi och
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
Demokratifrågor
påskynda ärendeberedningen, så att handläggningstider för ärenden fram till beslut ska
förkortas. Ärendebalansen har också förbättrats. Antalet remitterade och ej avslutade
ärenden har minskat. Under året har 23
motioner slutbehandlats.

Simrishamns kommun deltar i Sveriges
Kommuner och Landstings, SKL, projekt
Medborgardialog. Under året har bland annat
frågepanel och chatt med politiker införts på
kommunens hemsida. Kommunledningskontoret har under året arbetat intensivt med att
Infrastruktur

år 2010. Det kommunövergripande samarbetet
med att återskapa Simrishamnsbanan MalmöSimrishamn har intensifierats. Uppvaktning av
regeringen sker i början av år 2010.

Gång- och cykelväg mellan Brantevik och
Skillinge har invigts. Satsningen på utbyggnad
av vattenförsörjning på landsbygden fortsätter.
Införande av parkeringsövervakning i kommunen har utretts och avses starta under våren
Säkerhetsarbete

Programmet planeras att fastställas av
kommunfullmäktige i augusti 2010. Utbildning
av krisledningsnämnd har genomförts liksom
en övning i krisledningsarbete.

Ledningsplan för extraordinära händelser har
under året fastställts av kommunfullmäktige.
Arbetet med handlingsprogram för skydd mot
olyckor har pågått, riskinventering har
genomförts och prioriteringar av risker pågår.
Administrativ utveckling

medföra stora effektiviseringar av kommunens
hantering av dokument samt medföra klara
förbättringar av insyn och offentlighet av den
kommunala ärendehanteringen.

Inom ramen för det kommunövergripande
samarbetet inom Prios-projektet, Projektet för
nya informations och samhällsrelaterade
tjänster i Skåneregionen, planeras införande av
ett nytt ärendehanteringssystem. Detta kan
Ekonomihantering

Simrishamns kommun ska verka för att
hantering av valutan euro ska underlättas bland
företagen i kommunen. Det medför även att
kommunens ekonomihantering ska kunna
hantera bl. a. inbetalningar i euro.

Inriktningen på ekonomihanteringen under året
har varit att hantera den lägre skatteintäktsnivån till följd av lågkonjunkturen. Detta
för att ge den politiska ledningen underlag med
ambition att bibehålla ekonomisk balans.
Kommunfullmäktige
har
beslutat
att
Personalhantering

där likformig hantering i hela kommunen av
rehabiliteringsinsatser kan ske. Ett system för
kompetens- och karriärplanering, Maja, har
även införskaffats. Systemet ska bland annat
användas vid de årligen återkommande
medarbetarsamtalen. En översyn av personalpolicy/program har påbörjats under året med

Ett nytt lönehanteringssystem togs i bruk inför
2009, innebärande att Simrishamns kommun
hanterar lönerna systemmässigt gemensamt
med Ystads kommun. För andra året i rad har
en medarbetarundersökning genomförts under
hösten, där samtliga medarbetare erbjudits att
delta. Ett hjälpmedelsystem, Adato, har inköpts
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informationsdagar. Detta genomförs två gånger
per år.

syfte att ta fram riktlinjer för kommunen som
en attraktiv arbetsgivare. Under år 2009 har
samtliga under året nyanställda inbjudits till
Information/marknadsföring

Under 2009 arrangerades en fototävling, ”Din
bild av Simrishamn”, med fyra deltävlingar, en
för varje årstid, som gav 1 598 stycken foton.
Insända foton kan användas fritt av
kommunen. Arbete med långsiktig marknadsplan har inletts under året, tillsammans med ett
arbete att profilera kommunen som en attraktiv
arbetsgivare. Mindre annonsinsatser har gjorts
för att prova budskap inför kommande
kampanjer att locka fler att bo och verka i
kommunen. I juli inbjöds alla fritidsboende till
de årliga frukostträffarna, där sammanlagt
drygt 100 personer deltog. I december inbjöds
samtliga nyinflyttade till en informationsträff
vilken samlade 110 personer.

Kommunens hemsida har fortsatt uppmärksammats under året, både när det gäller
tillgänglighet och driftmässig tillförlitlighet.
Bloggar, filmer och ett modernt bildarkiv är
andra tillskott. Prios-projektet har också varit
en aktiv del i utformandet av den framtida
webbplatsen på medborgarens villkor. Som
komplement till hemsidan, publicerar kommunen informationssidor i Österlenmagasinet
elva gånger om året. Till detta kommer
interninformation i form av intranät, Simfonytt
och en än mer proaktiv bearbetning av media
inklusive intern mediaträning. Det produceras
också ett omfattande informationsmaterial på
uppdrag av förvaltningarna.
IT-hantering

grannkommunerna. IT-enheten har varit
representerade i en styrgrupp under ledning av
Kommunförbundet Skåne med ansvar för
upphandling av datakommunikationstjänster
för de 23 deltagande kommunerna i Skåne.

En utredning har påbörjats om möjligheter till
att skapa en gemensam organisation av IThanteringsfrågor mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad kommuner. Planering med
införande av en ny IT-plattform har startat
under hösten. Även detta arbete bedrivs med
Simrishamns hamnar

löpande. Under 2009 har hamnenheten med
mycket positivt resultat renoverat Vitemölla
södra hamnpir. Arbetet har skett med egen
personal. Detta kan resultera i en långsiktig
plan med utförande i egen regi.

Hamnenheten för Simrishamns hamnar överfördes i april månad från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunens
sju hamnar är utsatta för mycket hårt väder.
Underhåll och reparationer har under en längre
tid varit eftersatt. Renoveringsplanering pågår
Marint Centrum Simrishamn

vera Skeppet som utställnings/seminarielokal
samt bygga om Tegelmagasinet på Södra
kajen, en satsning på cirka 25 mnkr. Projektet
Marint Centrum har inför år 2010 beviljats 0,5
mnkr av Sparbanken Syds stiftelse. Ansökan
till Region Skåne om stöd med 3 mnkr
inlämnades före årsskiftet. I januari 2010 har
Region Skåne beviljat 3 mnkr, 1 mnkr per år i
tre år. Vid årsskiftet har även ansökan
inlämnats till Tillväxtverket.

Projektet har utvecklats mycket starkt under
året. Utställningar och seminarier har genomförts, bland annat Havsresan med kartläggning
av havsbotten utanför vår kust, seminarium om
biomimetik tillsammans med utställning av
arkitektstudenters scenarier om framtida byggnation, presentation och seminarium om IVLprojekt syresättning av Östersjön, internationellt seminarium om hållbart fiske samt
teater om Östersjöns miljö Torsk i soppan.
Kommunfullmäktige har gett uppdrag till
kommunens industrifastighetsbolag att reno-
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Nätverk Östersjökommunerna
Kimo-samarbetet, Kommunernas internationella miljöorganisation, har under året lämnat
in ansökan om EU-medel för projektet Fishing

for litter samt ett projekt om kusterosion.
Nätverket har även hindrat dumpning av avfall
i Östersjön.

Naturvårdsplan
En naturvårdsplan för Simrishamns kommun
har utarbetats och varit ute på remiss. Planen,
som utgör ett underlag för kommande

översiktsplanering, kommer att fastställas av
kommunfullmäktige under våren 2010.

Barnombudsman
samhet. Kommunstyrelsen beslutade att förlänga verksamheten ytterligare ett år.

Hösten 2009 hade resursen som barnombudsman verkat ett år. Redovisning lämnades till
kommunstyrelsen om det första årets verkSkånskt Byggnadsvårdscentrum
Projektet har startat under året, där sätet blir i
Gislövs by i kommunen. Simrishamns kom-

mun har tillsammans med Region Skåne
beviljat medel för projektets uppstartande.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

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

Deltagande i Prios-projektet medför utveckling av etjänster, vilket innebär ökad tillgänglighet för
medborgare och näringsliv. Inom ramen för projektet
planeras också byte av dokument- och
ärendehanteringssystem. Utvecklingen av
elektronisk handel har försenats p.g.a. tekniska
komplikationer samt längre sjukfrånvaro. Införandet
av sådan handel med en, förhoppningsvis två,
leverantörer kommer att genomföras under 2010.

Utveckla god arbetsmiljö för kommunanställda samt
driva jämställdhetsfrågor.

Utbildning i arbetsmiljö genomfördes under våren för
chefer, skyddsombud och politiker; två heldagar
teori och en dag tentamen. BUN har sökt och fått
pengar för integrering / jämställdhetsarbete (1 mnkr)
och påbörjat ett utbildningsprogram.
Den ekonomiska styrningen genom
budgetprocessen och uppföljningen i form av
månadsrapporter och delårsrapport har fungerat
tillfredsställande under 2009, något som har bidragit
till att kommunen bibehållit balans i ekonomin trots
lågkonjunkturen. Befintliga verksamhetsmål har
följts upp strukturerat under året. Kommunstyrelsen
har initerat en översyn för att utveckla målstyrningen
inför budget 2011.
Nytt PA-system har implementerats. Översyn av och
ev. utveckling av löneboxsystemet har påbörjats.
Medarbetarenkäten som gjordes hösten 2009 pekar
på hög acceptans för kommunens handläggning och
lönepolitik. Översyn av kommunens personalpolicy
tillsammans med PA-handbok har påbörjats under
hösten 2009 och kommer att färdigställas under
2010.

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.
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Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

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

Arbetet med byte av IT-plattform har påbörjats
hösten 2009 och bedrivs tillsammans med bl.a.
Tomelilla och Ystad kommuner. Utredning om en
sammanslagning av de tre kommunernas ITfunktioner har inletts. Aktivt deltagande i Priosprojektet medför också ökad service och ett
framtidsinriktat IT-stöd.
Det har skett regelbunden rådgivning,
kontaktförmedling, näringslivsspalt med aktuella
frågor i kommuns information, regelbundet
nyhetsbrev till kommunens näringsliv, uppdatering
av hemsida, initiering och deltagande i seminarier
kring dialog kommun/näringsliv. Enkät har
genomförts till kommunens företagare.
Det har skett en översyn av fördjupning och
förtätning av extern information via webb,
kommunsidor i Österlenmagasinet, radioinformation
och målgruppsorienterade trycksaker.
Interninformationen har förbättrats och fördjupats,
stödet till förvaltningarna har ökat, proaktiv
mediarelation inkl. mediaträning har genomförts,
bemötandefrågan lyfts och undersökning av
bemötande/kvalitet vid telefonkontakt med
kommunen genomförts.
Förstudie kring Marint Centrum Simrishamn är
slutförd. Beslut har fattats om investeringar (ca 25
mnkr) i utställnings-/seminarielokaler samt i Marint
Centrum. Projektet har erhållit medfinansiering från
Sparbanken Syd och Region Skåne.
Nätverkssamverkan mellan östersjökommuner,
Kimo Baltic Sea, har engagerat sig i ansökan om
"Fishing for litter" samt ansökan om kusterosion.
Kontakter och samarbete med yrkesfisket har varit
positivt och Simrishamn är fortfarande Sveriges
största fiskehamn. Goda kontakter med shipping/godsföretag där Simrishamns hamns förutsättningar
presenteras säkerställer också nischintresset.
Vitemölla hamn (kulturhamn) har, i egen regi,
renoverats under året.

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

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

Genom aktivt utvecklings- och planeringsarbete,
såväl nationellt som internationellt, skapa en positiv
utveckling för kommunen.

Simrishamns kommuns alla hamnar ska värnas och
utvecklas. De traditioner som finns inom yrkesfisket i
Simrishamns kommun ska tillvaratas. Simrishamns
kommun ska fortsätta att vara en av Sveriges tre
största landningshamnar. Hamnens övriga områden
ska utvecklas till att bli en nischhamn utifrån sina
förutsättningar när det gäller t.ex. torrbulkgods.
Kulturhamnarnas värden ska tillvaratas och
utvecklas.

Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
Uppföljningen har inte visat på några egentliga
brister inom något av granskningsområdena.
Vissa behov av förbättringar i form av
tydligare riktlinjer och förbättrad information
kommer att åtgärdas.

Uppföljningen av den interna kontrollen har
främst inriktats på rutinerna gällande leverantörsfakturor, kundfordringar samt löneutbetalningar. Därtill har driftsäkerheten på ITnätverken varit föremål för granskning.
Framtiden
Under 2010 kommer en ny marknadsplan för
kommunen att vara framtagen. Planen blir ett

instrument för att ytterligare stärka Simrishamn som inflyttningskommun.

51

Verksamheterna

Den personalpolicy som kommer att fastställas
2010, ska ytterligare utveckla Simrishamns
kommun som en mycket bra arbetsplats med
en väl utvecklad arbetsmiljö. Med kommande
stora rekryteringsbehov är det viktigt att
kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Pågående utveckling av e-tjänster kommer att
medföra betydligt större möjligheter för att ge
än mer utvecklad service och bemötande till
kommuninvånare och företag.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr) *
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
4 708
58 819

Bokslut
2009
14 043
77 659

Budget
2009
8 731
75 368

Budgetavvikelse
5 312
-2 291

21 345

25 365

23 701

-1 664

2 224

2 951

2 498

-453

Personalkostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader

1 221

7 608

7 608

0

Övriga kostnader

34 029

41 735

41 561

-174

54 111

63 616

66 637

3 021

Nettokostnader

* Ansvaret för hamnverksamhet har under år 2009 överförts från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Driftredovisning, verksamhet
(tkr)
Kommunledning etc.
Näringsliv, Naturvård
Räddningstjänst
Färdtjänst
Hamnverksamhet *
Kommunikationer
Serviceverksamhet **

Bokslut
2008
11 717
2 063
12 403
5 332
1 260
21 336

Bokslut
2009
11 036
4 294
12 764
5 905
5 556
1 177
22 885

Budget
2009
12 241
4 349
12 783
5 947
6 730
1 310
23 277

Budgetavvikelse
1 206
55
19
42
1 174
133
392

54 111

63 616

66 637

3 021

Nettokostnader

* Ansvaret för hamnverksamhet har under år 2009 överförts från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
** I serviceverksamhet ingår numera verksamheter för konsumentrådgivning och ekonomisk rådgivning. Dessa
verksamheter har tidigare redovisats under färdtjänst etc.

Kommunledningskontoret under kommunstyrelsen uppvisar ett ekonomiskt överskott mot
budget med cirka 3 mnkr. De större avvikelserna förklaras nedan.
•

•

Överskottet inom kommunledningen beror
främst på en återbetalning av medlemsavgifter från Sveriges Kommuner och
Landsting på cirka 1,1 mnkr samt en
reglering från Sydöstra Skånes Kommuner,
SÖSK, avseende försenade EU-medel för
åren 2005 och 2006 på cirka 0,2 mnkr.
Hamnverksamheten har under året erhållit
försäkringsersättning för skador på brygga

•

•
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vid hamn där kostnaden belastade år 2008
med 0,5 mnkr. Investeringar i form av
pirar har till stor del genomförts av
hamnens egen personal. Detta har medfört
lägre lönekostnader på driftbudgeten med
0,4 mnkr.
Inom verksamheten för kommunikation
har det i budget ingått medel för
Sturupspendeln, därav ett överskott med
0,1 mnkr.
Serviceverksamheterna har ett överskott
mot budget med cirka 0,4 mnkr. Störst
avvikelser visar följande verksamheter: IT
enheten visar ett överskott beroende på att

Verksamheterna

har detta projekt försenats. Kostnader för
fackliga företrädare har ökat och flera nya
företrädare har lett till ökade utbildningskostnader.

man tillfördes medel för att möjliggöra en
utbyggnad av IT-plattformen, 0,4 mnkr.
Då det under året diskuterats gemensam
IT-organisation med grannkommunerna,
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, projekt
(tkr)
IT-investeringar
Inventarier KLK
PA lönesystem
Tomrör bredbandsutbyggnad
Bornholmskaj
Upprustning småbåtshamnen
Pirarm
Tillbyggnad lådskjul
Elmätningssystem
Summa

Bokslut
2009
239
27
343
0
-3 706
-225
727
4
174

Budget
2009
250
40
345
250
0
0
1 000
75
0

Budgetavvikelse
11
13
2
250
3 706
225
273
71
-174

-2 417

1 960

4 377

renoverats och då hamnens personal utfört
arbetet, har det inneburit lägre kostnader än
budgeterade medel. Kostnader för byte av
elmätningssystem avser investeringsprojekt
som påbörjades under år 2007. Investeringsbidrag för projektet utbetalades år 2008.

Kommunledningskontoret har under året
investerat för cirka 1,6 mnkr. Budget för
tomrör till bredbandutbyggnad på 0,3 mnkr har
inte utnyttjats. Under år 2008 restaurerades
Bornholmskajen. Bidrag beviljades under år
2009 från EU genom Länsstyrelsen med 3,8
mnkr. Vitemölla och Simrishamns pirarm har
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TURISTBYRÅN
VERKSAMHETSOMRÅDE
Turistbyrån ska arbeta för en positiv
marknadsföring av området och dess turismprodukter, dels i egen regi, dels i samarbete
med olika försäljningspartner – samverka med
ortens näring, organisationer och arrangörer för
att uppnå en säsongsförlängning och ha som
mål att öka bokningsverksamheten.

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.

