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Inledning 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  

 
 

 
 
 
I BALANS 2010 – DAGS FÖR VISIONSARBETE     
 
Bokslutet för 2010 visar ett överskott på 24 
mnkr. För åttonde året i rad visar vi på positivt 
resultat. Det är viktigt att vi kan redovisa posi-
tiva bokslut. Det ger oss handlingsfrihet fram-
över och med tanke på befolkningsutveckling 
och åldersstruktur är det än mer viktigt att ha 
en balans. Det är också viktigt att vi inte drar 
på oss skulder som nästa generation ska tving-
as brottas med. 

Detta har uppnåtts tack vare ökade skatteintäk-
ter, extra tillfälligt stadsbidrag och väl funge-
rande interna system, som skapar kostnads-
medvetande hos vår personal. Dessa system är 
inte lika välfungerande överallt, och här finns 
möjlighet till förbättring.  
 
Mycket arbete pågår löpande under året. 
Kommunen har deltagit aktivt i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt, medbor-
gardialogen, som syftar till att stärka demokra-
tin och utveckla inflytandet för kommuninvå-
narna.  
 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har 

bedrivits ett omfattande och uppmärksammat 
jämställdhetsarbete, finansierat av regeringens 
särskilda jämställdhetssatsning. En satsning 
som vi nu förlänger 2011, och som då ska om-
fatta hela kommunen.  
 
Beslut togs under året att förlägga turistbyrån 
på södra kajen i direkt anslutning till Marint 
centrum. Arbetet följer plan och invigning blir 
den 11 april 2011.         
 
Kontakt samhällsbyggnad öppnade den 3 feb-
ruari, ett helhetsgrepp för att ge en effektivare 
och bättre service till våra kommuninvånare 
som slagit väl ut.  
 
Ett antal nya medarbetare på ledande poster 
har rekryterats under året, däribland barn- och 
utbildningschef, turistchef och personalchef.  
 
Invigningen av Marint centrum var en av de 
största och kanske viktigaste händelsen under 
året. Marint centrum ska nu formas till att bli 
den naturliga mötesplatsen för Östersjöns ma-
rina forskning och företagsutveckling. Kom-
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Inledning 

munens industri- och fastighetsbolag, Simris-
hamns Industrifastigheter AB, renoverade un-
der året, tegelmagasinet på Södra Kajen. Där 
inryms nu lokaler för kustbevakning, Fiskeri-
verk, hamnkontor, fiskeområde Syd, KIMO 
och framförallt för entreprenörer inom den 
marina sektorn. Kommunen fick ekonomiskt 
stöd från både Sparbanken Syds stiftelse och 
Region Skåne. Kontakterna med Ideon innova-
tion, Lunds universitet, IVL med flera har för-
djupats och intensifierats.     
 
Simrishamns Bostäder AB har avslutat en om- 
och påbyggnad av lägenheter på Bruksområ-
det. Detta innebär en stor kvalitetshöjning för 
flera lägenhetsinnehavare som bland annat får 
tillgång till hiss. Husen har byggts på med två 
våningar och det har skapats fantastiska lägen-
heter med en vidunderlig utsikt över hela Ha-
nöbukten. I skrivande stund är alla nya lägen-

heter uthyrda.  
 
Utbyggnaden av VA på landsbygden har fort-
satt. Detta är ett viktigt miljöprojekt. 
 
Under 2011 kommer stort arbete att läggas på 
kommande översiktsplan och visionsarbete. 
Det ska bli spännande att i visionsarbetet lyfta 
blicken och försöka skapa förutsättningar för 
gemensamma mål, som fler invånare, lägre 
arbetslöshet, långsiktigt hållbar miljö, trygghet 
och jämställdhet.   
 
Avslutningsvis vill jag tacka all personal för 
goda insatser under det gångna året. Det är 
tack vare Er som vi kan ge god service till 
såväl kommuninvånare som besökare. Det är 
tack vare Er som vi i år kan redovisa ett så 
positivt bokslut. 

 
STORT TACK! 

 
Anders Johnsson (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

KOMMUNENS UTVECKLING OCH HÄNDELSER ÅR 2010 
 
 
 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 
 
Simrishamn är en inflyttningskommun. Be-
folkningstalet har varit i stort sett konstant den 
senaste tioårsperioden. En kommun med en 
befolkningssammansättning med ett negativt 
födelsenetto måste ha en stark nettoinflyttning 
för att öka sin befolkning. Simrishamns kom-
mun har den senaste tioårsperioden balanserat 
sin befolkningsutveckling mellan inflyttnings-
överskott och födelseunderskott.  
 
För att kunna öka inflyttningen ytterligare till 
kommunen krävs fortsatta satsningar på att 
övertyga regering/departement, trafikverk och 

region om behoven av förbättrad infrastruktur. 
Som kommun måste vi fortsätta att utveckla 
Simrishamn, att komplettera den positiva bil-
den av Simrishamn/Österlen. Pågående sats-
ningar på Östersjöns miljö genom Marint cent-
rum tillsammans med utvecklingen av Skånskt 
byggnadsvårdscentrum är goda exempel som 
kommer att stärka vårt varumärke. Marknads-
föringen av kommunen måste vidareutvecklas 
liksom att den nya översiktsplan som nu kom-
mer att utarbetas måste ge förutsättningar för 
framtida möjligheter för kommunen.

 
 
NÄRINGSLIV/ARBETSMARKNAD 
 
En styrka inom kommunens näringsliv och 
arbetsmarknad är det mångfacetterade företa-
gandet. Många olika branscher med många 
små och medelstora företag gör oss mindre 
sårbara vid olika samhällsförändringar. Under 
året kan vi glädjande konstatera att ett av de 
största företagen, Plastal AB, starkt återhämtat 
sig efter fordonsmarknadskris kopplat till 
finanskris. Det är även både glädjande och 
intressant att kunna konstatera att vi får före-
tagsetableringar i Simrishamn där företagen 

själva upplever god logistik, exempel är vin-
tillverkning, utskick av reklamvaror etc. 
 
Simrishamns kommun har ett mycket starkt 
nyföretagande. Kommunen var en av finalis-
terna hos Nyföretagarcentrum som årets nyfö-
retagarkommun i Sverige. Ett annat mått på 
starkt nyföretagande är att de nystartade före-
tagen går bra och klarar sig långsiktigt. Exem-
pel på detta är att Simrishamns nystartade före-
tag är näst bäst i Skåne när det gäller att ”över-
leva”.

 
 
VERKSAMHETEN 
 
Kommunens nämnder och förvaltningar klarar 
med tilldelad budgetram sin verksamhet väl. I 
olika jämförelseprojekt har kommunen mycket 
goda resultat. 
 
Socialstyrelsen ger Simrishamns äldreomsorg 
högt betyg. Statistiska Centralbyrån har på 
Socialstyrelsens uppdrag under våren genom-
fört en undersökning bland brukare som bor på 
särskilt boende samt de som bor i eget boende 
och får hemtjänst. Simrishamns kommun lig-
ger klart över genomsnittet av kommuner på 
samtliga mätta kvalitetsfaktorer.    
 

Sverigeunikt samarbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har 
tagit form i samband med att Ungdomens hus, 
Bénka-dí, flyttat in tillsammans med LSS-
verksamheten som startat kafé i Kulturhuset 
Valfisken. 
 