Äppeltavlan 2009 ”På lösdrift i Äppelriket” Konstnär: Emma Karp Lundström. Foto: Tina Schedvin

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
I december månad har det beslutats att
turistbyrån ska ingå som en enhet i
kommunledningskontoret och att turistchefen
ska räknas som enhetschef.

Från och med den 18 juni 2009 har
turistchefsposten varit vakant. Förvaltningschef har varit Staffan Tellman och verksamhetsansvarig Ingrid Jönsson.

Information
Österlenregionen. Broschyrerna produceras i
samverkan med SÖSK. Turistbyrån uppdaterar
all fakta avseende Simrishamns kommun till
Tourism in Skåne AB:s informationsbroschyrer. Tourism in Skåne är Skånes
marknadsföringsbolag för att främja turismen i
regionen. Insticksfoldern Bo bra - Österlen har
tryckts i 50 000 exemplar. Foldern innehåller
övernattningsmöjligheter i Simrishamn och
Tomelilla kommuner och produceras av
Simrishamns turistbyrå. Vad Händer -affischen

År 2009 var besökarna på turistbyrån 76 429
stycken och år 2008, 74 907 stycken.
Turistbyrån har under året tagit emot 7 726
stycken e-post till turistbyråns e-postadress.
Under 2008 uppgick mottagen e-post till 6 772
stycken. Därtill kommer e-posten till de
anställdas personliga e-postadresser.
Turistbyrån har tagit fram faktaunderlag till
broschyrerna Guide och Vad Händer för Ystad54
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utkommer varje vecka under sommaren och
även den omfattar Simrishamn och Tomelilla

kommuner.

Marknadsföring
Österlenbroschyren, har tagits fram i
samverkan med Tomelilla kommun, och
tryckts i 50 000 exemplar i svensk upplaga.

öppet hus på ett antal anläggningar inom
trädgårdsnäringen. Denna har tryckts i 10 000
exemplar.

Konsthall Österlen (en guide till konsten i fyra
kommuner), Trädgårdskalendariet och Barnkalendariet har producerats av Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystads turistbyråer.

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 Vagabondmässan i Köpenhamn.

Projektet Trädgård à la Carte som äger rum
första veckan i juni, omfattar aktiviteter med
Bokning och försäljning

förs på den svenska, danska och tyska
marknaden.

Nyproducerad paketbroschyr med tema- och
evenemangspaket har tryckts i 25 000
exemplar.

Den totala försäljningsomsättningen för stugor
och paket samt online Citybreak uppgår till
5 877 tkr. För detaljinformation om omsättningssiffror, se under rubriken nyckeltal.

Simrishamn, Tomelilla och Ystads turistbyråer
producerar fr.o.m. bokningsåret 2005 en
gemensam stugkatalog. Katalogen marknadsProjektet Österlen-Bornholm
Projektet Österlen-Bornholm, ett samarbete
mellan Simrishamns kommun och Bornholms
regionskommune är avslutat. Projektsamverkan och marknadsföring av gemensamma

paketlösningar
med
Österlen-Bornholm
fortsätter i samverkan med Bornholm Express
och turismnäringen på Österlen och Bornholm.
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Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Turistbyrån ska 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.

- Omtryck av Österlenbroschyr har gjorts.
- Broschyr med övernattningsanläggningar som
biläggs ovan broschyr har tryckts i svensk upplaga.
Denna innehåller även paketprodukterna.
- Ny paketbroschyr med tema- och
evenemangspaket har tryckts.
- 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 samt bloggen uppdateras dagligen.
Turistbyrån fortsätter att tillsammans med näringen
implementera ett nytt on-line bokningsprogram
Citybreak, för bokning av hotell och B & B.

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

- 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.

Annan viktig verksamhetsinformation
Under året har samverkan inom besöksnäringen i Simrishamn, Tomelilla och Ystads
kommuner diskuterats.

Ny turistchef är anställd. Vi ser en fortsatt
ökning av turismen på Österlen.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
1 591
4 242

Bokslut
2009
1 401
3 876

Budget
2009
1 700
4 442

Budgetavvikelse
-299
566

2 964

2 419

3 008

589
-8

Personalkostnader

291

301

293

Kapitalkostnader

Lokalkostnader

0

0

0

0

Övriga kostnader

987

1 156

1 141

-15

2 651

2 475

2 742

267

Nettokostnader

Den totala bokningsomsättningen 2009 var 5
877 tkr mot 2008 års omsättning på 6 122 tkr.
Detta innebär en minskad provisionsintäkt
baserad på en minskad omsättning på 245 tkr.
Budgetavvikelsen har följande anledningar;
turistchefsposten har varit vakant sedan den 18

juni, allmän återhållsamhet samt att kostnaden
för implementeringen av ny sökmotor för
Tellus-baserat
informationssystem
på
hemsidan ej blev så kostsam som beräknats.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, projekt
(tkr)
Inventarier turistbyrån

Bokslut
2009
40

Budget
2009
40

Budgetavvikelse
0

40

40

0

Bokslut
2007
3 947
2 643
285

Bokslut
2008
3 481
2 042
599

Bokslut
2009
3 094
1 957
826

Budget
2009
3 400
1 900
800

2006

2007

2008

2009

7 157
81 793

7 176
77 730

6 772
74 907

7 726
76 429

Summa

NYCKELTAL
Nyckeltal, ekonomiska
(tkr)
Omsättning stuguthyrning
Omsättning paketförsäljning
Omsättning Citybreak

Bokslut
2006
4 122
3 184
-

Nyckeltal, prestation
Mottagen e-post
Antal besökare på turistbyrån

Kvalitetsnyckeltal
•
•
•
•
•

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 ambitionerna att åtgärda dessa samma dag.
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
Ordförande: Monica Gripp (m)
Vice ordförande: Birgitta Englander (s)
Förvaltningschef: Anna Thott

VERKSAMHETSOMRÅDE
t.o.m. den 31 maj 2009 ansvarat för uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområdet avseende
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. Avdelningen
handlägger strandskyddsdispenser sedan den 1
juli 2009, eftersom kommunen vid den
tidpunkten övertog ansvaret för strandskyddet
från Länsstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har t.o.m.
den 31 maj 2009 fullgjort kommunens uppgifter samt svarat för den prövning och den
tillsyn som ankommer på kommunen enligt
miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen
och smittskyddslagen.

Simrishamn. Simrishamns kommuns bildarkiv.

Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter
inom plan- och byggväsendet och har fram

SAMMANFATTNING
kande verksamhet, har under årets fem första
månader haft lägre aktivitet på grund av att
personalen har ägnat en stor del av arbetstiden
åt frågor relaterade till bildandet av YstadÖsterlenregionens miljöförbund.

Mängden förhandsbesked och bygglov är i
förhållande till konjunkturläget av förhållandevis stor omfattning.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens uppsö-

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Bygglov
överprövning och påföljd.

Förhandsbesked och bygglov, som omfattar
ärenden avseende lokalisering samt mindre och
större byggnadsåtgärder, är av förhållandevis
stor omfattning. Under året fattades beslut i
508 bygglovsärenden och i 25 förhandsbesked.
Förhandsbeskeden prövar enstaka byggrätter
och byggloven prövar ny-/tillbyggnation,
ändringar och ändrad användning. Övriga
beslut i nämnd avser fastighetsbildning,

Utöver ovan redovisade beslut fattade man 146
beslut om kontrollplan och 56 slutbevis
utfärdades.
Samrådsremisser från Lantmäteriet angående
fastighetsbildning och fastighetsregleringar är
förhållandevis många. Större delen av sam58
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rådsremisserna besvaras på delegation. Antalet

remissvar är 82.

Miljö- och hälsoskydd
(IT-frågor, taxor, styrdokument, behovsutredningar, lokalfrågor m.m.) ska fungera väl
från och med den 1 juni.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete har
under årets fem första månader varit
annorlunda med anledning av beslutet att bilda
Ystad-Österlenregionens miljöförbund fr.o.m.
den 1 juni 2009. Den uppsökande verksamheten har haft lägre aktivitet på grund av att
personalen har ägnat en stor del av arbetstiden
åt frågor relaterade till bildandet av det nya
miljöförbundet. All personal har deltagit i olika
arbetsgrupper för att så mycket som möjligt

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har valt att
inte arbeta för fortsatt certifiering enligt ISO
9001, då man vid förbundsbildandet inte skulle
få behålla certifieringen. Man har inte lagt ner
tid på arbete med kundenkäter för att mäta
kundtillfredsställelse under år 2009.

Miljö- och hälsoskydd
ärenden som har tagit mycket tid i anspråk rör
handläggning i samband med anmälan och
tillståndsprövning av nya vindkraftverk.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har arbetet under januari-maj till största delen inneburit
handläggning av inkommande ärenden. De
Miljöskydd på lantbruk
Handläggning av tillståndsansökningar om
spridning av bekämpningsmedel inom vatten-

skyddsområden har upptagit en avsevärd tid
under våren 2009.

Djurskydd
Verksamheten övergick till Länsstyrelsen per
den 1 januari 2009 och därför har tillsyn inte

varit aktuellt under innevarande år.

Livsmedel
anläggningar. Arbetet med omprövning av
livsmedelsanläggningar enligt ny svensk
livsmedelslag med förordningar fortsatte under
första halvåret 2009. Man har även haft
kontakt och diskussioner med tekniska
avdelningen angående de kommunala vattenverken och vattenkvalitet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under
de fem första månaderna år 2009 haft
tillsynsansvar för cirka 250 godkända/registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Under januari-maj 2009 prioriterades
godkännande och registrering i samband med
ägarbyte samt vid start av nya livsmedelsMåluppföljning
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 uppnått. Rådgivningen är omfattande och
sker med hög servicegrad.
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Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
årsbokslut. Därmed har man säkerställt att
myndighetsnämnden arbetar med målen
löpande under året. Uppföljning av ekonomin
har skett löpande och man rapporterar till
myndighetsnämnden sex gånger/år. Kontroll
av
kostnader
avseende
representation,
utbildning och dylikt har skett översiktligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat
en intern kontrollplan för år 2009. Det har
under året gjorts uppföljning avseende
övergripande områden (efterlevnad av
kommunens regler och policies). När det gäller
kontrollområdet ekonomi i balans har samtliga
budgetmål följts upp i delårsrapport och

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
0
554

Bokslut
2009
0
532

Budget
2009
0
552

Budgetavvikelse
0
20

515

491

492

2

39

41

60

18

Nettokostnader

554

532

552

20

Nettokostnaden uppgår till 532 tkr för år 2009,
vilket är 20 tkr lägre än vad man hade
budgeterat. Kostnadsminskningen beror på att

representations-, telefoni- och resekostnader
har minskat.

Personalkostnader
Övriga kostnader

NYCKELTAL
Nyckeltal

Bokslut
2008
218
487
51

Antal beslut i nämnd
Antal beviljade bygglov
Antal beviljade förhandsbesked
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Bokslut
2009
182
508
25

Budget
2009
-
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Ordförande: Ulf Johansson (c)
Vice ordförande: Anders Åkerberg (s)
Förvaltningschef: Anna Thott

VERKSAMHETSOMRÅDE
Plan- och bygglovsavdelningen verkar både
som myndighet och serviceorgan. Avdelningen
ansvarar för upprättande och administration av
översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner
och
områdesbestämmelser.
Avdelningen
genomför samråd och utställningar av förslag
till planer, handlägger förhandsbesked, bygglov och bygganmälningar. Vidare svarar
avdelningen för tillsyn enligt plan- och
bygglagen samt bedriver rådgivning i bygglovs- och energifrågor. Man handlägger strandskyddsdispenser sedan den 1 juli 2009, eftersom kommunen vid den tidpunkten övertog
ansvaret för strandskyddet från Länsstyrelsen.
Förhandsbesked, bygglov och tillsyn samt
strandskyddsdispenser hanteras av myndighetsnämnden.

Gislövs stjärna. Simrishamns kommuns bildarkiv

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens
åtagande inom infrastruktur och samhällsbyggande. Genom tekniska avdelningen ges
kommuninvånarna service inom områdena
mark och fastighet, gata, park, MBK (mätning,
beräkning, kartering), vatten och avlopp samt
exploatering.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har t.o.m.
den 31 maj 2009 fullgjort kommunens uppgifter samt svarat för den prövning och den
tillsyn som ankommer på kommunen enligt
miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen
och smittskyddslagen.

SAMMANFATTNING
En stor del av de särskilda målen samt
kommunfullmäktiges och nämndens mål för
verksamheten år 2009 har blivit uppnådda.

Gång- och cykelvägen mellan Brantevik och
Skillinge har färdigställts.
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten
och avlopp har varit mycket intensivt under
året, såväl i egen regi som med hjälp av
entreprenör.

Översiktsplanarbetet har inneburit att man har
arbetat med fördjupade översiktsplaner för
Skillinge samt för Norrekås och Örnahusen.
Verksamheten hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen har överförts till Ystad-Österlenregionens miljöförbund fr.o.m. den 1 juni 2009
och hamnverksamheten har överförts till
kommunstyrelsen den 1 april 2009.
Ombyggnation av Korsavadsskolan blev klar
under år 2009 och skolverksamheten har tagit
hela skolan i bruk fr.o.m. höstterminen 2009.
Jonebergsskolan har samtidigt avvecklats.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar 4 784 tkr
i överskott gentemot budget. Orsaken är större
anslutningsavgifter inom VA-enheten, vilket
har lett till att enheten redovisar ett överskott
motsvarande 4 069 tkr. En annan orsak är det
stora överskottet inom plan- och bygglovsavdelningen (1 919 tkr) förorsakat av lägre
personalkostnader och högre bygglovsintäkter.
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prenad, vinterväghållning och barmarksrenhållning. Vidare har man ett underskott
motsvarande 1 187 tkr för gång- och cykelvägen Brantevik-Skillinge p.g.a. högre
produktionskostnader.

Vidare uppvisar exploateringsverksamheten 1
292 tkr i överskott, vilket inte var budgeterat.
Till viss del har ovan nämnda överskott
dämpats av underskott inom offentliga rummet
(-1 488 tkr) p.g.a. högre kostnader för entre-

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
Hamnverksamheten blev överförd till kommunstyrelsen per den 1 april 2009. För
enhetlighet
av
redovisningen
har
kommunfullmäktige den 2009-05-25 (§ 59)
minskat samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2009 med hela driftbudgeten för
hamnen.

Verksamheten hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen blev per den 1 juni 2009 överförd
till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I
samband med detta har man jämkat samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2009.

Plan- och bygglovsavdelningen
för bostadsbebyggelse och för verksamheter
samt fastighetsplaner för ändring och reglering
av tomtindelningar. Exempel på färdigställd
planering är planer för bostadstomter vid
Rörum och i Baskemölla samt planer för
industri och handel i Tommarp och museiverksamhet i Simrishamn.

Översiktsplanarbete under året omfattar pågående arbete med fördjupade översiktsplaner för
Skillinge samt för Norrekås och Örnahusen.
Den fördjupade översiktsplanen för Norrekås
och Örnahusen med omnejd är i slutfasen.
De under året antagna planerna är detaljplaner
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

(IT-frågor, taxor, styrdokument, behovsutredningar, lokalfrågor m.m.) ska fungera väl från
och med den 1 juni.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete har
under årets fem första månader varit annorlunda med anledning av beslutet att bilda
Ystad-Österlenregionens miljöförbund fr.o.m.
den 1 juni 2009. Den uppsökande verksamheten har haft lägre aktivitet på grund av att
personalen har ägnat en stor del av arbetstiden
åt frågor relaterade till bildandet av det nya
miljöförbundet. All personal har deltagit i olika
arbetsgrupper för att så mycket som möjligt

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har valt att
inte arbeta för fortsatt certifiering enligt ISO
9001, då man vid förbundsbildandet inte skulle
få behålla certifieringen. Man har inte lagt ner
tid på arbete med kundenkäter för att mäta
kundtillfredsställelse under år 2009.

Miljö- och hälsoskydd
anspråk rör handläggning i samband med
anmälan och tillståndsprövning av nya vindkraftverk.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har
arbetet under januari-maj till största delen
inneburit handläggning av inkommande ärenden. De ärenden som har tagit mycket tid i
Miljöskydd på lantbruk
Handläggning av tillståndsansökningar om
spridning av bekämpningsmedel inom vatten-

skyddsområden har upptagit en avsevärd tid
under våren 2009.
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Djurskydd
Djurskyddsfrågorna fördes över till Länsstyrelsen per den 1 januari 2009. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen har dock bistått

Länsstyrelsen med viss ärendeöverföring samt
gett information och stöd rörande vissa
pågående ärenden som lämnats över.

Livsmedel
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har haft
tillsynsansvar för cirka 250 godkända/registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen. Under januari-maj 2009 prioriterades
godkännande och registrering i samband med
ägarbyte samt vid start av nya livsmedelsanläggningar. Arbetet med omprövning av

livsmedelsanläggningar enligt ny svensk
livsmedelslag med förordningar fortsatte under
första halvåret 2009. Man har även haft
kontakt och diskussioner med tekniska
avdelningen
angående
de
kommunala
vattenverken och vattenkvalitet.

Tekniska avdelningen
Fastighet och städ
Investeringar

Åtgärder avseende markarbeten, nya nätstaket
och nytt plank har utförts vid det som tidigare
var Felixlagret och vid det som tidigare var
tekniska förrådet, inför eventuell försäljning av
fastigheten Konservfabriken 11.