Simrishamns skolor har fått goda betyg i Lä-
rarnas riksförbunds årliga mätning. Gymnasiet 
fortsätter att utbilda elever som i hög utsträck-
ning går vidare till och slutför högre studier. 
Arbetet med skolutvecklingen sker på många 
plan. Att ge möjlighet till att alla elever har en 
egen bärbar dator är inledd och eleverna i 
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årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet är för-
sedda. 
 
En fotbollsakademi ska startas tillsammans 
med Malmö FF. Erfarenheten från MFF: s 
fotbollsakademi är att alla elever klarar att få 
godkända betyg i alla ämnen vilket gör dem till 
en av de 36 skolorna i landet som har full mål-
uppfyllelse (1 procent av skolorna i landet). 
 
I Lärarförbundets årliga ranking har Simris-
hamn tagit platsen som bästa kulturskolekom-
mun i Skåne och klättrat till den 29: e bästa i 
landet. 
 

Den 3 februari slog ”Kontakt samhällsbygg-
nad” upp portarna på Björkegrenska gården i 
Simrishamn. Det är samhällsbyggnadsförvalt-
ningen som skapat ett eget ”medborgarkontor” 
för sina frågor. Här tar man emot personliga 
besök, men är också huvudansvarig för för-
frågningar via telefon och e-post.  
 
Kommunens naturvårdsprogram fastställdes 
under hösten av kommunfullmäktige. Det 
kommer att tjäna som en viktig del av det 
kommande översiktsplanearbetet i kommunen. 
Naturvårdsprogrammet har också utgivits i 
bokform i 7 500 exemplar.  
 

 
UTVECKLINGSARBETE 
 
Marint centrum har övergått från projekt till 
permanent verksamhet och har flyttat in i ny-
renoverade lokaler i Simrishamns hamn. Starka 
samarbetspartners har knutits till Marint cent-
rum, till exempel Ideon Innovation och IVL 
Svenska Miljöinstitutet. Kommunens engage-
mang i fiske- och Östersjöfrågor fortsätter att 
drivas. Utöver Marint centrum utvecklas 
KIMO Baltic Sea med EU-ansökningar liksom 
för Sydkustens fiskeområde.  

Skånskt byggnadsvårdscentrum håller på att 
byggas i Gislöv. Ingivningen planeras till sep-
tember 2012 men redan sommaren 2011 kom-
mer viss verksamhet att starta.  
 
Simrishamns kommun deltar aktivt i Region 
Skånes utvecklingsprojekt kring ESS/MaxIV, 
även inom ramen för ett fördjupat samarbete 
med Marint centrum och övriga företag.  

 
 
FRAMTID 
 
Under kommande år kommer behovet av nyan-
ställningar att öka. Den nya personalpolicyn är 
ett viktigt instrument, eftersom vi framöver 
konkurrerar mer med arbetsmiljö, ledarskap 
och jämställdhet än med lönenivå. 
 
Kommunen måste nyttja nya medier för att på 
ett ännu tydligare sätt kunna ge god service till 
kommunens medborgare, företag och andra 
intressenter. Det nya dokument- och ärende-
hanteringssystemet tillsammans med ny IT-
plattform är basinvesteringar i detta arbete.  
 
Under 2010 har viktiga mätningar genomförts 
av kommunens verksamhet som visar att vi 

håller hög kvalitet. Det är viktigt att vi även 
fortsättningsvis utvecklar service och kvalitet i 
skola, vård och omsorg samt i övriga delar av 
den kommunala verksamheten.  
 
En viktig faktor för att öka inflyttningen ytter-
ligare är att förbättra möjligheterna till pend-
ling, både med kollektiva färdmedel och med 
bil. Det är även viktigt att boendemarknaden i 
kommunen kan bli mer flexibel så att det blir 
lättare att välja boendeform vid olika skeden i 
livet. Kommunens satsning på trygghetsboende 
är en sådan faktor.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
 
 
EKONOMI 
 
Allmänekonomiska förutsättningar 
 
Efter ett flertal år med en samhällsekonomi på 
högvarv vände detta hösten 2008 då det upp-
stod betydande problem på de finansiella 
marknaderna. Denna finanskris tryckte ner den 
globala ekonomin i den djupaste konjunktur-
nedgången sedan depressionen på 1930-talet. 
 
Återhämtningen i Sverige har dock varit star-
kare än förväntat. Sveriges BNP beräknas ha 
ökat med över fem procent under år 2010. 
Samtidigt har sysselsättningen utvecklats i 
relativt god takt och förväntas år 2011 ha åter-
gått till nivån före krisen. Dock kvarstår pro-
blemen i vissa länder och världsekonomin har i 
flera avseenden ännu inte nått de nivåer som 
rådde före krisen. Med tanke på detta bedöms 
osäkerheten om de kommande åren vara större 
än i normalfallet. 
 

För att mildra effekterna av krisens inverkan 
på den kommunala verksamheten ökades stats-
bidragen till kommunsektorn med 17 mdkr 
inför år 2010. Tillskottet minskas de närmaste 
åren och för år 2011 är nivån 9 mdkr lägre än 
år 2010. 
 

 
Kommunens ekonomiska resultat 
 
Kommunens ursprungliga budget för år 2010 
fastställdes i juni 2009. Därmed grundades 
budgeten på de vid tillfället fortsatt dystra pro-
gnoserna om skatteintäkternas utveckling. 
Staten hade under våren 2009 ökat bidragen till 
kommunsektorn med 7 mdkr inför år 2010 
(motsvarar ca 10 mnkr för Simrishamn). Sam-
mantaget hade kommunen kunnat fastställa en 
redan i ingångläget i huvudsak balanserad 
budget för år 2010. 
 
I höstens budgetproposition tillfördes kom-
munsektorn för år 2010 ytterligare 10 mdkr i 
statsbidrag (motsvarar knappt 15 mnkr för 
Simrishamn). Huvuddelen av denna statsbi-
dragsökning användes för att genom tilläggs-
beslut öka nämndernas budgetramar. Budget-
året startade med en balanserad budget, dock 

utan något egentligt budgeterat överskott. 
 
Hösten 2009 reviderade Sveriges Kommuner 
och Landsting upp prognoserna avseende 
kommunernas skatteintäkter för år 2010. Re-
dan vid första uppföljningstillfället visade där-
för prognoserna att kommunen skulle uppnå ett 
tillfredsställande överskott år 2010. 
 
Bokslutet visar ett positivt årets resultat på 
32,7 mnkr. År 2009 var motsvarande resultat 
ett överskott på 17,4 mnkr. Enligt kommunal-
lagen ska kommunen ha en ekonomisk balans. 
Vid avstämning mot detta balanskrav exklude-
ras vissa poster, bland annat realisationsvins-
ter. Balanskravsresultatet år 2010 uppgår till 
24,1 mnkr, medan motsvarande resultat år 
2009 var 13,5 mnkr (se tabell nedan). 
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Balanskravsavstämning Bokslut Bokslut
(tkr) 2009 2010
Årets resultat enligt resultaträkning 17 355 32 662
Justeringar
- Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster -735 -5 802
- Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring -417 -4 747
- Överskott vatten- och avloppsverksamheten * -4 069 -
- Uttag från pensionsmedelförvaltningen 1 400 2 000
Balanskravsresultat 13 534 24 113
* Ändrad redovisningsprincip från år 2010 innebärande att resultatet i vatten- och avloppsverksamheten
inte ingår i "Årets resultat enligt resultaträkning" (motsvarar 695 tkr år 2010).
 
Justeringen när det gäller fastighetsförsäljning 
avser realisationsvinst, 5,8 mnkr, vid försälj-
ning av Lejonet 3 (barn- och utbildningsför-
valtningens före detta administrationslokaler). 
Även Östra Parkskolan har sålts. Då denna 
försäljning innebar en realisationsförlust, när-
mare 0,3 mnkr, görs ingen justering vid ba-
lanskravsavstämningen. 
 
Då avsikten med pensionsmedelsförvaltningen 
är att underlätta finansieringen av framöver 
ökande pensionsutbetalningar exkluderas vär-

deförändringen vid avstämningen gentemot 
balanskravet. Justerat belopp, 4,7 mnkr, består 
av utdelningar samt realisationsvinster vid 
försäljningar. 
 
Tidigare år har justering gjorts för resultatet i 
vatten- och avloppsverksamheten. Skälet har 
varit att denna verksamhet ska vara avgiftsfi-
nansierad över tiden. Ny rekommendation för 
redovisningen innebär att det underliggande 
överskottet år 2010, 0,7 mnkr, istället har bok-
förts som förutbetalda intäkter.

 
Driftbudget 
 
Det budgeterade balanskravsresultatet uppgår 
till 0,4 mnkr. I förhållande till budgeterat ba-
lanskrav är utfallet således 23,7 mnkr högre än 
budget. 
 
Nämnderna visar ett samlat överskott mot bud-
get på 5,3 mnkr, vilket motsvarar 0,6 procent 
av den budgeterade nettokostnaden på 857,4 
mnkr. 
 
Störst överskott gentemot budget visar social-
nämnden, 16,1 mnkr. Överskottet motsvarar 
4,3 procent av nämndens ram. Samtidigt visar 
några nämnder överskridande mot budget. 
Barn- och utbildningsnämndens överskridande 
uppgår till 6,3 mnkr och samhällbyggnads-
nämndens negativa budgetavvikelse är 4,0 
mnkr. Nedan lämnas kortfattade förklaringar 
till nämndernas utfall mot budget. Mer infor-
mation går att finna under respektive nämnds 
avsnitt i denna årsredovisning. 
 
• Kommunstyrelsens utfall ligger i nivå med 

budget. Överskottet uppgår till knappt 0,1 
mnkr. Medlemsavgiften till miljöförbundet 
har överstigit budget med 0,4 mnkr främst 
till följd av uppstartskostnader i förbundet. 

Denna negativa avvikelse har dock mot-
verkats av lägre kostnader inom andra 
verksamheter, bland annat för datakommu-
nikationen inom kommunen. 

• Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett 
underskott mot budget på 4,0 mnkr. Den 
huvudsakliga förklaringen är höga kostna-
der för vinterväghållningen till följd av 
kraftiga snöoväder. Kostnaderna för snö-
röjning har överskridit budget med 3,5 
mnkr, trots tilläggsbudget på 1,5 mnkr un-
der året. Plan- och bygglovsverksamheten 
visar negativ budgetavvikelse, -0,6 mnkr, 
till följd av högre kostnader för plankon-
sulter och personal samt lägre intäktsnivå. 

• Kultur- och fritidsnämndens utfall visar 
underskott på 0,3 mnkr gentemot budget. 
Överskridandet beror bland annat på till-
kommande kostnader i samband med om-
byggnationen av Österlens museum. 

• Barn- och utbildningsnämnden visar ett 
underskott på 6,3 mnkr. Störst underskott 
visar grundskoleverksamheten, -11,8 mnkr. 
En viktig förklaring är att kostnaderna inte 
har kunnat anpassas till det lägre elevanta-
let. Därtill ingår under år 2011 särskilda 
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kostnader för uppsägningar. Gymnasie-
verksamheten visar en negativ budgetavvi-
kelse på 4,1 mnkr. Underskottet är hänför-
ligt till färre elever på det egna Österlen-
gymnasiet. Nämnda underskott motverkas i 
viss mån av positiva avvikelser inom andra 
verksamhetsområden, främst barnomsor-
gen med ett överskott på drygt 3 mnkr. 

• Socialnämnden visar överskott på 16,1 
mnkr. Störst överskott finns avseende LSS-
verksamheten med 9,9 mnkr. Den positiva 
avvikelsen förklaras av låga placerings-
kostnader samt att trapphuset på Bruksga-
tan var helårsbudgeterat medan inflyttning 
skedde först i september. Social omsorg 

(främst äldreomsorg) visar ett överskott på 
6,6 mnkr gentemot budget. En förklaring är 
att bemanningsnivån inledningsvis inte 
höjdes i samband med att efterfrågan av 
omsorg ökade. Detta för att säkerställa att 
den ökade efterfrågan var bestående. Ef-
fekten av detta är sammantaget lägre per-
sonalkostnader under året i förhållande till 
resurserna som följer av resursfördel-
ningsmodellen. 

• Överförmyndaren har överskridit budget 
med nästan 0,5 mnkr. Underskottet beror 
på att ärendemängden och även ärendenas 
svårighetsgrad har ökat. 

 
Finansiering 
 
Under rubriken finansiering redovisas kostna-
der och intäkter som är gemensamma för 
kommunens verksamhet. I första hand avses 
kommunalskatten, generella statsbidrag och 

utjämningsbidrag. Även vissa personalkostna-
der samt finansiella kostnader och intäkter 
ingår. 

Finansiering Bokslut Budget-
(mnkr) 2010 2010 avvikelse
Skatter och generella bidrag 862,6 848,4 14,2
Interna poster 90,5 87,4 3,1
Pensioner -44,3 -44,0 -0,3
Räntor -2,0 -3,7 1,7
Avskrivningar -35,1 -34,3 -0,8
Fastighetsförsäljning, realisationsvinst netto 5,5 0,0 5,5
Pensionsplacering, värdeförändring 4,7 0,0 4,7
Övrigt 2,9 2,1 0,8

Summa 884,8 855,9 28,9

Budget 

 
Sammantaget visar finansieringen en positiv 
budgetavvikelse på 28,9 mnkr. Exkluderas 
realisationsposter vid fastighetsförsäljning och 
utfallet i pensionsmedelsförvaltning är över-
skottet 18,7 mnkr. 
 
Skatter och generella bidrag visar överskott 
med drygt 14 mnkr. Förklaringen är att effek-
terna av den lågkonjunktur som startade hösten 
2008 överskattades i de prognoser avseende 
skatteintäkterna som låg till grund för budge-
ten. Skatteintäkterna har därför blivit ca 11 
mnkr högre än budget. Även prognoserna för 
LSS-utjämningen var för negativa. Bidraget 
från denna utjämning har blivit ca 4 mnkr hög-
re än budgeterat. Samtidigt var intäkten i form 
av fastighetsavgift överskattad med drygt 1 
mnkr.  

Under interna poster redovisas ett överskott på 
ca 3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror hu-
vudsakligen på att avtalsförsäkringarna har 
sänkts efter budgetens fastställande. Det inter-
na personalkostnadspåslag som nämnderna har 
betalat har inte justerats. Istället redovisas 
överskottet under finansieringen. 
 
Nettokostnaden för räntor blev 1,7 mnkr lägre 
än budgeterat. Det positiva utfallet är huvud-
sakligen hänförligt till försenade investeringar. 
Även den låga räntenivån har haft en positiv 
inverkan.  
 
Den negativa budgetavvikelsen på 0,8 mnkr 
under avskrivningar förklaras främst av att 
avskrivningstiden för investeringar i förhyrda 
fastigheter bättre har anpassats till avtalad hy-
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restid. Av denna anledning har nedskrivning 
skett med 1,4 mnkr.  
 