Ombyggnation av Korsavadsskolan blev klar
under år 2009. Den största delen av fastighetsrelaterade investeringar år 2009 har avsett
detta projekt. I samband med ombyggnationen
har värmepumpar installerats, ventilation
kompletterats, nytt datoriserat driftsövervakningssystem installerats och brandskyddsåtgärder utförts. Man har även installerat nytt
inbrottslarm, övervakningskameror, passagesystem och brandlarm. En ny tillgänglighetsanpassad huvudentré och hiss har ordnats
på skolan. Hela byggnaden har tagits i drift
fr.o.m. höstterminen 2009.

Komplettering och nyinstallation av brandlarm
med förbindelse till SOS fortskrider. Under
2009 har Korsavadsskolan försetts med helt
nytt brandlarm. Man följer den tidplan som
man upprättade tillsammans med Räddningstjänsten. Det kan emellertid uppstå förseningar
om inte de planerade skolombyggnationerna
utförs i den takt som tidigare antagits.

Ny bussangöring har skapats och andra
trafiksäkerhetsåtgärder har utförts på parkeringen mellan Österlengymnasiet och Korsavadsskolan.

Rådhusets sammanträdesrum har fått ombyggd
ventilation.
Upphandling av ”Hafreborg - Österlens museum” har genomförts och ombyggnationen
påbörjas i januari år 2010.

För närvarande utreds vilka projekt som ska
prioriteras när det gäller övriga skollokalförändringar. Utredning avseende en tidigarelagd flyttning av KPE (Kulturpedagogisk
enhet) från Västra Parkskolan och utredning
avseende flyttning av barn- och utbildningsförvaltningens kontor har initierats. I båda
fallen utreds flyttning till Österlengymnasiet.

Fastighetsförsäljning av det som tidigare var
kommunalhuset i Gärsnäs pågår via mäklare.
Östra Vemmerlövs gamla skola såldes under
2009. Fastigheten ”Skeppet” har sålts till
SIFAB.
Projektering avseende ombyggnation av
tidigare restauranglokalen i Valfisken har
påbörjats. Anbudsräkning kommer att ske i
början av år 2010.

Ett energibidrag på 1 611 tkr har erhållits från
Länsstyrelsen för energieffektivisering avseende Borrby skola. Själva arbetet utfördes
2008 och avsåg belysning, ventilation och
värmepumpsanläggningar.
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Drift

Medel för fastighetsunderhåll har under året till
stor del använts i samband med kommunens
ombyggnation av skolor. Främst är det Korsavadsskolan som fått nya golv och ommålning i
samband med den stora ombyggnationen.
Fastighetsunderhållet har som helhet minskats
jämfört med budget för att man ska kunna
täcka felbudgeterade hyres- och städintäkter
avseende externt förhyrda lokaler och dämpa
effekten av ökade drifts- och städkostnader.
Detta innebär att fastighetsunderhåll får
förskjutas tidsmässigt, vilket medför större risk
för ökade följdkostnader.

med tanke på att vårterminen 2009 var den
sista terminen på den skolan. Däremot har den
nyombyggda Korsavadsskolans ”inneskoprojekt” haft framgång.

PCB-sanering har under 2009 utförts på
Korsavadsskolan i samband med ombyggnationen. Kostnaden har belastat underhållskontot.

Fastighetsenheten
har
enligt
uppdrag
genomfört
upphandling
av
den
nya
driftsentreprenaden avseende fritidsanläggningar.

Städbarhetsbonus avseende skolorna har
fördelats ut för hela 2009. En viss försämring
kan noteras framförallt på Jonebergsskolan
under vårterminen, vilket kan vara naturligt

Fastighetsenheten har under hösten tagit över
den roll, som exploateringsverksamheten har
haft i Jonebergsprojektet.

Ny upphandling av elenergi har genomförts i
samarbete med flera andra kommuner i Skåne,
i Kommunförbundets regi. Det nya avtalet
börjar gälla 2012.
Avtal om förlängning på två år har tecknats
avseende driftsentreprenad för fastighetsskötsel, städning och grönyteskötsel.

MBK
har pågått hela våren 2009 och kompletteringar
har följt under hösten enligt Lantmäteriets
anvisningar, för att få ett fullgott resultat.

I Simrishamns tätort pågår inmätning av hus,
gator m.m. för ajourhållning av BAS-kartan.
Övergång till nytt referenssystem Swereff 99
kommer att ske under våren 2010. Mätningar
Offentliga rummet
Investeringar

Grönområde har anlagts i nyexploateringsområdet ”Rabban” i Simrishamn och Snickaregatan i Skillinge. Dessa investeringar är en del
av den egna exploateringen.

Ombyggnation av Skolgatan i Gärsnäs har
skett under år 2009.
Gång- och cykelvägen mellan Brantevik och
Skillinge har färdigställts.

Lekplatserna i Gladsax och i Brantevik har
renoverats och fått ny lekutrustning anpassad
enligt gällande EU-norm.

I samarbete med Skånetrafiken har tillgänglighetsanpassning av busshållplatser genomförts
längs Kristianstadvägen i Simrishamn samt i
Vik och Rörum.

Växtbäddarna
på
Rosentorget
kompletterats med stålkanter.

Man har tagit fram en konsultrapport som
förberedelse till slutrapportering av Bornholmskajen.

har

Belysningsprogram för kommunens julbelysning har påbörjats och material har köpts in till
centrala Simrishamn.

Underlag har tagits fram för tillgänglighetsanpassning av Järnvägsgatans östra trottoar.
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Drift

Asfaltbeläggningsprogram har genomförts i
Simrishamn och Simris.

Regelbundna arbetsplatsträffar, systematiskt
arbetsmiljöarbete med tillbudsrapportering har
genomförts tillsammans med personalen i
servicegruppen. Förnyelse av lagstadgad
säkerhetsutrustning samt erforderliga säkerhetsutbildningar, certifikat och körtillstånd har
gjorts.

Under perioden har man utfört skötsel och
underhåll av kommunens grönytor, träd, GCvägar och trafikskyltar. Under sommartid har
utökad renhållning samt skötsel av sommarblommor skett.

Under första halvåret år 2009 har förvaltningen
samarbetat med Vägverket i utredningsskedet
avseende ombyggnation av Österlenvägen
genom Sankt Olof. Vägen ska byggas om och
kompletteras med gång- och cykelväg i syfte
att dämpa hastigheten på trafiken längs
sträckan samt förbättra tryggheten för gående
och cyklister i Sankt Olof. Ombyggnationen
kommer att finansieras av Vägverket.

Framtagning av ett sommarblomsprogram,
som kan användas över flera år har skett.
Arrendeavtal har tecknats med lokala
lantbrukare om att hålla betesdjur i de viktiga
strandängsområdena på kommunal mark –
Kråsebo och Skansen.
Man har rivit farliga lekplatser i Skillinge och
Agdelund samt renoverat lekredskap på
befintliga lekplatser i hela kommunen.

Stensättning och lagning av gatstensytor har
genomförts i centrala Simrishamn.
Vatten och avlopp
Investeringar

svämningar i Borrby har genomförts.

Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten
och avlopp har varit mycket intensivt under
året, såväl i egen regi som med hjälp av
entreprenör.

Under de senaste åren har arbetsmiljön
förbättrats vid ett antal pumpstationer efter att
dessa fått överbyggnader. Under året har en
satsning gjorts på ytterliggare en pumpstation.

Arbetet med att minska risken för källaröverDrift

åkermark är dock fortfarande oklart.

Vatten och avloppsenheten ligger efter med
ledningssaneringen p.g.a. att utbyggnaden av
landsbygdens vatten och avlopp tar en stor del
av de personella resurserna i anspråk.

Under året har samverkan med Tomelilla
utvecklats ytterligare. Utredningen avseende
en gemensam driftorganisation för Simrishamn, Tomelilla och Ystad blev klar under
oktober 2009 och överlämnades till styrgruppen för politisk behandling. Några beslut
har inte fattats.

Slammineraliseringsdammarna
har
fyllts
snabbare än beräknat. Dammarna kommer att
tömmas under våren 2010. De gamla
silbandspressarna används sedan juni 2009.
Efter pressning tar Econova hand om slammet
för kompostering och spridning på åkermark.
Arbetet med att ta fram en långsiktig lösning
för hantering av avloppsslamm pågår. Vilka de
framtida kriterierna är för att få sprida slam på

En ny konstruktion av taxan har tagits fram i
samverkan med de övriga fyra kommunerna
inom SÖSK. För Simrishamns del beräknas
den träda i kraft först vid årsskiftet 2010/2011.
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Exploatering
Egen exploatering

I Skillinge har man för bostäder byggt gata
(Snickaregatan),
gångoch
cykelväg,
grönområde samt vatten och avlopp för sex
egna tomter.

Av den egna bostadsexploateringen på Rabban
etapp 3 har del I till stor del färdigställts och
försäljning av tomter har påbörjats. Området
omfattar gator (Rotgränd och del av
Rotslingan) och vatten och avlopp för ca
hälften av områdets 18 tomter, samt en ny
större grönyta som kommer att betjäna hela
den västra delen av Simrislund. På grund av
otjänligt väder kunde inte grönytan färdigställas, vilket kommer att ske under 2010.

En industrigata norr om Otto Larsgården har
också påbörjats och skulle ha byggts färdigt
före jul, men arbetet fick avbrytas på grund av
vintern. Den kommer att färdigställas under
2010.

Extern exploatering

Under våren har förvaltningen arbetat med
upphandling av exploatering i kvarteret
Joneberg. Parallellt har man arbetat med
detaljplanen för området. Från hösten 2009 har
projektet tagits över av enheten fastighet och

städ.
I Skillinge har förvaltningen byggt gator, gångoch cykelväg samt vatten och avlopp för tre
enbostadshus (Snickaregatan) och tio parhus
(Hagavägen) för två externa exploatörer.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för
kommunens åtaganden inom infrastruktur och
samhällsbyggande. Nämnden ska arbeta för att
Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun
att verka och bo i och att fler etablerar boende och
företagande i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska också arbeta för en
långsiktigt hållbar utveckling med god
energihushållning. Nuvarande och kommande
generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god
miljö.
Plan- och bygglovsavdelningen
En god bebyggelsemiljö i samklang med sin
omgivning ska eftersträvas. En långsiktigt hållbar
bebyggelse, en god byggnadskultur och en god
landskapsmiljö i dialog med kommuninvånarna ska
främjas. Planläggning ska, med beaktande av naturoch kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse. En långsiktigt god hushållning med
mark, vatten, energi och råvaror ska främjas.

Mål avseende bebyggelseplanering är delvis
uppnådda. Flera av målen är svåra att mäta men
arbetet pågår kontinuerligt för att få en bra
måluppfyllelse. Mål avseende tekniska frågor anses
vara en ständig strävan, trots reducerade medel.
Nya gator för bostäder, nya ljuspunkter, nya gångoch cykelvägar och landsbygdens vatten är exempel
på detta.

Målet är uppnått. Genom planprocessen prövas
markens användning och bebyggelsemiljöns
utformning. Planering innebär samråd och
utställning där kommuninvånarna är delaktiga.
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Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Kommuninvånarna ska ha tillgång till hälsosamma
livsmedel (vatten är ett baslivsmedel), frisk luft, och
en hälsosam miljö. En tydlig koppling mellan
miljömålen och de ekonomiska målen ska
eftersträvas.

Målet är uppnått. Förslag till lokala miljömål antogs i
SBN och MN och skickades till KF för fastställelse
under 2008. De lokala miljömålen bearbetades för
att få bättre koppling till ekonomiska konsekvenser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansett att
kommunens miljömålsarbete bör starta med
följande; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö,
ingen övergödning, hav i balans och myllrande
våtmarker. Efter vissa revideringar av
kommunstyrelsens utskott, remiss och ett tillägg av
kommunfullmäktige har förslaget till lokala miljömål
antagits av kommunfullmäktige (KF 2009-11-30, §
163).
Målet är uppnått. En process pågår sedan några år,
att samlokalisera och flytta olika verksamheter i
avsikt att långsiktigt få lämpliga och rätt
dimensionerade lokaler till respektive verksamhet.
Skollokalutredningen och de följdverkningar denna
får är ett färskt exempel på detta. T.ex. läggs
Jonebergsskolan ned fr.o.m. höstterminen 2009. En
förvaltningsövergripande lokalgrupp har tillsatts med
uppgiften att arbeta med lokaleffektiviseringsfrågor.
Utredning avseende flera olika
lokalförändringsprojekt pågår.
Målet är uppnått. Måluppfyllelse sker kontinuerligt
p.g.a. att det är en ständigt pågående process med
förändringar i verkligheten.

Tekniska avdelningen - Fastighet och städ
Fastighets- och städverksamheten ska långsiktigt
äga, förvalta och ansvara för fastigheter med
offentlig verksamhet, på ett sådant sätt att de som
hyr och brukar lokaler i sin verksamhet får sina
lokalbehov tillgodosedda. Kommunens markinnehav
ska förvaltas utifrån kommunens framtida
markbehov.

Tekniska avdelningen - MBK
Kommunens medborgare, företagare och anställda
ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska
databaser.
Tekniska avdelningen - Offentliga rummet
Kommunens offentliga rum ska vara välskötta,
trygga, säkra och väl fungerande. Eftersatt underhåll
ska undanröjas.
Tekniska avdelningen - 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.
Avloppsvattnet från avloppsverkens kunder ska
omhändertas på ett miljömässigt och tekniskt
tillfredsställande sätt. Vatten- och
avloppsanläggningarna med tillhörande ledningsnät
ska underhållas och upprustas i enlighet med god
driftekonomi samt miljö- och myndighetskrav.
Tekniska avdelningen - Exploatering
En god utveckling av näringsliv och boende i
Simrishamns kommun ska stödjas. Goda fysiska
och ekonomiska förutsättningar ska skapas för
bebyggelse och anläggningar för bostäder, handel,
industrier, service, rekreation och kommunikation.

Målet är inte uppnått. Budgetramen är för liten i
förhållande till behovet. Förväntningar på det
offentliga rummet från såväl bofasta som besökare
är mycket höga.
Målet är som helhet inte uppnått. VA-verkets
avloppsrening uppfyller i dag de krav som
myndigheterna ställer. Nya krav kommer dock att
ställas på slamhanteringen i framtiden, vilket idag
inte kan uppnås. Distribution av dricksvatten
uppfyller dagens krav med undantag av att
kalkhalten inom de södra områdena är för hög. Inom
de norra delarna råder vattenbrist under
högsommaren. Takten på ledningssaneringen är för
låg och måste på sikt ökas betydligt.
Målen är uppnådda. Man har trots lågkonjunkturen
och en kraftig nedgång i byggandet, utvecklat både
privata och kommunala tomter för bostadsbyggande
i Simrishamn och Skillinge. Man har också lyckats
driva frågorna om förbifarter kring Simrishamn och
Kivik samt en cirkulationsplats på väg 9 vid västra
industriområdet.
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Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
tidsbrist har prioriterat akuta ärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat en
intern kontrollplan för år 2009. Uppföljning
har skett avseende övergripande områden
(efterlevnad av kommunens regler och
policies) inom samtliga verksamheter. Ett
undantag är offentliga rummet, där man p.g.a.

När det gäller kontrollområdet ekonomi i
balans har samtliga budgetmål följts upp i
delårsrapport och årsbokslut.

Framtiden
Såväl den närmaste framtiden som den mer
perifera präglas av viktiga utmaningar för
samhällsbyggnadsförvaltningen. De kan delas

upp i tre huvudgrupper: ekonomi, organisation
och service/bemötande.

Ekonomi

centralbyrån) använder, vilket underlättar vid
jämförande nyckeltal.

Förvaltningen arbetar med att göra den
ekonomiska uppföljningen tydlig, lättförståelig
och transparent. Som ett första steg läggs
enheternas budgetar om under 2010 och
kommer framöver att följas upp på
verksamhetsnivå och inte som i dag på
avdelningar och enheter (ansvarsnivå).
Samtidigt kommer man att kunna följa den
verksamhetsindelning som SCB (Statistiska

Under 2010 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra flera större upphandlingar, såväl på konsult- som entreprenadsidan
och man har för avsikt att samarbeta med
Simrishamns Bostäder AB i dessa upphandlingar, för att om möjligt få bättre priser.

Organisation

”Kontakt samhällsbyggnad” har arbetats fram
under 2009 och sjösätts i början av 2010 i ett
syfte att ge invånare/medborgare bättre service
och en väg in i förvaltningen. I samband med
detta minskas också sårbarheten i organisationen när kunskap sprids på flera medarbetare.
Under 2010 kommer en översyn av
organisation och arbetssätt för alla som arbetar
med ekonomifrågor att genomföras. I syfte att
öka effektiviteten har samhällsbyggnadsförvaltningen också för avsikt att se över sin
totala organisation, för att se om ytterligare
samordningsvinster
finns.
Utifrån
ett
huvudspår som utgår från ledorden ”Planera –
Bygga – Förvalta” kommer tankar kring detta
så småningom att läggas fram för nämnden.

Som efterdyningar av genomförda organisationsförändringar (överföring av verksamhet
hos hamnen till kommunstyrelsen och
verksamheten hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen
till
Ystad-Österlenregionens
miljöförbund), har en rad oönskade bieffekter
uppstått i form av kvarlämnade arbetsuppgifter
(tömning av arkiv m.m.), liksom ouppklarade
rättigheter till ärendehanteringsprogram och
kartdatabaser, eller oklarheter i respektive
delegationsordningar. Mycket arbetstid har
tagits i anspråk att i efterhand rätta till detta
och mycket av det kommer inte att kunna
avslutas förrän under 2010.

Service

Service är en kärnfråga för verksamheten och
starten av ”Kontakt samhällsbyggnad” är en
första hållpunkt i det arbetet. Frågan kommer

att leva vidare och utvecklas under 2010 och
därefter.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
sning
Driftredovisning - övergripande
(tkr) *
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
137 968
172 472

Bokslut
2009
126 541
158 326

33 294

26 471

Personalkostnader

9 495

7 914

Kapitalkostnader

Lokalkostnader

49 312

41 298

Övriga kostnader **

80 371

82 643

Nettokostnader

34 504

31 785

Budget
2009
138 487
175 056

Budgetavvikelse
-11 946
16 730

36 569

4 784

* Ansvaret för hamnverksamhet har under år 2009 överförts från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Miljöoch hälsoskyddsavdelningen överfördes till Ystad-Österlenregionens miljöförbund per den 1 juni 2009.
** Entreprenad och köp av verksamhet ingår i övriga kostnader med 34 025 tkr år 2008 och 40 587 tkr år 2009.
Driftredovisning, verksamhet
(tkr)
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen *
Plan- och bygglovsavdelningen
Tekniska avdelningen

Bokslut
2008
4 089
2 948
26 998

Bokslut
2009
1 689
2 174
24 004

Budget
2009
1 685
4 093
28 060

Budgetavvikelse
-4
1 919
4 056

varav fastighet och städ

931

1 505

1 507

2

varav offentliga rummet

20 756

22 015

20 527

-1 488

varav hamn **

7 206

0

0

0

varav MBK

1 400

1 863

1 759

-104
204

varav servicegrupp, maskin/verkstad

189

-204

0

2 464

3 529

3 521

-8

varav exploatering

-5 469

-1 292

0

1 292

varav vatten o avlopp

-1 278

-4 069

0

4 069

varav planering/administration

varav samhällsbyggnadsnämnd

799

657

746

89

Externa samarbetsprojekt

469

3 918

2 731

-1 187

varav GC-väg Brantevik-Skillinge

469

3 918

2 731

-1 187

Summa
34 504
31 785
36 569
4 784
* Miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhet överfördes till Ystad-Österlenregionens miljöförbund per den 1 juni 2009.
** Ansvaret för hamnverksamhet har under år 2009 överförts från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden, exklusive externa
samarbetsprojekt och exploaterings-

verksamhet, uppnår ett överskott jämfört med
budget som uppgår till 4 679 tkr.

Plan- och bygglovsavdelningen
skett en avsevärd förbättring vad gäller
bygglovs- och plankostnadsintäkter, vilket
även bygglovsstatisktiken indikerar. I slutet av
februari innevarande år uppgick antalet
nybyggnationer av bostäder och totala antalet
ärenden till 23 procent respektive 65 procent
av nivån för samma period 2008. I slutet av
december månad är motsvarande siffror 87
procent respektive 93 procent. ROT-avdraget
bedöms ha haft påverkan på årets resultat.

Plan- och bygglovsavdelningen fortsätter att
generera ett överskott, som för helåret 2009
uppgår till 1 919 tkr gentemot budget. Orsaken
är till stor del lägre löner/sociala avgifter inom
bygglov (528 tkr) och administration (734 tkr)
p.g.a. färre heltidsanställda, vilket dock har
medfört orimligt hög arbetsbelastning. Bygglovsavgifter och plankostnadsintäkter är som
helhet 845 tkr högre än budgeterade värden
och är samtidigt i princip lika stora som värden
för föregående år. Det har under året successivt
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
del av arbetstiden åt frågor relaterade till
bildandet av det nya miljöförbundet (IT-frågor,
taxor, styrdokument, behovsutredningar, lokalfrågor m.m.). Detta har dock kompenserats av
att löner, semesterlöner och sociala avgifter har
minskat kraftigt p.g.a. föräldraledighet och
sjukskrivning. Verksamheten uppvisar ett
mindre underskott gentemot budget.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhet övergick den 1 juni till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Med anledning av
detta har driftsbudgeten minskats med 2 081
tkr (KF 2009-03-30, § 35). Verksamhetens
intäk-ter är lägre jämfört med budget p.g.a. att
den uppsökande verksamheten har haft lägre
aktivitet, eftersom personalen har ägnat en stor
Tekniska avdelningen
Fastighet och städ

brukning förväntats. En sådan minskning har
konstaterats för 2009, vilken dock är svår att
analysera eftersom skolan under vårterminen
inte har varit i full drift p.g.a. pågående
ombyggnadsarbete. För de tre fjärrvärmeuppvärmda skolorna Simrislundsskolan, Korsavadsskolan och Österlengymnasiet kan en
totalt sett minskad värmeförbrukning på 5,9
procent konstateras (normalårsjusterat värde).
För hela fastighetsbeståndet har energiförbrukningen (värme, fastighetsel och verksamhetsel) minskat med 1,7 procent. Detta
värde ligger ungefär i nivå med det långsiktiga
energisparmålet (besparing motsvarande två
procent per år under 2008-2012). De verkliga
energibesparingarna är i fas med det
långsiktiga målet, om man räknar från
femårsperiodens början.

Som helhet uppgår fastighetsenhetens driftsnettokostnad (kostnader för fastighetsdrift/underhåll och städning) för 2009 till belopp
som motsvarar budgeterat värde. Kostnaderna
för fastighetsdrift och städning har blivit lite
högre än budgeterat, medan fastighetsunderhållet minskats för att dämpa effekterna av det
förstnämnda. Energikostnaderna har varit stora
under året. Det har under 2009 varit varmare
än normalåret, men mycket snö under
december månad i kombination med dyr
grönyteskötsel har medfört att driftskostnaderna har varit högre än normalt.
Effekterna av den felbudgetering (dubbelräknad hyresintäkt) som skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen mildras delvis av att
Herrlins Stiftelse har efterskänkt en del av
förvaltningens hyra för Björkegrenska gården,
motsvarande 500 tkr. Resterande negativ effekt
av felbudgeteringen har kunnat dämpas genom
minskat fastighetsunderhåll.

Fastighetsfonden har 2009 till sin helhet
använts till större underhållsåtgärder på
Korsavadsskolan, främst invändig målning av
fönster och befintliga ytterväggar i nya förbindelsegångar.

Energisparåtgärder har utförts på Korsavadsskolan. Därmed har en minskad energiförOffentliga rummet

budgeterat värde, vilket beror på att verksamheten är underbudgeterad och att indexökningen är högre än budgeterad kostnadsuppräkning. Till viss del har ovan nämnda
kostnadsökningar dämpats av att man har haft
lägre aktivitet/kostnader (minskning med 491
tkr) när det gäller specialverksamhet (mässor,
tulpan-/rosfestivaler mm). Dessutom uppvisar
sidoordnad verksamhet ett överskott motsvarande 449 tkr (avseende återställning av gata).

Offentliga rummet har under 2009 överskridit
sin budget med 1 488 tkr. Anledningen är att
entreprenadkostnadernas index har ökat
mycket mer än budgeterade kostnadsuppräkningar. Entreprenadkostnader för parkskötsel och beläggningsunderhåll har ökat med
526 respektive 382 tkr (inklusive volymförändringar). Kostnader för snöröjning har
ökat med 543 tkr p.g.a. högre entreprenadindex
och en strängare vinter. Kostnader för
barmarksrenhållningen är 633 tkr högre än
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Vatten och avlopp

I övrigt är kostnader för anläggningsentreprenad, spolning/slamsugning och färger/kemisk
tekniska produkter inom rening avloppsvatten
högre än budgeterat värde. Detta har dock
mildrats av att kostnader inom andra delar av
VA-verksamheten har minskat. Årets överskott
är välbehövligt, eftersom tömning av slammineraliseringsdammarna under våren 2010
förväntas medföra ökade kostnader med 3
mnkr. Vattenförbrukningen ökade med ca 5
procent under 2009, sannolikt till följd av den
torra sommaren.

VA-verksamheten uppvisar under perioden,
trots ökade kostnader för deponi av slam, ett
överskott på 4 069 tkr gentemot budget.
Orsaken är intensifierad verksamhet avseende
VA-anslutning, vilket har resulterat i stora
anslutningsavgifter (34 840 tkr). Anslutningsavgifter har periodiserats och påverkat
årets resultat med 4 699 tkr (varav 3 798 tkr
härrör från inbetalda anslutningsavgifter år
2009 och 901 tkr härrör från inbetalda
anslutningsavgifter tidigare år). De periodiserade anslutningsavgifterna är 3 925 tkr
högre än budgeterat värde och mer än dubbelt
så stora (2 393 tkr högre) än värdet för
föregående år. Det har varit svårt att prognostisera det kraftiga överskottet, med
anledning av att en stor del av anslutningsavgifter har debiterats sent på året.

Överenskommelser rörande regress från
försäkringsbolagen avseende tidigare års
översvämningskostnader har träffats. Totalt har
1 458 tkr betalats ut under 2009 vilket var
lägre än beräknat.

Exploatering

Exploateringsverksamheten
uppvisar
ett
överskott på 1 292 tkr jämfört med budget.

Överskottet härrör från tomtförsäljning i
Borrby och Rörum.

Övriga verksamheter inom tekniska avdelningen

Med övriga verksamheter avses MBK,
servicegruppen, maskin- och verkstadsgruppen, administration och planering samt

samhällsbyggnadsnämnden. Det ekonomiska
utfallet för dessa verksamheter avviker inte för
kraftigt från budgeterade värden.

Externa samarbetsprojekt/GC-väg Brantevik-Skillinge

(43 procent). Man förväntar sig att marklösen
avseende fastigheter som blir lösta år 2010
kommer att medföra kostnader motsvarande
100 tkr för kommunens del, vilket kommer att
belasta år 2010.

Totalkostnaden för gång- och cykelvägen
Brantevik-Skillinge uppgår hittills till 7,8
mnkr. Beloppet inkluderar kostnader för de
fastigheter som har blivit lösta under år 2009.
Kommunens del av denna kostnad är 3,9 mnkr,
vilket överstiger helårsbudgeten med 1 187 tkr
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Resultat- och balansräkning – Vatten och avlopp
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

2009

43 409
1 344
44 753

48 249
1 741
49 990

-14 064
-29 411
-43 475

-13 985
-31 936
-45 921

1 278

4 069

2008-12-31

2009-12-31

77 734
338
94 007
1 205

98 563
546
101 878
976

6 807

10 647

180 091

212 610

-278
1 278

1 000
4 069

135 436

133 745

43 655

73 796

180 091

212 610

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
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Investeringsredovisning - skattefinansierat
Investeringsredovisning, projekt
(tkr)
Fastighet
varav skollokaler

Bokslut
2009
29 761

Budget
2009
34 600

Budgetavvikelse
4 839

25 324

26 400

1 076

varav energisparåtgärder

1 704

1 700

-4

varav brandskydd

1 043

1 050

7

varav inneklimat ventilation

1 000

1 000

0

-1 468

0

1 468

2 158

4 450

2 292

MBK

24

200

176

varav kart- och mätutrustning

24

200

176

1 721

2 550

829

varav Järnvägsgatan, Simrishamn

133

1 000

867

varav förnyelse lekplatser

465

0

-465

varav Skolgatan Gärsnäs

333

0

-333

varav Simris asfaltering

273

0

-273

varav övrigt

517

1 550

1 033

Övrigt

240

50

-190

varav plan- och bygglov

240

50

-190

31 746

37 400

5 654

varav energibidrag Borrby skola
varav övrigt

Offentliga rummet

Summa

Plan- och bygglovsavdelningen
Plan- och bygglovsavdelningen överskrider sin
budget till stor del p.g.a. investeringar i en ny

gemensam reception för förvaltningen.

Tekniska avdelningen
Fastighet och städ

Ombyggnation av Korsavadsskolan är färdig
och verksamheten har kunnat ta hela skolan i
drift. Ett antal kompletteringar och tekniska
anpassningar återstår dock.

De faktiska investeringarna avseende de olika
investeringsprojekten har under år 2009
motsvarat de budgeterade värdena med
undantag av överskott avseende Benka Di 2,7
mnkr, Borrby skola 1,5 mnkr och skollokaler
1,1 mnkr. Ett annat undantag är markarbeten
m.m. på fastigheten ”Konservfabriken 11”, en
investering på 506 tkr som inte är budgeterad.
Dock har man omdisponerat investeringsbudgeten för att kunna täcka denna investering.

Erhållet energibidrag avseende Borrby skola,
netto ca 1,5 mnkr, är inte budgeterat som
intäkt. Det är önskvärt att dessa medel får tas
upp som tilläggsbudget för år 2010, att
användas till nya energisparprojekt.

Offentliga rummet

Offentliga rummet visar ett överskott. Anledningen är att tillgänglighetsanpassning av Järn-

vägsgatan i Simrishamn ännu inte har blivit
genomförd.
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Investeringsredovisning – Vatten och avlopp
Investeringsredovisning, Vatten och avlopp
(tkr)
Vatten- och avlopp

Bokslut
2009
3 071

Budget
2009
7 200

Budgetavvikelse
4 129

1 725

3 900

2 175

823

1 200

377

varav vattenverk

309

1 470

1 161

varav övrigt

214

630

416

Landsbygdens vattenförsörjning

29 117

29 260

143

varav landsbygdens vattenförsörjning

29 117

29 260

143

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät
varav avloppsreningsverk

Vatten- och avlopp

2 757

0

-2 757

varav vatten- och avloppsservicer

2 757

0

-2 757

34 945

36 460

1 515

Summa

avloppsenheten har under året byggt ut
kommunalt vatten och avlopp till 45 fastigheter
utanför projektet Landsbygdens vattenförsörjning för 2 757 tkr. Utbyggnaden beräknas
ge inkomster i form av anläggningsavgifter.

Det finns en förskjutning i tid vad gäller
investeringar inom vatten och avlopp, främst
kapacitetsförbättrande avloppsledningsnät och
vattenverk. Således uppstår en positiv avvikelse med anledning av detta. Vatten- och
Investeringsredovisning - Exploatering
Investeringsredovisning, Exploatering
(tkr)
Exploatering
Totalt

Årets investeringar avseende exploateringen
överskrider budgeten med 2 824 tkr. Varje
projekt bedöms vara självfinansierande över

Bokslut
2009
2 824

Budget
2009
0

Budgetavvikelse
-2 824

2 824

0

-2 824

projekttiden, även om det kan förekomma
obalans mellan olika perioder p.g.a. att
investeringar föregår försäljning i tiden.

NYCKELTAL
Plan- och bygglovsavdelningen
Nyckeltal
(antal)
Antagna planer

Bokslut
2008
10

Bokslut
2009
14

Budget
2009
10

Antal antagna planer avviker gentemot budget, vilket beror på att det är svårt att förutsäga detta värde.
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Tekniska avdelningen
Nyckeltal

Bokslut
2008

Bokslut
2009

Budget
2009

110

103

122

122,6
48,4
23,51
6 220
0,77

123,1
52,0
25,48
6 242
0,83

123,6
45,1
19,50
6 260
0,79

39
61
4
19
55%

27
35
7
16
42%

40
35
7
18
44%

1 983 000

2 074 000

1 950 000

235 000

215 000

200 000

Fastighet
2

Fjärrvärmeförbrukning kWh/m / år, skolor *
Gata
2

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
Vattenproduktion m

3

varav från Tomelilla kommun m 3

3
1 342 000
1 408 000
1 560 000
Debiterbar volym m
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter vatten **
19,82
20,00
27,00
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter avlopp **
11,47
13,05
15,50
* Exklusive Jonebergsskolan. Av jämförelseskäl har man exkluderat förbrukning avseende Joneberg från samtliga siffror
ovan. Korsavadsskolan har varit föremål för ombyggnation 2009 (ej full verksamhet hela året).
** Siffrorna för 2008 har justerats.

Drift och underhållskostnad för gator/vägar har
ökat med nära 7 tkr/km jämfört med budget,
vilket beror på ökade kostnader för vinterväghållning och barmarksunderhåll. Likaså har
kostnader för slitlager/underhållsbeläggning
ökat med 6 tkr/km. Orsaken är ökade kostnader
för beläggningsunderhåll.

Det är svårt att analysera fjärrvärmeförbrukningen, eftersom Korsavadsskolan inte har
varit i full drift under våren 2009 p.g.a.
ombyggnation, vilket har minskat faktisk
förbrukning. I det budgeterade värdet ingår
förbrukning för Korsavadsskolan för hela året.
Fjärrvärmeförbrukning för Simrislundsskolan,
Korsavadsskolan och Österlengymnasiet har
som helhet minskat med 5,9 procent.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande: Karin Fellström-Arnoldsson (m)
Vice ordförande: Göran Thorén (s)
Förvaltningschef: Gunilla Janlert

VERKSAMHETSOMRÅDE
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den
kommunala kultur- och fritidsverksamheten. I
ansvaret ingår förutom de egna verksamheterna bl.a. folkbiblioteken, Ungdomens Hus,
Österlens Museum, Galleri Valfisken och
idrotts- och fritidsanläggningar samt även stöd
till föreningslivet.
I uppdraget ingår också att utse kommunens
kulturpristagare och föreningsledarstipendiat
samt att handlägga lotteriärenden.
Storgatan i Simrishamn med skepp på väg in i hamnen.
Foto: Elisabeth Wikenhed

SAMMANFATTNING
undersökningen.