Överskottet som redovisas under övrigt beror 
på att den del av semesterlöneskuldens föränd-
ring som finansieras centralt (motsvarande 
löneökningen) var för högt budgeterad. 

 

 
Investeringar 
 
Kommunens investeringar uppgår till 44,4 
mnkr mot budgeterade 67,7 mnkr. Årets inve-
steringsnivå är betydligt lägre än både föregå-
ende år och år 2008. Investeringsverksamheten 
har under år 2010 återgått till en nivå som mer 
motsvarar åren dessförinnan då de årliga inve-
steringarna låg på mellan 30-40 mnkr. Samti-

digt innebär 2010 års investeringsnivå att drygt 
23 mnkr av budgeten inte användes. Något 
som sannolikt kommer att påverka kommande 
års investeringsnivå. Investeringsverksamheten 
i detalj framgår av nämndernas verksamhetsbe-
rättelser och den särskilda investeringsredovis-
ningen. 

 
Nämnderna har investerat enligt följande:
 

 
I likhet med de senaste åren är en stor del av 
investeringarna hänförliga till utbyggnaden av 
vatten- och avloppsledningar på landsbygden 
(projektet Landsbygdens vatten). Inom det 
andra stora investeringsprogrammet nämligen 
ombyggnad av skollokaler har det efter särskilt 
beslut inte skett några mer omfattande inve-
steringar under året. 
 
När det gäller Landsbygdens vatten och även 
annan utbyggnad av vatten och avlopp, sker 

finansiering till stor del genom anläggningsav-
gifter. Med hänsyn till gällande redovisnings-
regler redovisas inte sådana avgifter som inve-
steringsbidrag. För år 2010 uppgick dessa av-
gifter till knappt 10 mnkr, motsvarande belopp 
var år 2009 ca 34 mnkr.  

Skatter och generella bidrag Bokslut Bokslut
(mnkr) 2009 2010
Skatteintäkter 616,6 627,3
Inkomstutjämning 169,7 175,9
Kostnadsutjämning 5,2 -1,5
Statsbidrag till LSS 7,5 8,7
Fastighetsavgift 33,6 33,3
Konjunkturbidrag - 1

Summa 832,6 862,6

8,9

Investeringsredovisning Bokslut Bokslut
(mnkr) 2009 2010
Kommunstyrelsen -2,3 1,8
Samhällsbyggnadsnämnden 69,5 37,8
- varav fastigheter 29,8 11,6
- varav offentliga rummet 1,7 3,0
- varav vatten- och avlopp * 34,9 23,0
- varav övrigt 3,1 0,2

Kultur- och fritidsnämnden 0,7 1,0
Barn- och utbildningsnämnden 1,9 1,4
Socialnämnden 2,3 2,4

Summa 72,1 44,4
* Under året har 9,6 mnkr erhållits i form av anläggningsavgifter. Av dessa avgifter delfinansierar 8,6 mnkr 
investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen. 

 
De största investeringarna specificeras i nedan-
stående tabell. Inom parantes anges den totala 
investeringsnivån för projekten till och med år 
2010. 
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Förvaltningsberättelse 

 
Avsikten med pensionsmedelsförvaltningen är, 
som framgått ovan, att minska belastningen av 
ökade pensionsutbetalningar. Kommunens 
totala pensionsåtagande är beräknat till 402 
mnkr. Marknadsvärdet på placerade medel i 
finansiella tillgångar motsvarar 33 procent av 
detta belopp, en ökning från ca 30 procent 
föregående årsskifte. Resterande 67 procent är 
placerade i kommunens fastigheter och an-
läggningar.  
 
Av åtagandet är närmare 397 mnkr angivet 
som ansvarsförbindelse och ingår inte i balans-
räkningen. Under år 2008 fastställde kommun-
fullmäktige en ny placeringspolicy avseende 
förvaltningen av pensionsmedel. I beslutet 

ingår hur de placerade medlen ska användas 
för att delfinansiera utbetalningarna från an-
svarsförbindelsen. Praktiskt sker detta genom 
att efter hand som utbetalningarna ökar görs 
större uttag från placeringen. Således syftar 
upplägget till att undvika att de ökande utbe-
talningarna ska påverka den kommunala verk-
samhetens omfattning negativt. Beloppen fast-
ställs i förväg och år 2010 gjordes ett uttag på 
2,0 mnkr. År 2009, då det första uttaget gjor-
des, var beloppet 1,4 mnkr. 
 
Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det 
lämnas upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser. Informationen framgår 
av nedanstående tabell. 

 

 
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 verksamhe-

tens omfattning. 
 
Det övergripande målet bröts i budget 2010 
ned i följande finansiella mål: 
 
• Balanskravsresultatet ska i normalfallet 

minst uppgå till 1 procent av skatter, gene-
rella statsbidrag och utjämning. År 2010 

görs ett undantag beroende på den drastiskt 
försämrade samhällsekonomiska situatio-
nen. För detta år är målet att i bokslutet 
minst redovisa ett nollresultat. 

• Investeringar ska fullt ut självfinansieras, 
det vill säga nyupplåning ska undvikas. 

 
Balanskravsresultatet på 24,1 mnkr motsvarar 
2,8 procent av skatter, generella statsbidrag 
och utjämning. Resultatet bedöms som godkänt 
då överskottet ligger över kommunens långsik-
tiga nivå på minst en procent. 
 
När det gäller målet om att investeringarna ska 
vara självfinansierade kan konstateras att det 

Tillgångsslag Bokslut 
(%) 2010
Svenska räntebärande papper 40,0 (+/- 20) 38,8
Aktier 60,0 (+/- 20) 61,2
varav svenska aktier (0-60) 32,4
varav globala aktier (0-40) 28,8

Summa 100,0 100,0
* Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse.

Placerings-
policy *

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rek nr 7 2009 2010
(mnkr)
Avsättning för pensioner -5,2 -5,2
Ansvarsförbindelse -413,6 -396,8
Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde 107,9 110,7
= Återlån, d.v.s. totala förpliktelser ./. finansiella placeringar -310,9 -291,3
Pensionsmedelsfövaltning, marknadsvärde 123,8 133,1
Årets avkastning (orealiserad och realiserad) i % av ing. markn. värde 13,8% 7,5%
Förändring av pensionsförpliktelser 0,5% -4,0%
Pensionsmedelsförvaltning som andel av pensionsförpliktelser 29,6% 33,1%
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Förvaltningsberättelse 

inte har skett någon nyupplåning under året. 
Nettoinvesteringarna på 44,4 mnkr har kunnat 
självfinansieras genom årets resultat, avskriv-
ningsnivån samt erhållna anläggningsavgifter 
för vatten- och avloppsutbyggnaden. Utveck-
lingen under året har istället inneburit att låne-
skulden har kunnat minskas med 20 mnkr.  
 
Sammantaget är bedömningen att kommunen 
med god marginal klarat de två finansiella 
målen gällande årets resultat och självfinansie-
ring av investering. 
 

  
 
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 särskil-
da målen. Uppföljning av fullmäktigemålen 
redovisas under respektive nämnds avsnitt. Till 
utgången av år 2010 har samtliga särskilda mål 
antingen uppnåtts eller så pågår ett aktivt arbe-
te i sådan riktning. En avstämning av fullmäk-
tigemålen visar att verksamheten till absolut 
övervägande del uppnår dessa mål. Den sam-
lade bedömningen är därför att måluppfyllel-
sen ligger på en god nivå. 
 