För att Simrishamn ska vara ett attraktivt
samhälle för alla åldrar krävs både bredd och
kvalitet i verksamheterna. SKL:s jämförelseprojekt, där Simrishamn tillsammans med
Sjöbo och Tomelilla gjort en särskild studie av
kultur- och fritidsverksamheten, visar att
Simrishamn hävdar sig mycket väl i jämförelse
med grannkommunerna. Detta gäller särskilt
kulturverksamheten där, förutom nämndens
verksamheter även kulturskolan ingått i

Fyra frågor har särskilt stått i fokus under året;
entreprenadupphandlingen, ungdomsfrågorna
och Ungdomens Hus kommande flytt till
Valfisken, ombyggnationen av Hafreborg samt
filialbibliotekens framtid.
Nämnden har under året fått ny ordförande.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
Allmän fritidsverksamhet
Föreningsstöd

att målgruppen personer över 50 år träffas och
har kul samtidigt som man rör sig och lär sig
mer om hälsa, kost och idrott. Parallellt med
studiecirkelverksamhet kring hälsa och livsstil,
praktisk hälsomatlagning fick deltagarna prova
på olika aktiviteter.

Nämnden har under året tagit beslut om nya
bidragsnormer för föreningsstödet. Dessa
kommer att gälla från år 2010.
I samarbete med Skåneidrotten, Region Skåne
och Hushållningssällskapet har projektet
Senior Sport School genomförts, vars syfte var
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Ungdomens hus

kommunens högstadie- och gymnasieungdomar (jämfört med 48 procent förra året).

Den särskilda ungdomssatsning på 1,2 mnkr
som kommunfullmäktige beslutat om för 2009
fördelades jämt mellan personal och
bidragsmedel för nya aktiviteter. Satsningen
gjorde det möjligt att ha verksamhet i gång
även under sommaren. Personalen har under
detta år arbetat både ute på stan och inne på
Bénka-dí. Personalen har också svarat för
informationen om de nya bidragsmöjligheterna. Ungdomsrådet har i enlighet med
bidragsreglerna yttrat sig över samtliga
ansökningar. Sammanlagt fördelades 330,6 tkr
till nya aktiviteter i föreningar och ungdomars
egen regi.

Bénka-dí har som första kommunala
verksamhet i Simrishamn startat en Facebookgrupp.
Kommunfullmäktige beslöt att verksamheten
skulle flyttas till Kulturhuset Valfisken.
Förberedelserna har påbörjats och själva
ombyggnationen kommer att påbörjas under
våren 2010. Såväl ungdomar som personal har
varit delaktiga i planeringen.
Under hösten gjordes ett försök med
torsdagsöppet för enbart gymnasieelever.
Besöksfrekvensen var dock mycket låg.
Lördagskvällarna har däremot blivit alltmer
välbesökta under året och har nu ett
genomsnittligt besöksantal på ca 50 personer.

Förutsättningarna vid ungdomsomröstningen
förändrades detta år till att bara utse en
vinnare. Det vinnande projektet, Disco i
simhallen, fick 20 000 kronor. Andelen
röstande minskade till 29,3 procent av
Gemensam service

Förvaltningen har deltagit i det av Sveriges
Kommuner och Landsting drivna Jämförelseprojektet Kultur- och fritidsverksamhet – En
jämförelse av kommuners kultur- och
fritidsverksamhet ur ett medborgarperspektiv.
Den lokala jämförelsen har skett mellan
Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner.
Projektets primära syfte är att ta fram effektiva
arbetsmodeller där jämförelser leder till

praktiska förbättringar i verksamheterna.
Inom ramen för det treåriga projektet
Öresundsregionen som kreativ metapol, där
Simrishamn deltar i modellprojekten Barn- och
ungdomskultur och Kultur och hälsa, har
arbetet i den första fasen främst fokuserat på
kompetensutveckling, nätverksbygge samt
framtagande av ett antal delprojekt.

Allmän kulturverksamhet
Galleri Valfisken

2009 blev det sista året i Galleri Valfiskens
nittonåriga historia. Nämnden beslöt i samband
med fördelning av budgetramen 2010 att lägga
ner galleriet. Sedan galleriet öppnade år 1990

har totalt 141 olika konstutställningar visats
och Galleri Valfisken har rönt stor uppmärksamhet långt utanför Simrishamns
gränser.

Bibliotek
del främst kommit att handla om verksamheten
vid de integrerade folk- och skolbiblioteken.

Verksamheten på biblioteket har utgått från
den biblioteksplan som antagits av kommunfullmäktige för perioden 2009 – 2012. Som ett
led i handlingsplanen har bl.a. arbetet med en
tillgänglighetsplan påbörjats. Samarbetet med
socialförvaltningen sker främst inom ramen för
i den tvärsektoriella kulturgrupp som finns
tillsatt. Samarbetet med skolan kring
skolbiblioteksfrågorna har under årets andra

Öppettiderna på biblioteksfilialerna har, som
en följd av nämndens besparingar, under
hösten minskats till 8,5 timme per vecka
fördelat på två dagar.
Totalt sett över året har biblioteket minskat sitt
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genom att de får tillgång till båda kommunernas bokbestånd.

besöksantal under 2009 med 3,7 procent men
samtidigt ökat sina utlåningssiffror med 1,4
procent.

Biblioteket har deltagit i två regionala projekt
som handlat om skönlitteratur och deras roll
som en central utvecklingsfråga för folkbiblioteken. Under denna tid har det bland
annat anordnats en fokusgrupp, där kommuninvånare fått diskutera vad de önskar av
biblioteket.

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt att
Simrishamns bibliotek slår samman sin
bibliotekskatalog med Tomelillas. Förutom
rent administrativa samordningsvinster och
bättre förutsättningar för en kvalitetssäkring av
bibliotekssystemet, kommer servicen till
medborgarna i och med detta att förbättras
Idrotts- och fritidsanläggningar

arbetet med att göra parkeringsplats, tillgängliga bord och bänkar samt grillplatser mer
funktionella påbörjats. Kommunens ”Kommitté för funktionshindrade” har löpande
deltagit och informerats kring arbetet. Arbetet
kommer att fortsätta och förhoppningsvis
kunna slutföras inför 2010 års badsäsong.

Entreprenadavtalet gällande driften av de
idrotts- och turistanläggningar nämnden
ansvarar för löpte ut den 31 december 2009.
En ny upphandling har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
för en ny period på fem år med möjlighet till
förlängning på tre år. Två anbud inkom och
avtal har därefter slutits med Fritid Österlen
AB, som inkommit med det mest fördelaktiga
anbudet.

I samband med och som en direkt följd av
Korsavadsskolans ombyggnad har nämnden
varit Simrishamns Atletklubb behjälplig med
iordningställande av en utrymningsgodkänd
träningslokal. Dessutom har av samma ombyggnadsskäl ny lokal för luftgevärsskytte till
Österlens Skytteförening färdigställts på
Simrislundsskolan.

Merparten av de lokaler som är tillgängliga för
föreningarna har nu anslutits till kommunens
elektroniska inpasseringssystem. Resterande
lokaler kommer att anslutas allt eftersom
systemet installeras. Dessa lokaler är nu också
möjliga att boka via internet.

I bowlinghallen har investerats i nya
klotreturer. Inom de kommande två till fyra
åren kommer det med stor sannolikhet att
erfordras ytterligare reinvesteringar, i första
hand i form av nya bomrännor och ny banbeläggning.

Inför sommaren påbörjades en enklare
upprustning av Gyllebobadet för att därmed
tillgänglighetsanpassa badplatsen. Den första
åtgärden har varit att ersätta befintliga omklädnings- och toalettbyggnader. Därefter har
Kulturminnesvård
Österlens museum

gänglighetsanpassade.

Årets mest spektakulära händelse inträffade
under sommaren då Birgit Rausing tillkännagav att hon ville skänka 4 mnkr till renovering
av Hafreborg. Kommunfullmäktige beslöt
därefter att anslå ytterligare 2,6 mnkr för att
möjliggöra att tre av byggnadens fyra våningar
kan renoveras under 2010.

Under 2009 producerades utställningen
Plogfynd, som utgick från museets arkeologiska samlingar. Utställningen kommer att
visas även under 2010. Museet har 2009 slagit
publikrekord med sammanlagt 57 000 besökare. Utställningen kompletterades sedan
under sommaren löpande med fynd från de
utgrävningar som Regionmuseet i Kristianstad
svarade för i Maletofta.

Museets arkiv och kontor flyttades under
hösten till Björkegrenska gården. Därmed har
de problem som tidigare funnits kring arbetsmiljön i de gamla lokalerna kunnat åtgärdas
och lokalerna är därmed också fullt till-

Föremål med anknytning till smide har under
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ett antal år varit deponerade på Gislövs
smidesmuseum. I samband med att de förändrar sin verksamhet har utställningen plockats
ned och föremålen flyttats till Österlens
museums magasin. Inför flytten dokumenterades och registrerades samtliga 1 730
föremål i museidatabasen.

Under året har diskussioner förts kring hur
samarbetet mellan museerna i Simrishamn och
Ystad skulle kunna utvecklas.
Arbetet med Österlens hällristningar har
fortgått även under 2009 och utredningen
Skånes hällristningar på uppdrag av Region
Skåne har slutförts. Arbetet med hällristningarna har bl.a. lett till att museet i samarbete med Malmö museer initierat ett
skolutbyte mellan en klass på Korsavadsskolan
och en i Sydafrika. Gemensam nämnare för
utbytet som precis hann komma igång i slutet
av året är just hällbilder som finns i närheten
av båda skolorna.

Tillsammans med Ystads museer och Tomelilla kommun har museet med stöd av Region
Skåne arbetat fram en särskild hemsida med
inriktning på kulturarvet i regionen. Inom
ramen för detta projekt genomfördes också ett
pilotprojekt med gemensam marknadsföring av
olika arrangemang under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och
nya kulturella uttryck och fritidsformer ska kunna
komma till stånd.
Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och
fritidsliv i kommunen.

Målet kan sägas vara uppfyllt vilket bl.a. framgår av
resultatet av Jämförelseprojektet.
Målet kan sägas vara uppfyllt genom egna
arrangemang och genom olika verksamhets- och
projektbidrag.

Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
ning av träningstider stämmer överens med
den fördelning som legat till grund för
fördelningen mellan föreningarna.
• omfattning och kostnader för bibliotekets
kravhantering.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att den
som sin plan för intern kontroll ska göra
• månatlig uppföljning av budgeten. Österlens museum ska särredovisas.
• kvartalsvis uppföljning av antalet biblioteks-, galleri- och museibesök samt antalet
bibliotekslån.

Uppföljning av planen kommer att redovisas
för nämnden separat vid ett senare tillfälle.

Därutöver ska nämnden under 2009 särskilt
granska
• hur föreningarnas faktiska interna fördel-

Framtiden
Verksamheten vid Österlens Museum och
Ungdomens Hus kommer att få stå i centrum

inför 2010. En annan viktig fråga
verksamheten vid biblioteksfilialerna.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
En allmän återhållsamhet i kombination med
en minskad semesterlöneskuld och lägre
kostnader för förenings- och projektbidrag gör
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

att kultur- och fritidsnämndens bokslut visar på
ett överskott på 502 tkr.

Bokslut
2008
2 878
35 653

Bokslut
2009
2 267
35 599

Budget
2009
1 472
35 306

Budgetavvikelse
795
-293

Personalkostnader

12 001

12 471

11 761

-710

Lokalkostnader

11 059

11 166

11 159

-7

Kapitalkostnader

1 508

1 377

1 377

0

Övriga kostnader

11 085

10 585

11 009

424

32 775

33 332

33 834

502

Nettokostnader

har museibutiken genererat en högre försäljning än budgeterat.

Avvikelsen vad gäller intäkterna beror främst
på ej budgeterade anställningsstöd och på
bidrag från Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvård i Sydöstra Skåne för registrering och omhändertagande av föremål. Dessa
bidrag är också anledningen till att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Därutöver
Driftredovisning, verksamhet
(tkr)
Nämndsverksamhet
Sportlovsverksamhet
Stöd till fritidsverksamhet
Ungdomens Hus
Lotteritillstånd
Administration
Galleri Valfisken
Musik
Övrig kulturverksamhet
Bibliotek
Idrottsplatser
Sporthallar
Campingplatser
Motions-/Vandringsled
Samlingslokaler
Utomhusbad
Entreprenad-fritid
Österlens Museum
Kulturminnesvård

Avvikelserna beträffande personalkostnaderna
beror främst på ej budgeterade anställningar
som finansierats via anställningsstöd och andra
bidrag.
Bokslut
2008
347
35
2 759
2 203
-3
2 691
671
56
492
10 716
153
4 398
282
16
1 811
692
3 521
1 703
232

Bokslut
2009
357
32
2 632
3 049
-9
2 678
646
73
430
10 240
137
4 465
268
0
1 951
632
3 535
1 982
235

Budget
2009
300
35
2 718
3 332
0
2 668
669
71
489
10 577
131
4 474
270
10
1 941
596
3 535
1 783
237

Budgetavvikelse
-57
4
86
283
9
-10
23
-3
59
336
-6
10
3
10
-10
-36
0
-200
2

32 775

33 332

33 834

502

Nettokostnader
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Kommentarer till avvikelser gentemot budget
• Nämndsverksamhet: Ersättningarna till
nämndsledamöterna har blivit högre än
budgeterat.
• Ungdomens Hus: I redovisningen ingår
kostnaderna för den särskilda ungdomssatsningen. Av de medel som avsattes för
nya aktiviteter i föreningsregi och för
ungdomars egna projekt återstår 283 tkr.
• Bibliotek: Utfallet beror främst på att
intäkterna blivit högre än budgeterat, på en
kraftig minskning av semesterlöneskulden,
på lägre kostnader för biblioteksdatanätet
samt på att långtidsfrånvaro inte återbesatts

fullt ut.
• Övrig kulturverksamhet: Utfallet beror
främst på att kostnaderna för beviljade
projekt blev lägre än budgeterat.
• Österlens Museum: Överskridandet beror
främst på att kostnaderna för tömning och
omhändertagande av föremålen i Hafreborg
inte budgeterats samt att det inte varit
möjligt att fördela kostnaderna för
utställningen Plogfynd över två år.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, projekt
(tkr)

Bokslut
2009

Budget
2009

Inventarier
Gyllebobadet ny omkl.bygg
S-hamn atletklubblokal
Bowlinghallen
Konstinköp, årligt

233
214
80
130
12

350
370
80
125
75

Budgetavvikelse
117
156
0
-5
63

Summa

669

1 000

331

Bokslut
2008
1 694
164
58

Bokslut
2009
1 724
167
58

Budget
2009
1 717
163
58

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

165 393
13 800
4 429
57 000
40 940
2 914
31%
195 073
853

170 000
13 000
6 000
50 000
52 000
3 300
35%
190 000
650

NYCKELTAL
Nyckeltal
Nettokostnad per invånare, nämndens totala verksamhet
Kontant förenings- och studieförbundsstöd per invånare
Mediainköpskostnad per invånare
Antal besökare:
Bibliotek
Ungdomens Hus (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

Bokslutet visar inte på några större avvikelser
vad gäller nyckeltalen.

kontant föreningsstöd/invånare har inte
justerats i budget 2009 med anledning av det
ansvar nämnden fått för den särskilda
ungdomssatsningen. De ingår dock i bokslutet.

Nyckeltalen för nettokostnad/invånare och
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Carl-Göran Svensson (c)
Vice ordförande: Christer Grankvist (s)
Förvaltningschef: Göran Nydahl

VERKSAMHETSOMRÅDE
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.
Elevhälsan består av skolhälsovård, skolpsykolog, logoped, övergripande specialpedagog
samt kuratorer. Elevhälsan ansvarar även för
fördelning av resurser till elever i behov av
särskilt stöd.

Kulturskolans musikundervisning.
Foto: Camilla Backman

Nämnden 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.

Vuxenutbildning samordnas med Ystad
kommun och drivs administrativt från Forum
Ystad.
Förvaltningens resultatenheter ansvarar för
familjedaghem, förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

SAMMANFATTNING
nuvarande antal elever. Det blir svårt att
behålla ett bredare programutbud och färre
elever i programmen ökar kostnaderna till en
nivå som ekonomin inte kan hantera.

Året har präglats av diskussioner kring den
pågående finanskrisen och effekter av denna på
kommunens ekonomi. Alla nämnder måste ta
sitt ansvar. För barn- och utbildningsnämndens
del handlade det om ekonomins anpassning till
ett minskat elevantal samt en tillkommande
besparing på ca 3,4 mnkr (en procent av
tilldelad budget). Det har varit en självklar
målsättning för verksamheten och nämnden,
trots dessa stora besparingar, att arbeta för att
lämna en budget i balans. Det ständiga arbetet
med besparingar skapar dock en stor oro och
tar fokus från verksamhetens innehåll och
kvalitet. Situationen försvårades av tillkommande kostnader t.ex. för Skånetrafikens
taxehöjningar.