Det positiva resultatet för år 2010 innebär att 
kommunen för åttonde året i rad redovisar 
överskott. Under de senaste tio åren har kom-
munens överskott i genomsnitt uppgått till 1,5 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. Då 
nivån överträffar fullmäktiges nuvarande nor-
mala finansiella mål får kommunen anses ha 
hanterat ekonomin på ett ansvarsfullt sätt under 
en längre period. 
 
Den sammantagna bedömningen är utifrån 
ovanstående att kommunen ligger väl i linje 
med vad som kan bedömas som god ekono-
misk hushållning. 

 
Ekonomisk framtidsbedömning 
 
En viktig förutsättning för kommunsektorns 
ekonomi under år 2010 har varit det betydande 
tillskottet i form av ökade statsbidrag. Sektorn 
tillfördes 17 mdkr mer än år 2009. För år 2011 
är tillskottet emellertid 9 mdkr lägre än år 
2010. För Simrishamns del motsvarar detta ca 
13 mnkr i minskade intäkter. 
 
Lägre statsbidragsnivå i kombination med att 
vissa nämnder har tilldelats ökade budgetramar 
samt därtill något lägre invånarantal har med-
fört att kommunen budgeterar med ett mycket 
begränsat resultat år 2011, +0,5 mnkr. Detta 
innebär att även i budgeten för år 2011 har det 
skett ett undantag från det normala resultatmå-
let på 1 procent. 
 

De närmaste åren därefter innebär med nuva-
rande förutsättningar inte heller något egentligt 
ökat ekonomiskt utrymme. 
 
Sammantaget är således slutsatsen att om inte 
högkonjunkturen, framförallt sysselsättnings-
utvecklingen, överträffar nuvarande prognoser 
finns det skäl att anta att kommunen de när-
maste åren kan få det svårare att nå tillfreds-
ställande ekonomiska resultat. Detta antagande 
förstärks av att vissa nämnder, i första hand 
barn- och utbildningsnämnden, visar påtaglig 
obalans i ekonomin. Således kan kommunen 
stå inför ekonomiska utmaningar de närmaste 
åren. Därför är det av stor vikt att kommunen 
genom de senaste årens goda ekonomiska re-
sultat har kunnat bygga upp ett stabilt utgångs-
läge för de kommande åren. 
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Förvaltningsberättelse 

SÄRSKILDA MÅL 
 
 
 
I budget 2008 fastställdes särskilda mål för planperioden 2008-2010, vilka redovisas nedan. 
 
Särskilda mål Måluppfyllelse
Intensifiera bostadsbyggandet. Öka satsningen på 
att färdigställa fler detaljplaner. Uppmuntra till 
byggnation av lägenheter. Målet är att det fram till år 
2010 har skapats minst 250 nya bostadslägenheter i 
kommunen. 

Målet att under perioden 2008-2010 skapa 
planförutsättningar för minst 250 nya 
bostadslägenheter är inte uppnått. Under perioden 
2008-2010 har detaljplaner antagits som 
sammanlagt möjliggör drygt 100 bostadstomter. 
(Antagen detaljplan Lasarettet 1 i Simrishamn för 
flerbostadshus med 60-70 lägenheter upphävdes av 
Regeringen.)

Inleda en kraftfull upprustning av kommunens 
skollokaler enligt skollokalutredningen. 

Målet är delvis uppnått. Skollokalutredningens andra 
etapp, avseende Korsavadsskolan, är klar. Det 
erfordras politiska beslut avseende 
byskoleutredningen innan upprustning av 
kommunens skollokaler kan fortsätta.

Inleda förstärkningar av verksamheten för 
funktionshindrade inom LSS med bl.a. satsning på 
ett nytt trapphusboende 2009.

Målet är uppfyllt.

Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska 
uppfyllas. 

Målet är uppnått. Enkelt avhjälpta hinder i offentliga 
lokaler är åtgärdade. Arbetet med större 
tillgänglighetsåtgärder pågår. Under året har 
nedanstående objekt åtgärdats. Arbetet med 
tillgänglighetsanpassning av Hafreborg är klart, 
inklusive ny hiss. Ombyggnation av Valfiskens f.d. 
restauranglokal till Bénka-dí har också inneburit 
tillgänglighetsåtgärder.

Med hjälp av statliga stimulansmedel möjliggöra att 
resurser avsätts för hemtjänsten för ökad 
samvaro/samtal med brukarna i ordinärt boende.

Målet är uppfyllt.

Satsningar inom barnomsorgen för att öka 
personaltätheten och minska gruppstorlekarna. 
Målsättningen är att i förskolan nå de nationella 
målen för personaltäthet och gruppstorlekar. 

Vid jämförelse med riksnittet kan man konstatera att 
det särskilda målet kan anses uppfyllt för 2009. 
Enligt Skolverkets statistik har Simrishamns 
kommun ökat personaltätheten inom förskolan 
mellan oktober 2008 och oktober 2009 från 5,5 till 
5,3 barn per årsarbetare, vilket är detsamma som 
riksgenomsnittet. Enligt samma statistik har 
förskolegruppers storlek ökat från 13,9 barn 2008 till 
15,4 barn 2009. Riksgenomsnittet var 16,8 barn per 
förskolegrupp år 2009. Inom fritidshemmen har 
personaltätheten minskat mellan år 2008 och 2009 
från 15,5 barn per årsarbetare till 18,3. 
Riksgenomsnittet ligger på 20,9 barn per 
årsarbetare. Gruppstorleken inom fritidshemmen har 
ökat ganska kraftigt under motsvarande period från 
28,6 barn till 36,1 vilket är ungefär som 
riksgenomsnittet 2009 på 36,7 barn. 

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

Målet är uppfyllt. Funktionen som barnombudsman i 
Simrishamns kommun har förlängts till och med den 
31 december 2011.
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Förvaltningsberättelse 

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 
Samverkansrådet för stöd till barn och unga, där två 
sammanträden har avhållits under året, samt genom 
att representanter från de tre förvaltningarna träffas 
regelbundet för att diskutera gemensamma frågor.

Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder. Målet är delvis uppfyllt. Information till 
förvaltningarna har skett bland annat via Simfonytt 
och vid arbetsplatsträffar. Ytterligare utökad 
information planeras genom information direkt till 
varje arbetstagare.

Satsa på upprustning av museet i Hafreborg. Målet är uppnått. Projektet har genomförts och 
ombyggnaden blev klar vid halvårsskiftet 2010.

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

Målet är uppfyllt. 1 250 tkr har avsatts för Marint 
centrum och KIMO Baltic Sea. Kommunen avsätter 
300 tkr årligen till Skånskt byggnadsvårdscentrum. 
Båda projekten har en mycket god utveckling. 

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. 

Målet är uppfyllt. Nyföretagandet är bland det högsta 
i landet, detta gäller även långsiktigt. Kommunen har 
även mycket hög andel kvinnligt företagande. 
Satsning har gjorts på Kontakt samhällsbyggnad  för 
ökad service. Kommunens satsning på e-demokrati 
(inklusive chatt, fråga din politiker och andra 
dialogmöjligheter) har mätts och bland 52 mätta 
kommuner i södra Sverige fick Simrishamn högst 
betyg. Mätning av tillgänglighet via telefon är 
genomförd, där förvaltningarna fick ett betyg över 
genomsnittet. Uppföljning av handläggningstiderna 
har rapporterats till kommunstyrelsen och de 
uppfyller väl de ställda kraven. Utbildningsdagar i 
bemötande har genomförts generellt och satsningar 
förvaltnings- och enhetsvis har också gjorts.  
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Förvaltningsberättelse 

SIMRISHAMNS KOMMUN 2010 
 
 
 

Balanskravsresultatet uppgick 
till 24,1 mnkr. Resultat inklusive 

poster av engångskaraktär 
uppgick till 32,7 mnkr.  