Det görs ett tillfälligt avbrott i planerade
skolombyggnader efter färdigställandet av
Korsavadsskolan. Det behövs en ny analys av
samordning mellan byskolornas verksamhet.
Under hösten genomfördes en utredning av
kostnader och kvalitet för olika alternativ att
organisera undervisningen i framtiden.
Utredningen har sänts ut på remiss under våren
2010.
Vuxenutbildningen samordnas med Ystad och
administreras från Forum Ystad. Denna
organisation har också varit föremål för
diskussion och utretts enligt direktiv från
nämnden. Utredaren konstaterar att verksam-

Österlengymnasiets framtid är en stor fråga för
nämnden. Antalet elever kommer att fortsätta
minska till en nivå motsvarande hälften av
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heten fungerar bra, men att delar av denna kan
samordnas med gymnasieskolans verksamhet i

framtiden.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
kommer att skapa goda pedagogiska
förutsättningar för både elever och personal.

Antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan minskar. Effekten av den förändrade
demografin motsvarar en minskning av ekonomin med ca 5 mnkr. Detta har förvaltningen
varit förberedd på. Nämnden överskred
budgeten år 2008 med 5 mnkr i första hand på
grund av en för stor bemanning inom gymnasieskolan. Därtill kom under våren ett extra
sparbeting på 3,4 mnkr (en procent av budgetramen). Tillsammans motsvarar detta en
minskning på drygt 13 mnkr, som huvudsakligen måste hanteras genom en minskning av
antalet personal på alla nivåer inom förvaltningen. Det är självklart att de stora förändringar som uppstår av detta skapar stor oro och
frustration. Den administrativa hanteringen av
övertalig personal följer särskilda lagar som
gör att avvecklingen av personal tar tid.
Uppsägningstiden på grund av arbetsbrist är
normalt sex månader. För att i större utsträckning undvika kostnader för uppsägningstider
påbörjade förvaltningen arbetet med bemanningen läsåret 2010/11 redan i september.
Förutsättningen var att nämnden redan innan
tagit beslut om ekonomin så att denna bildade
underlag för övertalighet av personal. Uppsägningar beräknas kunna bli klara i februari
2010.

Under året har särskoleverksamheten fördelats
på olika enheter för att skapa möjlighet till
större integration mellan särskola och vanlig
skola och för att minska förvaltningens
administration. Träningsskolan i Gärsnäs tillhör i fortsättningen skolenhet Nord.
En ny gymnasieskola där man mer betonar
kompetens i yrkesutbildningarna planeras av
de statliga myndigheterna. I dessa planer ingår
en ny lärlingsutbildning, som staten gett kommuner som så önskar möjlighet att arbeta med
redan nu. Lärlingsutbildning på detta nya sätt
finns i Simrishamn och verkar vara en utbildningsform som lämpar sig väl för kommunens
småskaliga näringsliv.
Det har efter hand byggts upp en allt starkare
samverkan mellan Skånes kommunala gymnasieutbildningar. Alla elever kan fritt söka
utbildningar i hela Skåne. Intagningen är samordnad i ett gemensamt intagningssystem. Den
totala effekten av fritt sök för eleverna har varit
svår att förutse.
Det visar sig dock att elever generellt söker sig
till större kommuner. Mindre årskullar och en
ökad andel elever, som söker sig mot andra
kommuner skapar problem för kommunens
gymnasieskola.

Under sommaren 2009 avvecklades Jonebergsskolan. Den nya Korsavadsskolan medförde en
helt ny pedagogisk organisation. Alla elever
har ett skåp för ytterkläder och skor samt ett
annat för läromedel. Detta var viktigt för att
möjliggöra en ren innemiljö. Det har varit ett
betydande administrativt projekt att hålla
undervisningen och den omfattande ombyggnaden igång utan störningar. Elever och
byggnadsarbetare har kunnat umgås utan
incidenter. Det allmänna intrycket är att
ombyggnaden av Korsavadsskolan är mycket
lyckad och att den, precis som planerat,

Under året har staten satsat på yrkesutbildning
(”yrkesvux”), en satsning som löper över åren
2009-2011. Ystad, Simrishamn och Tomelilla
kommuner har gemensamt ansökt om statsbidrag och beviljats 1,4 mnkr. Under hösten
2009 har det genom denna kommunsamverkan
startats yrkesutbildningar inom el, kock,
handel, omvårdnad, svets, lokalvård med flera.
Medel har också beviljats för 2010.
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Barnomsorg
Nämnden har sedan länge en målsättning att
förbättra personaltäthet och kvalitet inom
barnomsorgen. Personaltätheten ligger nu nära
rikssnittet (5,3 barn per årsarbetare) och antalet

barn per grupp är bland de lägsta i landet.
Förskolorna har generellt sett fungerat mycket
bra.

Förskoleklass och grundskola
kommer att medverka i utveckling av nya
kursplaner i matematik för grundskolan i
Sverige. Pojkar gör generellt sett betydligt
sämre resultat än flickor, vilket är ett problem
som skolorna särskilt måste beakta.

Grundskolan fungerar i stort sett bra enligt
våra kvalitetsmätningar. Det finns dock fortfarande ett behov av att utveckla kvaliteten i
matematikundervisningen. Förvaltningens uppföljning av matematikfärdigheten har fått stor
uppmärksamhet. Kompetens från Simrishamn
Gymnasieskola

att matematikundervisningen måste utvecklas
så att elevernas behov av omväxling och medverkan i undervisningssituationen förbättras.
Elevinflytandet är ett annat område som
behöver utvecklas.

Det fria valet av gymnasieutbildningar har
påverkat antalet sökande till Österlengymnasiet. Nämnden har beslutat att vår gymnasieskola måste utveckla modern pedagogik och
moderna arbetssätt. Skolinspektionen betonar
Vuxenutbildning
Simrishamns vuxenutbildning samordnas med
Ystad. Eleverna tycker att denna samordning

fungerar bra. Vissa utbildningar som t.ex. SFI
arrangeras i Simrishamn.

Måluppföljning
Barnomsorg
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i
Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig
och utvecklande verksamhet som ger varje barn en
bra start i sitt livslånga lärande.

Simrishamns kommun har i genomsnitt kunnat
erbjuda barnomsorg inom fyra dagar på våren och
inom sju dagar på hösten vilket är bra. Förvaltningen
kan konstatera att verksamheternas kvalitet är hög
och att personalen medvetet arbetar med barnens
utveckling. I en enkätundersökning kring årsskiftet
angav föräldrarna till barn i förskolan siffran 8,2 för
påståendet att verksamheten i förskolan håller hög
kvalitet. Detta på en skala 0-10, där 0 betyder
"instämmer inte alls" och 10 anger "instämmer helt”.
Motsvarande siffra för fritidshemmen och
familjedaghemmen var 7,2 respektive 9,0. Särskilda
insatser görs vad det gäller språkutveckling, något
som är särskilt viktigt för barnens fortsatta lärande i
förskola och grundskola. Genuspedagogen arbetar i
barnomsorgen för att medvetandegöra och
uppmärksamma personalen hur vi redan i förskolan
grundlägger traditionella könsrollsmönster bland
barnen.
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Grundskola (inkl. förskoleklass)
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns
kommun erbjuder en verksamhet med höga
förväntningar på elevernas och personalens
prestationer och med en tydlig uppföljning av varje
elevs kunskapsutveckling. Elevernas behov är
utgångspunkt för organisation och arbetssätt.

Grundskolan fungerar generellt sett bra enligt
genomförda kvalitetsmätningar. Förvaltningen ser
dock en markant skillnad mellan pojkars och flickors
resultat. Via våra mätningar av elevernas
läsutveckling genom grundskolan kan vi se att flickor
har en bättre läsutveckling, vilket kan förklara en del
skillnader i resultat mellan pojkar och flickor.
Mätningen visar också att läsutvecklingen avtar för
eleverna i 11- 12 årsåldern. Förvaltningen
undersöker för närvarande möjligheterna att
stimulera läsutveckling även i senare delen av
grundskolan.
Matematikkunskaperna håller på att förbättras och
då i första hand genom en ökad kvalitet i
undervisningen i grundskolans tidigare del.

Gymnasieskola
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Simrishamns kommun erbjuder i samverkan med
andra aktörer, gymnasieutbildningar som täcker
huvuddelen av elevernas önskemål.
Österlengymnasiet har en sådan inriktning att
skolans utbildningsutbud är attraktivt för merparten
av kommunens gymnaieelever.

Frisök/fritt sök i Skåne medför stora möjligheter för
eleverna att få sina val och önskemål tillgodosedda,
både vad gäller lokalisering av utbildningen som
dess innehåll. Österlengynmnasiet utgjorde inte i år
ett val för majoriteten av kommunens blivande
gymnasieelever.

Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
av dessa nya styrdokument och det finns inga
skäl att vänta in statliga insatser.

Nämndens interna kontroll utförs i enlighet
med den tagna kontrollplanen för året. De
rutiner som kontrolleras är främst de som rör
ekonomi och central administration. Verksamhetsmässiga rutiner kontrolleras bland annat
genom kvalitetsredovisningen till Skolverket.
Uppföljningen av planen visar att de kontrollerade rutinerna fungerar, men att det samtidigt
finns administrativa områden som bör utvecklas.

Minskat elevantal ställer krav på vår
organisation. Ju mer av uppföljningen som kan
automatiseras desto mer av personresurser kan
vi spara in på. Det utvecklade samarbetet med
UNIKUM är ett sätt att minska på det
omfattande arbete som krävs för att följa upp
elevers kunskapsutveckling både för lärare och
för arbetslag som för förvaltningsledning.

Framtiden

Färre elever till Österlengymnasiet ställer krav
på skolans organisation och elevernas
studiemiljö. Detta i sin tur skapar behov av
didaktisk utveckling hos pedagogerna. Att få
till stånd ett annat arbetssätt kan falla sig
naturligt i och med att nya styrdokument ska
introduceras.

Den nya gymnasiereformen kommer att ställa
höjda krav på elevernas behörighet till nationella program på gymnasieskolan. Det ställer i
sin tur krav på att förvaltningen följer upp fler
ämnen än svenska, engelska och matematik.
Nya läro- och kursplaner introduceras inom
kort för hela skolväsendet från förskola till
gymnasium och vuxenutbildning. Det kommer
att krävas en genomgripande implementering

En avgiftsfri allmän förskola införs även för
barn från tre års ålder från och med den 1 juli
2010, vilket medför att fler barn än tidigare
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kommer

att

få

tillgång

till

pedagogisk

verksamhet.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
38 972
370 601

Bokslut
2009
39 222
374 858

Budget
2009
32 332
365 207

Budgetavvikelse
6 890
-9 651

212 034

208 325

203 539

-4 786

38 310

38 623

38 090

-533

Kapitalkostnader

1 962

1 815

1 812

-3

Övriga kostnader

118 295

126 095

121 766

-4 329

331 629

335 636

332 875

-2 761

Personalkostnader
Lokalkostnader

Nettokostnader

Barn- och utbildningsnämnden hade ett besparingskrav 2009 på en procent av budgetramen
vilket innebar 3,4 mnkr. Budgeten ändrades till
332 875 tkr (336 237 tkr). Besparingar gjordes
inom följande områden: 1 mnkr inom barnomsorgen, 1 mnkr inom grundskolan, 500 tkr
inom administration av särskola, 300 tkr inom
lärarlyftet samt 600 tkr på övrig gemensam
administration.

för Skånetrafiken ökade drastiskt efter
sommaren 2009 genom en oväntad höjning av
biljettpriserna. För barn- och utbildningsnämnden innebar detta en kostnadsökning
enbart under höstterminen 2009 med ca 1,5
mnkr. Busskostnaderna i budgeten för 2010
måste därför ökas med 3 mnkr. Kostnaden för
övertalig personal under året är svår att exakt
precisera men uppskattas till ca 1 mnkr.

Flytten från och tömning av Jonebergsskolan
har kostat ca 1,7 mnkr. Denna kostnad har
förvaltningen tvingats ta, eftersom det visade
sig att budgeten för ombyggnad av Korsavadsskolan inte innefattade detta. Kostnaderna

Förvaltningens totala budget överskreds med
2,76 mnkr, vilket, sett mot årets ovanligt stora
besparingskrav, kan betraktas som ett godtagbart resultat.

Driftredovisning, verksamhet
(tkr)
Nämnds- och styrelsevht.
Musik- och kulturverksamhet
Barnomsorgsverksamhet
Förskoleklassverksamhet
Grundskoleverksamhet
Gymnasieverksamhet
Vuxenutbildning
Gemensamma verksamheter
Gemensam administration

Bokslut
2008
698
4 566
72 010
7 193
125 396
74 676
4 033
34 425
8 632

Bokslut
2009
851
4 433
67 508
6 554
119 722
76 638
4 118
49 552
6 260

Budget
2009
861
4 553
68 862
7 654
116 053
73 039
5 504
47 062
9 287

Budgetavvikelse
10
120
1 354
1 100
-3 669
-3 599
1 386
-2 490
3 027

Nettokostnader

331 629

335 636

332 875

-2 761
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mnkr vid delårsbokslutet. Detta underskott har
under hösten ökat till ca 2 mnkr. Ökningen
beror i första hand på kraftigt ökade råvarukostnader. Kostenhetens ekonomi måste analyseras och regleras under 2010 för att skapa en
fungerande budget. Kostenheten ligger för
tillfället i barn- och utbildningsnämndens
budget trots att kostenheten betjänar flera
förvaltningar. Rimligen borde kostenheten
bilda en fristående resursenhet för att
tydliggöra ansvar och ekonomi.

Överskridandet av grundskolekostnaderna med
3,6 mnkr kompenseras i viss mån av en positiv
semesterskuld på ca 1,4 mnkr. Problemet med
övertalighet av personal är en annan faktor
som ökar grundskolekostnaderna.
Gymnasieverksamheten har kostat mer än
budgeterat och kommer sannolikt att göra så
även 2010.
Kostenheten, som ingår bland gemensamma
verksamheter, redovisade ett underskott på 1,1
Resultatenheter
Resultatenheter
(tkr)
Ingående balans
Nettoresultat
Utgående balans

Skolenhet
Nord
-74
1 429
1 355

Skolenhet
Syd
-429
21
-408

Skolenhet
Centrum
776
-403
373

Österlengymnasiet
-3 148
-1 583
-4 731

Totalt
-2 875
-536
-3 411

bidragit med 1 mnkr ur investeringskontot
medan skolenheten själv fått betala ca 0,7
mnkr. Inom skolenhet Centrum uppskattar man
kostnaderna för övertalighet av personal till ca
0,3 mnkr. Centrums överskridande på bara 0,4
mnkr innebär då att verksamheten är väl i
balans inför 2010.

Skolenhet Nord har ett överskott, som beror på
att förväntade övertalighetskostnader inte
hamnat på enheten. Avsiktligt har man skjutit
upp tillsättning av skolledare i avvaktan på att
de nya verksamheterna (grundsärskola, träningsskola och särvux) införlivats i enheten.
Resultatet förbättras ytterligare av en positiv
semesterskuld.

I våra prognoser beräknades gymnasieverksamheten ge ett underskott på ca 1 mnkr. Detta
berodde i huvudsak på att skolan har tvingats
driva verksamheten med färre elever än väntat
och hade svårigheter att snabbt förändra
organisation och bemanning. De ekonomiska
effekterna av nedskärningar av personal på
Österlengymnasiet visar sig inte fullt ut förrän
våren 2010. Underskottet budgetåret 2009
slutade därför på 1,6 mnkr.

Skolenhet Syd har en budget i balans.
Bildandet av den nya Korsavadsskolan och
avveckling av Jonebergsskolan har medfört
stora flyttkostnader för skolenhet Centrum. När
samhällsbyggnads-förvaltningens anslag för
ombyggnaden tagit slut har Centrum fått ta
kostnaderna för installationer, flyttning och
tömning av Jonebergsskolan. Totalt handlar
detta om ca 1,7 mnkr. Förvaltningen har
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, projekt
(tkr)
Inventarier skolmåltider
Renovering Skolenhet Centrum
BUN-kontoret
Summa

87

Bokslut
2009
928
889
132

Budget
2009
1 000
750
250

Budgetavvikelse
72
-139
118

1 949

2 000

51

Verksamheterna

utbildningsnämndens investeringsbudget under
hösten 2009 för viktiga investeringar i
samband med färdigställande av Korsavadsskolan.

Barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget reviderades efter beslut av kommunfullmäktige i maj 2009 med en minskning
på 500 tkr till 2 mnkr (2,5 mnkr). Skolenhet
Centrum har fått 888 tkr av barn- och

NYCKELTAL
Volymtal, barnomsorg
1-3 år
4-5 år
6-9 år
10-12 år

Enskild
2008
53
46
124
43

Kommunal
2008
250
238
443
113

Enskild
2009
75
62
131
52

Kommunal
2009
319
246
413
115

Summa

266

1 044

320

1 093

Friskolor
2008
13
84
85
148

Kommunal
2008
136
416
483
605

Friskolor
2009
14
78
87
120

Kommunal
2009
133
425
432
525

330

1 640

299

1 515

2008

2009

589

525

vt 2009

ht 2009

totala antalet studerande
varav Sfi (svenska för invandrare)
särvux

201
75
29

227
77
27

Summa

305

331

2008

2009

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

3
12
14
13

0
9
16
12

Summa

42

37

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

Volymtal, gymnasieskola
Österlengymnasiet

Volymtal, vuxenutbildning

Volymtal, grundsärskola
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SOCIALNÄMNDEN
Ordförande: Stefan Lamme (m)
Vice Ordförande: Pia Ingvarsson (s)
Förvaltningschef: Roland Persson

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Administration
• Individ- och familjeomsorg, inklusive flyktingmottagning och kommunens arbetsmarknadsåtgärder
• Social omsorg
• LSS-verksamhet

Café Ankaret i Skillinge. Foto: Kjell-Ove Lundin

SAMMANFATTNING
Den ekonomiska krisen
2010 ska starta ett trapphusboende LSS med
nio lägenheter till en kostnad av ca 5 mnkr på
helårsdrift, erbjuda daglig verksamhet till sex
nya brukare LSS till en kostnad av ca 0,8
mnkr. Under 2009 aktualiserades också några
personer som ”uskrivningsklara” från psykiatrin med krav på omfattande kommunala
insatser. Dessa personer var inte kända i
tidigare planering. Deras behov kommer att
behöva klaras inom ramen för 2010.

Den ekonomiska krisen satte sin prägel på
2009. Förutsättningarna ändrades drastiskt och
ett antal beslut togs för att få en budget i balans
för 2009 och 2010. Men det var också mycket
viktigt att få så bra förutsättningar som möjligt
för 2011. Förvaltningschefsgruppen fick bl.a. i
uppdrag att ta fram ett förslag för en budget i
balans 2010. Förslaget hamnade på totalt 27
mnkr, varav för socialnämnden 10,6 mnkr. Till
detta ska läggas att socialnämnden i september
Åtgärder för god ekonomisk hushållning

såsom införande av ny organisation, avveckling av ett omodernt LSS-boende inom kvarteret Lasarettet, införande av resursfördelningssystem etc. Inom LSS gällde en generell
nerdragning på fem procent för att kunna få
fram resurser till nytt trapphusboende, daglig
verksamhet m.m.

Socialförvaltningen startade tidigt under året
ett arbete med att ta fram ett antal förslag för
en budget i balans. Samtliga chefer och
övergripande administration engagerades på
planeringsdagar och ett antal förslag arbetades
fram och ett krismedvetande skapades. Socialnämnden tog därefter under våren en rad beslut
för att skapa bästa förutsättningar för en budget
i balans för perioden 2009-2011. Det gällde
bl.a. en översyn av hela LSS-verksamheten
med inslag av både avveckling och utveckling,

Inom vård och omsorg togs beslut om att
avveckla Skogsgläntans gruppboende i S:t
Olof för att därmed maximera utnyttjande89
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av LSS-boendet på kvarteret Lasarettet för
nytillkommande psykiskt sjuka som anmälts
utskrivningsklara från psykiatrin. Det sistnämnda kostar ca 2 mnkr på helårsbas. Ska
socialnämnden klara finansieringen av det nya
trapphusboendet i helårsdrift 2011 så bygger
det på att LSS-boendet på Strandbadsvägen är
helt avvecklat. Här finns ingen planering för
detta idag och det är inte säkert att avveckling
är möjlig. Det finns också en hotbild vad gäller
försörjningsstödet och andra sociala kostnader
som man erfarenhetsmässigt vet uppstår en bit
in i en lågkonjunktur. Så skedde på 90-talet, då
kostnaderna för bl.a. försörjningsstödet steg
kraftigt.

graden av lägenheterna inom äldreomsorgen.
Ett första steg togs för att omvandla Stibyborg
till trygghetsboende. Upphandlingen av ny
entreprenad på Lillevångshemmet gav också
minskade kostnader. Utöver detta togs också
vissa kostnadsreducerande beslut inom individoch familjeomsorgen och enheten för kommunal hemsjukvård.
Denna process innebar att socialnämnden
redan inför sommaren hade tagit alla de beslut
som var möjliga för att skapa förutsättningar
för en budget i balans 2009 och 2010. Det var
sedan upp till förvaltningen att verkställa och
rapportera. Det arbetet inleddes omedelbart
eftersom omställningsarbete tar tid. Det kan nu
konstateras att resultatet av detta arbete kom
snabbare än vad förvaltningen hade trott och
full effekt kunde skönjas under årets allra sista
del. Socialnämnden står därmed rustad för att,
med nu kända fakta, klara 2010. Det finns nu
också ett bättre utgångsläge för att klara 2011
när bl.a. kostnaderna för trapphusboende och
daglig verksamhet inom LSS slår igenom med
helårseffekt. Likaså har nämnden varit tvungen
att använda lägenheter i den kvarvarande delen

Sammanfattningsvis kan sägas att socialnämnden och socialförvaltningen genom ett snabbt
och målmedvetet arbete under 2009 skapade
maximala förutsättningar för en budget i balans
2010 och förbättrade möjligheter att klara
2011. Det redovisade överskottet ska ses mot
den bakgrunden och är ett tydligt exempel på
god ekonomisk hushållning i praktiken. Detta
har genomförts med ett fortsatt bra resultat i de
olika kvalitetsuppföljningar som genomförts.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Viktiga förändringar
Administration
alla verksamhetsnära beslut tas ute i
verksamheten. Politiken beslutar om mål,
riktlinjer, resurser och kvalitet. Förvaltningen
ansvarar för verkställighet och uppföljning.

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. Under 2009 genomfördes ny
upphandling av driften på det särskilda
boendet, Lillevångshemmet. En annan uppgift
för administrationen är att se till att
fördelningen av resurser inom de olika
fördelningssystemen fungerar löpande under
året. Under 2009 ökade arbetsuppgiften genom
att ett nytt resursfördelningssystem inom LSS
verksamheten lyckosamt implementerats. Mer
och mer av resurser fördelas löpande under
året, utifrån köp och sälj perspektiv snarare än
en årlig anslagsbudget.

Administrationen
har
arbetat
med
kvalitetsarbete och utvärdering av vad
kommuninvånarna anser om de tjänster som
utförs.
Det
har
bl.a.
genomförts
brukarundersökningar
och
verksamhetsuppföljningar. Det har gjorts särskilda
uppföljningar på de verksamheter som ligger
på entreprenad samt några av dem som drivs i
egen regi. Förvaltningen har inte resurser att
följa upp samtliga verksamheter på detta sätt
eftersom det är en mycket omfattande uppgift.
Samtliga uppföljningar som görs rapporteras
till socialnämnden.
Administrationen
har
också
i
olika
sammanhang och i olika frågor haft samarbete

Ett decentraliserat arbetssätt innebär att nästan
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med kommunförbundet Skåne, Region Skåne
samt övriga kommuner i främst sydöstra
Skåne, men även Skåne nordost.

processen med införande av öppna jämförelser
mycket positiv för kvalitetsutveckling och
verksamhetsutveckling.

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. Socialstyrelsens arbete med
att införa s.k. öppna jämförelser kommer att
leda till att administrationen måste förstärkas
för att klara de nya uppgifterna. Samtidigt är

Arbete med ett successivt införa e-tjänster
inom kommunen har fortsatt, likaså arbetet
med att förbättra hemsidan. Ett annat angeläget
projekt som administrationen tagit del i är
arbetet med en kris- och katastrofplan.
Socialchefen har deltagit i en arbetsgrupp som
tagit fram förslag till nytt samverkansavtal
mellan regionen och kommunerna.

Miljöarbete
samtliga bilar mot miljövänliga alternativ så
långt det är möjligt. Det är dock nödvändigt att
ha ett visst antal större bilar med fyrhjulsdrift
för att klara vinterväglaget.

Socialförvaltningens verksamheter arbetar
allmänt miljömedvetet. Socialförvaltningen
ansvarar numera för kommunens leasingbilar
och där pågår ett arbete med att byta ut
Politisk verksamhet

samverkansmöten med grannkommunerna
samt samverkansråd barn-familj tillsammans
med presidierna för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden m.m.
Presidiet har också deltagit i arbetet med
planeringen av Jonebergsområdet.

Socialnämnden har haft tio 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. Presidiet har deltagit i
kommunala pensionärsrådets sammanträden,
Individ- och familjeomsorg
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

ningar, deltar i projektet. Utbildning i
haschprogram har skett för handläggare i
ungdomsgruppen och Prologen. Ett informationsprogram och ett behandlingsprogram kan
nu erbjudas haschmissbrukare i öppenvård.

Implementering av socialstyrelsens riktlinjer
för missbruks- och beroendevård i Skåne har
fortsatt under året i SIKTA, SKL:s och
Regionens projekt. Kommunerna i SÖSK, som
sedan flera år har ett samarbete kring missbruksfrågor och har haft gemensamma utbildBarn- och ungdomsvård

Barngrupperna är ett samarbete mellan barnoch utbildningsförvaltningen och individ- och
familjeomsorgen. De två barngruppsledarna
kommer från vardera förvaltningen. Gemensam utbildning, barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, av fler grupp-

BBIC, barns behov i centrum, har införts i
barn- och ungdomsarbetet. Socialnämnden
ansökte hos socialstyrelsen om ordinarie licens
i november. BBIC-nätverket i SÖSK har haft
regelbundna träffar. Barngruppen Blåvingen
har fortsatt med mycket gott resultat.
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Sverige delta i arbete med modellområde
tillsammans med landsting/region. Syftet är att
tidigt upptäcka barn som mår dåligt, för att i tid
erbjuda dem stöd på rätt nivå. Från
Simrishamn deltar socialförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen.

ledare i aktivt föräldraskap har skett under året.
Flera grupper har också genomförts. I
samverkan med kyrkan erbjuds föräldrar till
barn 0-1,5 år att delta i gruppverksamheten
MER-kraft. M = mat, E= egenvård och R=
relationer. Ystad-Simrishamn blev utvalda att
tillsammans med tretton andra kommuner i
Det kommunala stödet till psykiskt funktionshindrade

En hundraprocentig tjänst tillfördes sysselsättningen, samt förstärktes jobbcenter och

boendestödet med 45 procent på grund av ökat
behov av boendestöd.

Flyktingmottagandet

kvalitet än tidigare. Under året har samarbetet
med föreningslivet utökats samt mottagandet
av barnen förbättrats genom utökat stöd i
skolan. Flera av flyktingarna har haft
instegsjobb.

35 flyktingar mottogs under året. Flyktingarna
har läst SFI, svenska för invandrare, på halvtid
och varit på arbetslivscenter på halvtid
alternativt
praktik
på
företag.
SFIundervisningen på Forum i Ystad har en högre
Ensamkommande flyktingbarn

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. En svårighet är att få
tag i vårdnadshavare för ungdomarna när de
fått PUT, permanent uppehållstillstånd och inte
längre ska ha god man.

Socialnämnden skrev ett avtal med Migrationsverket att ta emot nio asylsökande ungdomar. Ett nytt boende öppnades på Strandbadsvägen i december med plats för nio
ungdomar och i Borrby bor fem ungdomar.
Ungdomarna går i skolan, en på högstadiet och
de övriga på gymnasiet. Samarbetet med
Arbetslivscenter

Arbetslivscenters målgrupper är ungdomar,
flyktingar och försörjningsstödsberoende.
Samarbete med flyktingmottagningen startade
hösten 2008. Det är kö till OSA-platserna.

Feriearbete för ungdomar är numera en helt
kommunal angelägenhet. Samarbetet med
landskapsvården fungerar utmärkt. Landskapsvården fick ta emot ett miljöpris.

Serveringstillstånd

året om intresse av gemensam handläggning
och tillsyn i serveringsärenden. Tomelilla
kommun var positiv, dock inte Ystads
kommun. Ska man gå vidare måste samtliga tre
kommuner vara intresserade.

Det var som vanligt många nyansökningar och
ändringar i befintliga tillstånd under våren. En
utbildning för krögare och serveringspersonal i
ansvarsfull alkoholservering hölls gemensamt
av kommunerna i SÖSK. En förfrågan till
Tomelilla och Ystads kommuner gick ut under
Hyresgaranti

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

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

Kriscentrum har haft utbildning för personal i
de samverkande kommunerna vilket var

mycket uppskattat.

FINSAM

sig till målgruppen arbetslösa och sjukskrivna
ungdomar 19-29 år. Projektet har beviljats
medel att anställa en projektledare och en
projektmedarbetare. Tomelilla är värdkommun. Andra projekt håller också på att tas
fram.

Under året etablerades ett finansiellt
samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad samt Region Skåne,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Under hösten har Tomelilla och Simrishamns
kommuner arbetat fram ett projekt som riktar
Vård och omsorg
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
inriktningsmål 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 som
det anges i avsnittet ”Mål med tidsplanering”:

3.
4.
5.

6.
7.

1. Det individuella behovet och perspektivet
har förstärkts genom att de mål som styr
verksamheten i huvudsak är ur ett
brukarperspektiv.
2. Det finns ett utbud av utförare med två
entreprenader, två intraprenader och
decentraliserad förvaltningsdrift. Brukarval

8.

finns i den norra kommundelen. F.n. utreds
också införande av LOV.
Tillgången på mobilt läkarstöd har
förbättrats via insatser från Region Skåne.
Ett närståendecentrum är etablerat på
Bergengrenska gården.
Socialnämnden och socialförvaltningen är
en mycket aktiv part i de forum där kommunen arbetar med framtida boendeplanering.
Det pågår en mycket aktiv process för att
skapa trygghetsboende i kommunen.
Synsättet att socialförvaltningen till stora
delar är en serviceorganisation till kommunmedborgarna är i allt väsentligt implementerad.
Arbetet med att upprätta en handlingsplan
för att klara framtidens personalbehov
pågår.

Efterfrågan på insatser

en viss ökad väntetid för brukarna, men socialnämnden håller med god marginal de
handläggningstider som lagen säger. Ingen
behöver heller ligga kvar i onödan på sjukhus
utan det klaras med en god tillgång på
korttidslägenheter och en snabb och flexibel
hemtjänst. Förvaltningen har inga kostnader
för ”utskrivningsklara”.

Efterfrågan på äldreomsorg och hemsjukvård
följer befolkningsutvecklingen. Sedan kan det
uppstå en viss kortsiktig variation i efterfrågan.
Genom beslutet att avveckla ytterligare ett
antal lägenheter (åtta stycken) inom det
särskilda boendet har socialnämnden nu höjt
utnyttjandegraden och problemet med enstaka
lediga lägenheter är nu borta. Det har inneburit
Möjlighet att påverka

Ett utvecklingsarbete pågår med syfte att ge
kommuninvånarna större utrymme att bestämma hur och med vad man vill ha hjälp. Rikt-

linjerna för trygghetslarm har ändrats och nu
får man ett larm på den egna upplevelsen och
inte utifrån en strikt behovsbedömning. Den
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att eventuellt snäva in sitt geografiska område
till att enbart omfatta Kivik och S:t Olof.

ändrade policyn har medfört att antalet
trygghetslarm successivt ökat. Ökad trygghet
leder dock till att man troligen bor kvar i eget
boende längre.

Socialnämnden deltog under året tillsammans
med Ystad i en upphandling av kyld mat som
ett frivilligt alternativ till nylagad mat som
körs ut dagligen. Syftet var att alternativet
skulle bli billigare för brukaren och leda till
större valfrihet. Upphandlingen ledde dock inte
till ett billigare pris, vilket var en av
förutsättningarna. Samtidigt har de vanliga
livsmedelsbutikerna infört ett allt bredare
utbud av färdiga och halvfärdiga produkter till
konkurrenskraftiga priser, en utveckling som vi
troligen bara sett början på. Det kan därför
vara klokt att avvakta med initiativ och invänta
marknadens lösning.

Systemet med brukarval är infört och det är
möjligt för privata aktörer att etablera sig som
utförare av hemtjänst. F.n. pågår en översyn av
systemet med brukarval för att anpassa detta
till LOV. Kiviks hemtjänstdistrikt (drivs av
Förenade care) har under året haft
auktorisation att ta uppdrag i hemtjänstdistrikten i S:t Olof, Gärsnäs och delar av
centrala hemtjänstdistriktet. S:t Olof har i sin
tur tillstånd att ta ärenden i Kivik. Strax före
årsskiftet tog dock Förenade care kontakt med
förvaltningen och påbörjade en diskussion om
Entreprenad och intraprenad

Kiviks hemtjänstdistrikt drivs på entreprenad,
vidare drivs Skönadalshemmet och centrala
hemtjänstdistriktet på intraprenad.

Under våren slutfördes en ny upphandling
gällande Lillevångshemmet. Aleris fick förnyat
förtroende att driva verksamheten vidare för i
första hand fyra år.
Utveckling av anhörigstödet

förmedla praktrisk hjälp där så behövs.
Viktigast är att försöka nå de som inte har
någon hjälp från kommunen. Demenssjuksköterska och metodhandledare har sina
lokaler på centrat. På centrat arbetar man också
med att stimulera frivilligverksamhet m.m.