I september startade det nya LSS 
trapphusboendet på 

Bruksområdet i Simrishamn. 
Samtliga lägenheter blev nästan 

omedelbart uthyrda. 

Investeringarna 
uppgick till 44,4 

mnkr. 
Under 2010 tog 

kommunen emot 17 
flyktingar. 

I juni flyttade Ungdomens Hus, 
Bénka-dí från sina gamla lokaler 
och i oktober öppnade man på 
nytt i nya lokaler i Kulturhuset 

Valfisken. 
Antalet anställda i 

Simrishamns kommun var per 
den 31 december 2010 1 523 

personer (fg. år 1 517). 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
har flyttat från Lilla Rådmansgatan 

till Valfisken på Järnvägsgatan 
under hösten. 

Ombyggnationen av 
Järnvägsgatans gångbana 
färdigställdes i samverkan 

med Trafikverket. 

Personaltätheten inom barnomsorgen 
ligger på riksgenomsnittet (5,3 barn per 
årsarbetare) och antalet barn per grupp 

(15,4) är lägre än riksgenomsnittet 
(16,8). 

Museilokalerna på Hafreborg har 
renoverats under året och 

verksamheten kunde åter öppna 
upp dörrarna för allmänheten i juli 

månad.Antal beviljade bygglov 
har under året uppgått till 
528 jämfört med 508 fg. 

år. 

I början av 2010 slog ”Kontakt 
samhällsbyggnad” upp portarna på 

Björkegrenska gården i Simrishamn, ett  
eget ”medborgarkontor” skapat av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Marint centrum har under 2010 
utvecklats från projekt till 

permanent verksamhet och flyttade 
i november in i de av SIFAB 

renoverade lokalerna på Södra 
kajen i hamnen i Simrishamn. 

En del av den dagliga verksamheten 
flyttade från kvarteret Lasarettet till 
Valfisken och etablerade ett kafé i 
samverkan med Bénka-dí i oktober 

2010. Antal ärenden i 
överförmyndarverksamheten 

uppgick per den siste december 
2010 till 298 jämfört med 273 året 

innan. 
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Förvaltningsberättelse 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 
 
 
Kommunen fem år i sammandrag 2006 2007 2008 2009 2010

Soliditet (%) 58 58 58 55 5
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 96 96 98 98 96
Eget kapital (mnkr) 466,6 524,9 543,7 561,1 588,6
Eget kapital per invånare (tkr) 24,0 27,2 28,1 29,0 30,5
Tillgångar (mnkr) 808,7 907,1 930,6 1 013,4 1 034,1
Tillgångar per invånare (tkr) 41,6 47,0 48,1 52,4 53,6
Anläggningslån (mnkr) 166,9 165,2 165,2 165,2 145,2
Anläggningslån per invånare (tkr) 8,6 8,6 8,5 8,5 7,5
Pensionsskuld (mnkr) 344,7 406,0 411,8 413,6 396,8
Avsatt till pensioner (mnkr) 5,9 5,7 5,3 5,2 5,2
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 29,6 58,3 18,8 17,4 32,7
Nettoinvesteringar (mnkr) 34,2 39,7 74,9 72,1 44,4
Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51
Antal invånare per den 31 december (st) 19 418 19 306 19 356 19 328 19 297

7

 
Soliditeten visar hur stor andel av de totala 
tillgångarna som kommunen själv äger, det vill 
säga det egna kapitalet i förhållande till de 

totala tillgångarna. Då pensionsskulden, som 
intjänats före 1998, inte redovisas i balansräk-
ningen påverkar den ej soliditeten.

 
 
Antal invånare per den 31 december i Simrishamns kommun 
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Förvaltningsberättelse 

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 
 
 
 
ANTAL ANSTÄLLDA 
  
I Simrishamns kommun var 1 348 personer 
tillsvidareanställda per den 31 december 2010 
och inklusive visstidsanställda uppgick antalet 
anställningar till 1 523. Fördelningen av kom-

munens anställda är 1 233 (81 procent) kvinnor 
och 290 (19 procent) män. Under 2010 ökade 
antalet anställda med sex stycken. 

  

 
 
MEDELÅLDER ANSTÄLLDA 
  
Simrishamns kommun har i likhet med de fles-
ta kommuner en hög medelålder och därmed 
en ojämn åldersfördelning som i längden inne-
bär att andelen pensionsavgångar är höga un-

der de närmaste åren. Siffrorna visar som för 
flertalet av Sveriges kommuner en sned ålders-
fördelning med en medelålder på 47,7 år. 

Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt Män Män Kvinnor Kvinnor Total

2009 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2010
Kommunledningskontor 23 20 25 31 51 7 6 2 2 8
Samhällsbyggnadsförvaltning 32 34 15 16 50 6 2 1 2 4
Kultur- och fritidsförvaltning 7 7 21 21 28 3 1 2 3 4
Barn- och utbildningsförvaltning 95 90 428 421 511 17 18 44 48 66
Socialförvaltning 86 88 622 620 708 20 24 61 69 93

Summa 243 239 1 111 1 109 1 348 53 51 110 124 175

Tillsvidareanställda VisstidsanställdaAntal anställda per enhet            
(per den siste december) t

 

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

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

 

 
 
 
 

Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt
2009 2010 2009 2010 2010

Kommunledningskontor 53,8 54,0 49,2 49,2 51,3
Samhällsbyggnadsförvaltning 49,5 48,5 51,6 48,7 48,6
Kultur- och fritidsförvaltning 50,1 50,8 50,1 51,4 51,2
Barn- och utbildningsförvaltning 46,8 45,6 49,3 49,3 48,5
Socialförvaltning 46,8 45,7 47,3 46,9 46,7

Totalt 47,9 46,8 48,2 48,0 47,7

Åldersfördelning per enhet                                                       
(per den siste december)

Medelålder 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Män 47,6 47,5 47,2 46,5 49,3 47,9 46,8
Kvinnor 45,8 46,1 46,2 44,8 47,0 48,2 48,0

Summa 46,2 46,3 46,4 45,2 47,6 48,2 47,7
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Förvaltningsberättelse 

PENSIONSAVGÅNGAR 
 
Pensionsavgångarna har ökat de senaste åren 
och kommer successivt att öka, där kulmen 
kommer att nås inom de närmaste åren med 
antagandet att anställda påbörjar pensionen vid 
65 års ålder. Senaste årens tendenser har utfal-

lit i en större variation i när man vill gå i ål-
derspension. Detta beroende på att anställda 
har valmöjlighet att från 2002 gå i ålderspen-
sion redan vid 61 års ålder och har rätten att 
kvarstå i tjänst fram till 67 års ålder.  

 

 
 
LÖNER OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 
  
Direkta personalkostnader har ökat med 2,5 
procent under 2010. Löner till arbetstagare och 
semesterlön har ökat med 3,2 procent. Arvode 

till förtroendemän har ökat med 6,1 procent. 
Samtidigt har personalomkostnaden ökat med 
enbart 1,3 procent under 2010.

  

 
 
MEDELLÖNER 
  
I genomsnitt har ökningen av medellönerna för 
män stigit med 1,6 procent, för kvinnorna med 
2,5 procent och den totala ökningen var 2,3 

procent. Den genomsnittliga lönen har ökat 
från 23 698 kr år 2009 till 24 246 kr år 2010.