Verksamheten vid Bergengrenska centrat har
fortsatt att utvecklas på ett mycket positivt sätt
och har nu börjat bli ett begrepp hos
kommunmedborgarna. Arbetet sker i samverkan med en rad olika samarbetspartners.
Kärnan i verksamheten är att försöka nå
anhörigvårdare för att erbjuda stöd, råd och
Äldrecenter med trygghetsboende

nämnden och socialförvaltningen har på olika
sätt arbetat med frågan, bl.a. genom att delta i
pågående stadsplaneringsarbete. Det mest
aktuella projektet är Joneberg 1, där det ska
skapas ett trygghetsboende med 25-30
lägenheter och ett äldrecentrum. Arbetet
kommer att fortsätta under 2010 och har rönt
stort stöd från kommunmedborgarna.

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 av brist på
alternativ inom kommunen. En del väljer
tyvärr att flytta från kommunen. SocialGod service och god tjänstekvalitet

portering och klagomålshantering. Uppföljningarna visar överlag goda resultat. Särskilt
glädjande är punkten bemötande där brukarnas
bedömning ligger på 9,23 på en tiogradig
skala.

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, avvikelserap94
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Omsorgsgaranti

Socialnämnden har fastställt en omsorgsgaranti
i särskilt boende. Denna har under året kompletterats med ett tillägg beträffande rätt till
daglig utevistelse. Förvaltningen har dock valt

att avvakta med omsorgsgaranti i ordinärt
boende eftersom en statlig utredning arbetar
med frågan om införande av en värdighetsgaranti.

Lokalfrågan för hemsjukvårdens rehabiliterings- och hjälpmedelsverksamhet

närvarande oklart hur länge verksamheten
kommer att kunna finnas kvar på området.
Frågan bearbetas i kommunens lokalgrupp.

Lokalfrågan för denna verksamhet har inte
kunnat föras närmare en lösning. Situationen är
inte bra. Det finns en koppling till eventuell
evakuering av kvarteret Lasarettet. Det är för
Stimulansmedel för utveckling av äldreomsorgen

samheten. Det är dock idag oklart hur det blir
med stimulansbidragen efter 2010. 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 förebyggande arbete samt läkemedelsgenomgångar
m.m. Medlen är till mycket god nytta i verkArbetskläder

Arbetskläder inom vård och omsorg har, enligt

Socialstyrelsens riktlinjer, införts under året.

LSS-verksamheten
LSS-plan – 2016

med stor säkerhet prognostisera kostnaderna
för främst daglig verksamhet och boende. LSSplanen har kompletterats med en särskild
utvecklingsplan som socialnämnden fastställt.

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

Bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 – nytt trapphusboende

I samarbete med Simrishamns Bostäder AB
påbörjades arbetet med att skapa ett nytt
”trapphusboende” på Bruksområdet. Boendet
kommer att stå klart för inflyttning under

hösten 2010. I planeringsunderlaget ser
socialförvaltningen att ytterligare ett nytt LSSboende kommer att behövas 2012 och kanske
redan under 2011.

Avveckling av gruppboendet på Strandbadsvägen 4

boendet är avvecklat som LSS-boende. På
grund av inflyttning av nya brukare med LSSbeslut lär det bli svårt att klara avvecklingen.
Den frigjorda halvan används numera för
ensamkommande flyktingbarn.

Befintligt gruppboende på Strandbadsvägen 4
skulle avvecklas under 2009. Den viktigaste
orsaken till detta var bristande tillgänglighet
och arbetsmiljö för personalen. Resurserna
behövs för att kunna driva det nya trapphusboendet på helårsbas. Endast hälften av
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Utveckling av daglig verksamhet

lokalerna som alla är vinnare på. På så vis
breddar socialförvaltningen sitt utbud av daglig
verksamhet och verkar för en ökad delaktighet
i samhällslivet.

För att utveckla den dagliga verksamheten har
ett samarbete inletts med kultur- och
fritidsförvaltningen. Det handlar om att bedriva
caféverksamhet och ha musikgrupp i samarbete med Benka-Dí. Det är ett sambruk av
Införande av resursfördelningssystem

Resursfördelningssystem har införts inom stora
delar av LSS-verksamheten (boende, daglig
verksamhet och korttidstillsyn) med ett mycket
gott resultat. Det har blivit tydligare spelregler

för verksamheten och en bättre resurshushållning. Det har också inneburit att resurser
har kunnat frigöras för att finansiera ny
verksamhet under 2010.

Övrig utveckling inom LSS

resurser för sjukgymnast och arbetsterapeut.
Arbetet med att förtydliga den lokala
ambitionsnivån har inletts samt arbetet med att
introducera ett arbetssätt som är mer
habiliterande i syfte att göra brukarna så
självständiga som möjligt.

2009 har också inneburit starten på ett
omfattande förändringsarbete inom LSSverksamheten. Organisationen har anpassats
efter verksamhetens krav på en tydligare
styrning och uppföljning. Habiliteringsresurserna har förbättrats genom ökade
Måluppföljning
Individ- och familjeomsorg

Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Verka för att barn och unga växer upp under trygga
och goda förhållande.
Beakta barnperspektivet i alla frågor.
Minska beroendet av alkohol och droger.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.
Verksamheten klarar att uppfylla målet.
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 och får goda levnadsvillkor.

Verksamheten klarar att uppfylla målet för de
personer som man arbetar med. Ytterligare insatser
behövs dock för denna målgrupp.
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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.
Människor ska ges möjlighet att bo kvar i sina hem
även om det uppstår ett stort behov av vård och
omsorg.
Stöd till närstående genom korttidsboende,
dagverksamhet, avlösarservice och annat stöd i den
omfattning som behövs.
Alla insatser ska göras utifrån personens
hälsotillstånd, fysiska/psykiska funktionshinder och
sociala förhållanden. Insatserna ska innebära en
förstärkning och komplettering av den enskildes
resurser och ska utformas och genomföras
tillsammans med den enskilde. Personalen ska
arbeta förebyggande och ha ett rehabiliterande
synsätt där så är lämpligt utifrån individens behov.

Verksamheten klarar att uppfylla målen. Det finns
dock ett observandum när det gäller fallolyckor.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Kommunal hälso- och sjukvård
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Socialnämnden har ett ansvar för att den
kommunala hälso- och sjukvården bedrivs 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.
Socialnämndens ansvar är att erbjuda hemsjukvård
både i särskilt och ordinärt boende samt i
dagverksamhet och korttidsboende.
Palliativ vård av hög kvalitet ska bedrivas inom
ramen för en samverkan mellan regionen och
närsjukvården på Österlen.
Socialnämnden ska även erbjuda habilitering,
rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Verksamheten klarar att uppfylla målet, men det
finns utrymme för förbättringar.
Verksamheten klarar att uppfylla målet.

97

Verksamheterna

LSS-verksamhet
Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Socialnämnden ska bedriva en verksamhet av god
kvalitet som främjar delaktighet och jämlikhet i
samhällslivet för personer med funktionshinder.
Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva
som andra och få sina behov tillgodosedda så att
man kan leva ett gott liv.
Verksamheten ska vara grundad på normalisering
med respekt för den enskildes självbestämmande
och integritet. Stödinsatserna ska vara individuellt
anpassade och den enskilde ska så långt som
möjligt ges inflytande över utformningen.
Socialnämnden ska medverka till att den enskilde
får en meningsfull sysselsättning och att han/hon får
bo på ett sätt som är anpassat efter individuellt
behov av stöd och service. Samma gäller tillgången
till ett fritids- och kulturutbud.

Verksamheten klarar att uppfylla målet, men det
finns utrymme för förbättringar.

Verksamheten klarar att uppfylla målet, men det
finns utrymme för förbättringar.

Verksamheten klarar att uppfylla målet.

Annan viktig verksamhetsinformation
Intern kontroll
Individ- och familjeomsorg

Kontroll har skett enligt antagen plan löpande
under året. När brister har uppmärksammats

har åtgärder vidtagits.

Vård och omsorg

Kontroll har skett enligt antagen plan löpande
under året. När brister har uppmärksammats

har åtgärder vidtagits.

LSS-verksamheten

Kontroll har skett enligt antagen plan löpande
under året. När brister har uppmärksammats

har åtgärder vidtagits.

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
Driftredovisning
Driftredovisning, övergripande
(tkr)
Intäkter
Kostnader

Bokslut
2008
65 266
418 212

Bokslut
2009
68 593
429 058

Budget
2009
63 006
434 260

Budgetavvikelse
5 587
5 202

278 190

279 201

285 942

6 741

19 449

20 753

20 443

-310

Kapitalkostnader

2 345

2 451

2 452

1

Övriga kostnader

118 228

126 653

125 423

-1 230

352 946

360 465

371 254

10 789

Personalkostnader
Lokalkostnader

Nettokostnader
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Driftredovisning, verksamhet
(tkr)
Nämndsverksamhet
Social omsorg / HsL
LSS
Individ- och familjeomsorg
Administration

Bokslut
2008
937
241 876
67 927
36 832
5 374

Bokslut
2009
922
252 576
61 004
39 634
6 329

Budget
2009
1 043
260 805
64 806
36 456
8 144

Budgetavvikelse
121
8 229
3 802
-3 178
1 815

Nettokostnader

352 946

360 465

371 254

10 789

Den största anledningen till överskottet är
omstrukturering av LSS verksamheten, som
gått från ett underskott på 9,2 mnkr 2008 till ett
överskott på 3,8 mnkr 2009 (skillnad på 13,0
mnkr). Social omsorg hade ett överskott 2008
på 14,5 mnkr men detta har sänkts till 8,2 mnkr
2009 (skillnad på 6,2 mnkr).

Den totala kostnaden för socialnämndens olika
verksamheter var för 2009, 429 058 tkr.
Intäkterna var 68 593 tkr. Nettokostnaden blev
därmed 360 465 tkr. Budgeterad nettokostnad
var 371 254 tkr. vilket gav ett nettoöverskott
på 10 789 tkr. Detta är en avvikelse mot budget
på 2,9 procent. I överskottet ingår intraprenadernas andel med 2 913 tkr.
Större avvikelser mot budget
Överskott

• Övriga LSS verksamheter som visar
överskott 2009 är daglig verksamhet, 2,4
mnkr, samt korttidsvistelse och familjehem
0,5 mnkr.
• På intäktssidan finns ett totalt överskott på
5,5 mnkr. Anledning till detta är bl.a. ökad
återsökning av moms och vårdkostnader
inom institutionsvård barn och ungdom 1,2
mnkr. Personlig assistans har ett överskott
på intäktssidan jämfört med budget på 0,7
mnkr. Inom äldreomsorgen finns ej
budgeterade statliga stimulansmedel på ca
2,8 mnkr .

• Löner visar på ett överskott på 6,7 mnkr
varav 3,4 mnkr är inom äldreomsorgen, 2,0
mnkr inom LSS verksamheten och 1,1
mnkr inom individ- och familjeomsorgen
och administration. Anledning till överskottet är bl.a. återhållsamhet, stängning av
demensenhet, stängning av gruppbostad
inom LSS verksamheten samt lägre
lönerevision än förväntat.
• Inom social omsorg finns ej använda
driftsmedel och pengar till köp av och
extern LSS verksamhet på ca 2,4 mnkr.
Några externa placeringar har upphört efter
sommaren.
Underskott

• Inom IFO finns ett underskott på övriga
insatser barn och ungdom samt institutionsvård barn och ungdom på totalt - 1,6
mnkr.
• Bostadsanpassningsbidrag -1,1 mnkr p.g.a.
fler och dyrare anpassningar.
• Hjälpmedel -1,3 mnkr p.g.a. fler hjälpmedel

som bedöms som driftskostnad istället för
investering.
• Personlig assistans LSS/LASS visar ett
underskott på 1,5 mnkr.

Ökade och minskade intäkter/kostnader mellan 2008 och 2009

Nettokostnadsökningen mellan 2008 och 2009
fördelar sig i stort enligt följande

Socialnämndens nettokostnad har ökat med 7,5
mnkr (2,1 procent) mellan 2008 och 2009
vilket historiskt är en låg kostnadsökning.
Mellan 2007-2008 ökade kostnaden med 20
mnkr (6 procent).

Kostnaden för vård och omsorg har ökat med
4,4 procent (10,4 mnkr), LSS verksamhet har
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Anledningen är avveckling av gruppbostad
och boendestödsgrupp, men även en
omstrukturering av verksamheten under
året.
• Gemensamma kostnader inom LSS har
minskat med 0,5 mnkr (-72 procent).
• Kostnad för daglig verksamhet LSS har
minskat med 2,8 mnkr (-25 procent) p.g.a.
”effektivisering” av verksamheten. Detta
genom omstrukturering till renodlad
kärnverksamhet med oförändrat antal
brukare.

minskat med 10,2 procent (-6,9 mnkr), medan
individ- och familjeomsorg har ökat med 7,6
procent (2,8 mnkr). Anledning är bl.a.
• Kostnad för institutionsvård vuxna har ökat
med 0,6 mnkr (+76 procent).
• Kostnad för bostadsanpassning har ökat
med 0,9 mnkr (+47 procent).
• Nettokostnad för barn boende enligt LSS
9:8 har minskat med 4,1 mnkr (-85
procent).
• Nettokostnad för köp av plats till vuxna
enligt LSS 9:9 har ökat med 1,5 mnkr
(+179 procent).
• Kostnad för gruppbostäder enligt LSS har
minskat med ca 3,0 mnkr (-10,6 procent).
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, projekt

Bokslut

Budget

Budget-

2009

2009

avvikelse

ADB-investeringar
Inventarier hemtjänst
Trygghetslarm
Hjälpmedel

186
657
100
1 335

300
700
100
2 100

114
43
0
765

Totalt

2 278

3 200

922

(tkr)

• Anledning till överskott på inköp av
hjälpmedel, är att större andel av hjälpmedelsinköpen, bedöms som driftsinventarier och därmed belastar driftsbudgeten.
Underskott på driften är ca 1,3 mnkr och
överskott på investering är 765 tkr.

Totalt visar investeringsbudgeten ett överskott
med 922 tkr. Anledning till detta är bl.a:
• Återhållsamhet av investering i ADB p.g.a.
pågående upphandling av nytt vård- och
omsorgssystem, för att kunna använda
medlen kommande år.
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NYCKELTAL
Nyckeltal

Bokslut
2008

Bokslut
2009

Budget
2009

785

*819

829

438
550

443
618

440
515

282

282

282

varav på entreprenad

75

75

75

Antal fasta korttidsplatser inom särskilda boende
Hemsjukvård
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser
Antal ärende, bostadsanpassning
* enligt prognos från kommunledningskontoret feb 2010.

23

22

22

745
172

745
200

745
-

Nyckeltal, särskilt boende
(lönekostnad per lägenhet i kr)
Hammenhög
Borrby
Skillinge
Gärsnäs
St Olof
Skönadalshemmet

Bokslut
2008
373 557
378 959
405 723
311 144
424 075
366 755

Bokslut
2009
385 837
378 292
408 082
298 843
414 114
375 224

Förändring

Medel

374 722

376 021

0,3%

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

3,3%
-0,2%
0,6%
-4,0%
-2,3%
2,3%

Kommentar: En anledning till den låga kostnadsökningen är bl.a. en högre beläggning (ökat ca 1,5 % från 96 % till 97,5
%) d.v.s. fler brukare bor på särskilt boende utan att öka personalkostnaden. En annan anledning är återhållsamhet p.g.a.
den krismedvetenhet som finns i verksamheten. Kostnadsökning helår, p.g.a. lönerevisionen, har varit ca 2,55 %.

Nyckeltal, Gruppbostad enligt
LSS 2008 och 2009
(personalkostnad per boende)
Oxelgatan
Vinkelgatan
Stibyborg LSS boende
Strandbadsvägen 4
Betgatan 184
Bruksgatan 5 E
Simrisv. 7/Bruksgatan 9
Kvarngatan 5

Antal boende
(medel)
2008
5
5
6
7
5
7
8
6
49

Bokslut Antal boende
(medel)
2008
2009
531 518
5
653 272
5
447 972
6
726 319
5
589 166
5
279 508
7
272 341
4
789 672
6

2009
561 294
767 667
446 123
729 235
523 574
290 706
133 544
781 096

Förändring
kr/boende
2009
5,6%
17,5%
-0,4%
0,4%
-11,1%
4,0%
-51,0%
-1,1%

520 718

543 615

4,4%

43

Bokslut

Kommentar: även om medelkostnaden per boende totalt har ökat med 4,4 %, så har totala personalkostnaden för
gruppbostäder minskat med 2,1 mkr (-8,3%). Fördelning av resurser har gjorts månadsvis enligt nytt
resursfördelningssystem inom LSS. Strandbandsv 4 samt Simrisv 7/ Bruksgatan 9 har succesivt avvecklats under året.
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Nyckeltal, 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

Nyckeltal, Individ- och familjeomsorg
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
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Bokslut
2008
37
41
2
4
89
51
54
17

Bokslut
2009
40
41
2
4
88
45
54
16

Budget
2009
37
41
2
4
89
51
54
17

20

20

20

Bokslut
2008

Bokslut
2009

Budget
2009

302
5 104

305
5 478

346
4 367

2 718
302

1504
961

1710
620

3 908
1 755
5 255
794

5 174
1 142
4 219
866

3 416
1 603
4 725
790