  

 
 
 
 

Pensionsavgångar vid 65 års ålder 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt

Antal avgångar 34 28 44 46 40 192

Direkta personalkostnader (tkr) 2008 2009 2010

Arvoden till förtroendemän 4 433 4 563 4 842
Ersättning till uppdragstagare 3 951 4 642 4 506
Löner till arbetstagare 348 667 342 888 348 772
Semesterlön 39 235 37 378 42 177
Sjuklön 3 590 4 008 4 038
Reseersättning och traktamente 1 684 1 484 1 572
Omkostnadsersättning 2 386 2 206 2 166
Övrigt 730 874 1 650
PO-kostnader inklusive kalkylerad KP 160 905 157 481 159 537

Summa 565 581 555 524 569 260

Medellön per enhet Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt
(per den siste december) 2009 2010 2009 2010 2010
Kommunledningskontor 32 846 33 348 23 790 25 739 29 210
Samhällsbyggnadsförvaltning 25 601 26 671 27 166 27 297 26 880
Kultur- och fritidsförvaltning 24 155 26 463 24 413 24 979 25 350
Barn- och utbildningsförvaltning 26 963 27 466 24 813 25 333 25 732
Socialförvaltning 22 171 22 279 22 053 22 635 22 585

Summa 25 494 25 908 23 270 23 854 24 246
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REKRYTERING 
Simrishamns kommun i likhet med andra ar-
betsgivare har ökade krav inom sina verksam-
hetsområden, samtidigt som konkurrensen om 
eftertraktad och utbildad personal blir allt hår-

dare inom vissa yrkeskategorier. Främst är det 
tjänster som ställer krav på högre utbildning 
där antalet kvalificerade sökande har blivit 
mindre än önskvärt. 

 
 
SJUKFRÅNVARO 
Simrishamns kommun genomför ett kontinuer-
ligt arbete med utbildning och arbetar med 
förebyggande hälsoarbete. Arbetet har också 
inneburit att ge stöd till verksamheterna i före-
byggande åtgärder och inte minst ett stöd vid 
hanteringen av sjukfrånvaron. Som en del i den 
förebyggande processen har chefer utbildats i 
områden som berör chefsrollen och ledarska-
pet. Denna satsning kommer att fortsätta under 
2011. Som arbetsgivare har kommunen ett 

ansvar att samverka med medarbetare och 
fackliga organisationer för en förbättrad hälsa 
och arbetsmiljö. Förbättringsarbeten inom 
området visar sig genom utbildningar inom 
belastningsergonomi, arbetsplatsutformning, 
analyser gällande luft och buller, risk- och 
friskprofiler, rehabiliteringsinventeringar och 
utredningar i samarbete med företagshälsovår-
den.  

 

 

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 de-
cember. Under år 2010 har antalet sjukdagar i 
procent av den totala arbetstiden minskat med 
0,77 procent jämfört med år 2009. Minskning-
en återfinns hos både kvinnor och män. 

<29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Genomsnittl. antal årsarbetare 72 78 535 573 643 625 1 250 1 276
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid 2,38 1,70 4,87 3,91 5,61 5,20 5,11 4,34
Sammanhängande sjukdagar 
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv. 5,66 2,89 51,47 37,01 45,28 44,51 46,74 40,19

<29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Genomsnittl. antal årsarbetare 55 58 424 454 512 508 991 1 020
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid 2,62 2,12 5,70 4,40 6,15 5,64 5,76 4,85
Sammanhängande sjukdagar 
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv. 6,71 3,18 55,18 41,49 48,56 44,37 50,30 41,74

<29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Genomsnittl. antal årsarbetare 17 21 111 118 132 117 259 256
Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid 1,60 0,58 1,74 2,09 3,51 3,42 2,63 2,53
Sammanhängande sjukdagar 
>60 dagar i % av tot. sjukfrånv. 0,00 0,00 5,08 2,09 22,90 45,40 16,97 29,21

Sjukfrånvaro, samtliga 
anställda

Sjukfrånvaro, kvinnor

Sjukfrånvaro, män
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ORGANISATION 
 
 
Nämndsorganisationen beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2006 (§154) och är giltig 
fr.o.m. år 2007 t.o.m. år 2010. 

Samhälls-
byggnads-

nämnd
(11)

Kommun-
styrelse

(13)

Kommun-
fullmäktige

(49)
Revision

(6)

Valberedning

(5)

Utskott för 
utveckl. och 
beredning 

(5)

Myndighets-
nämnd

(7)

Barn- och 
utbildnings-

nämnd
(11)

Överför-
myndare

Socialnämnd

(11)

Kultur- och 
fritidsnämnd

(9)

Valnämnd

(7)

Demokrati-
beredning

Samverkans-
råd barn och 

familj
(6)

Arbetsutskott

(5)

Individ- och 
familjeutskott

(5)

 
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
 
Mandatfördelning, partier fr.o.m. 1 november 2006 2010
(sorterat efter antal mandat 2010)
Moderata Samlingspartiet 12 14
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 13 13
Centerpartiet 6 4
Feministiskt initiativ - 4
Österlenpartiet 4 4
Miljöpartiet De Gröna 2 3
Sverigedemokraterna 2 3
Folkpartiet liberalerna 3 2
Kristdemokraterna 2 1
Vänsterpartiet 2 1
Sjukvårdspartiet 3 -

Samtliga partier 49 49
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  
 
 
 
En del av kommunens verksamhet bedrivs i 
andra former än via kommunala nämnder och 
förvaltningar. För att ge en helhetsbild över 
kommunens verksamhet och engagemang oav-

sett juridisk form redovisas under detta avsnitt 
uppgifter och information om kommunens 
samlade verksamhet.

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
Kommunen äger aktiebolag som bedriver 
verksamhet inom bostadsområdet, renhållning 
och industrifastigheter. Dessa bolag är Simris-
hamns Bostäder AB (helägt), Simrishamns 
Industrifastigheter AB (helägt) och Österlens 
Kommunala Renhållnings AB (ägs tillsam-
mans med Tomelilla kommun med 50 procent 
vardera).  
 
Sydöstra Skånes Räddningsförbund omfattar 

kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel är 
22,01 procent år 2010.  
 
Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner 
har bildat Ystad-Österlenregionens Miljöför-
bund som har övertagit samtliga författnings-
reglerade uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet. Simrishamns andel i förbundet 
är 33,7 procent. 

Kommunens samlade verksamhet 
 

  
Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag 

  

  
Samägda företag utan 

inflytande 
Kommunala entrepre-

nader 
Kommunkoncern-

företag 
Kommun-

förvaltningen 
    

SYSAV Simrishamns Bostäder AB, 
100 % 
Simrishamns Industrifastighe-
ter AB, 100 % 
Österlens Kommunala Ren-
hållnings AB, 50 % 
Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund, 22,01 % 
Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, 33,7%

Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 
Kommunassurans Syd AB 

Förenade Care AB, Aleris 
Omsorg AB, vård och om-
sorg enligt SoL och HSL 
Fritid Österlen, drift av fritids-
anläggningar 
S: t Olofs idrottsförening, drift 
av utomhusbad 
BussPersson, Kiviks Buss, 
skolskjuts 
ISS, städning 
Simris Driftteknik, vaktmästa-
re/reparationer samt fastig-
hetsdrift 
Svevia, grönyteskötsel, 
snöröjning 
Golvvårdaren Syd, städning 
toaletter etc. 
Mobiltoalett Kust AB, städ 
toaletter etc
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SIMRISHAMNS BOSTÄDER AB 
 

 
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, barn-
stugor, äldreboenden etc. 
 
Påbyggnad har genomförts av två våningsplan 
på två byggnader i bostadsområdet Bruket med 
totalt 28 nya lägenheter. Lägenheterna är 
byggda med god tillgänglighet såväl till som 
inom lägenheterna. Hissar har installerats, 
vilket innebär att även de 45 befintliga lägen-
heterna blir lättillgängliga. Ett av trapphusen 
disponeras av kommunen som så kallat trapp-
husboende för LSS verksamhet där inflyttning 
har skett den 1 september 2010. Till de övriga 
lägenheterna har inflyttning skett den 1 no-
vember. 
 
Undersökning har gjorts om intresse för ny-
byggnation av 32 lägenheter i Gärsnäs. Projek-
tering och marknadsföring av dessa lägenheter 
pågår. 
 
Att kunna bo tryggt och säkert är en viktig och 
ibland avgörande fråga vid val av bostad. Ar-
betet med belysning, trafik, bevakning med 

mera fortsätter inom bolagets bostadsområden. 
Genomgripande röjningsarbete har genomförts 
på kvarteret Bruket och kvarteret Brevduvan, 
för skapande av tryggare utemiljöer och mer 
ljusinsläpp i lägenheter. 
 
Vakansgraden är fortsatt låg med endast fyra 
lägenheter vakanta vid årets slut (två föregåen-
de år). Omflyttningsgraden har under året varit 
18,9 procent. 
 
Fastigheternas marknadsvärden har beräknats 
utifrån ett direktavkastningskrav på 6 procent. 
Beräkningen visar på en balans i förhållande 
till det bokförda värdet. Det bedömda mark-
nadsvärdet/nyttjandevärdet är 1 016 mnkr och 
det bokförda värdet är 744 mnkr. Nedskrivning 
på 2 mnkr har gjorts på fastigheten Snödrop-
pen.   
 
Vakansgraden är låg och det finns en klar ef-
terfrågan på varierande slag av bostäder. Den-
na utveckling är vägledande för arbetet med att 
planera och genomföra byggnation av nya 
bostäder så att de krav och önskemål om fram-
tida boende som finns kan tillgodoses. 
 
Arbetet med att öka boendeinflytandet genom 
regelbunden information och diskussionsträffar 
med hyresgästerna har slagit väl ut. Tio boen-
deträffar har genomförts under året där värde-
fulla synpunkter inkommit från hyresgästerna 
vilka hjälper företaget med det fortsatta arbetet 
med att uppnå visionen att bli den bästa hyres-
värden i Skåne. 

 
 
SIMRISHAMNS INDUSTRIFASTIGHETER AB 
 

 
Simrishamns Industrifastigheter AB har till 
föremål för sin verksamhet att inom Simris-
hamns kommun uppföra, köpa, försälja och 
hyra ut byggnader för industri-, affärs- och 
hantverksändamål samt främja näringslivet i 

kommunen. 

Övergripande information Bokslut Bokslut
2009 2010

Antal anställda (st) 19 19
Nettoomsättning (tkr) 93 179 102 352
Resultat efter fin. poster (tkr) 104 321
Nettoinvesteringar (tkr) 8 402 61 633

 Övergripande information Bokslut Bokslut
2009 2010

Antal anställda (st) 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 786 1 443
Resultat efter fin. poster (tkr) -1 502 114
Nettoinvesteringar (tkr) 4 267 19 466

Fastigheten Vallby 31:3, där produktion av 
hundmat sker, har varit fullt uthyrd till Zoo-
produkter. Trafikplats för lossning och lastning 
på fastigheten Mellby 74:1 har varit fullt ut-
hyrd till Äppelriket Österlen. Industritomten 
Stenbunden 7 i Borrby har varit utarrenderad 
under året. De före detta mob-förråden fastig-
heten Garvaren 3 på Skansens industriområde i 
Simrishamn har varit fullt uthyrda under året. 
Fastigheten Simrishamn 2:48 har under året 
genomgått en omfattande renovering för att 
inreda fastigheten till kontor. Simrishamns 
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kommun har för avsikt att skapa ett Marint 
centrum i lokalerna samt en större konferens-
lokal och turistbyrån etablerad mitt i hamnen. 
Hyrestagare är Kustbevakningen, Fiskeriverket 
samt Simrishamns kommun. Fastigheten är till 
vissa delar färdigställd och under april 2011 
står hela projektet klart. Beräknad investering 

är 21 mnkr för ombyggnad etapp 1 och för 
etapp 2 är det 3,6 mnkr. 
 
Exploateringen av den centralt belägna tomten 
Garvaren 13 med närhet till kommunikationer 
och övrigt näringsliv, blir ett viktigt framtids-
arbete. 

 
 
ÖSTERLENS KOMMUNALA RENHÅLLNINGS AB 
 

 
Enligt gällande ägardirektiv från ägarkommu-
nerna Simrishamn och Tomelilla ska Österlens 
Kommunala Renhållnings AB, nedan även 
kallat ÖKRAB, drivas enligt affärsmässiga, 
marknadsorienterade grunder under iakttagan-
de av det kommunala ändamålet med verk-
samheten och de kommunrättsliga principer 
som framgår av bolagsordningen och ägardi-
rektiv. Mot bakgrund härav anser styrelsen att 
verksamheten har bedrivits och utvecklats med 
iakttagande av det kommunala syftet och de 
mål som antagits för verksamheten. 
 
Under första halvåret arbetade ÖKRAB inten-
sivt med att ta fram förslag till nya renhåll-
ningsföreskrifter, vilket var nödvändigt för att 
fastställa de lokala förutsättningarna för att 
kunna införa framtida insamling av matavfall. 
Samtidigt skedde en uppdatering av föreskrif-
terna så att de nu bättre stämmer överens med 
rådande förhållanden. Föreskrifterna antogs 
och fastställdes av kommunfullmäktige i Sim-
rishamn och Tomelilla under sommaren 2010. 
ÖKRAB inledde 2009 en insamling av matav-
fall från storhushåll, affärer och restauranger. 
Under 2010 påbörjades även insamling av 

matavfall från hushållen med början i Tomelil-
la centralort med gott resultat. Under våren 
2011 fortsätter matavfallsinsamlingen under i 
Gärsnäs och Simrishamns tätorter.  

Övergripande information Bokslut Bokslut
(före reducering av andel) 2009 2010
Antal anställda (st) 0 0
Nettoomsättning (tkr) 29 472 29 604
Resultat efter fin. poster (tkr) 895 1 451
Nettoinvesteringar (tkr) 33 456

 
De taxor som ÖKRAB har tillämpat hör till de 
lägsta i landet och bland Skånes 33 kommuner 
har ÖKRAB tillämpat en soptaxa som är näst 
lägst i länet. Endast den tätbefolkade kommu-
nen Malmö kan uppvisa en obetydligt lägre 
taxa än ÖKRAB. Kostnadsutvecklingen är till 
helt övervägande del (81 procent) beroende av 
taxorna för dels insamlingsarbetet, som styrs 
av renhållningsindex dels av de behandlings-
kostnader som SYSAV fastställer. Dock kan 
man genom informationsinsatser påverka 
ÖKRAB: s ca 16 000 hushåll så att mängden 
avfall som måste behandlas minskar, vilket 
sker successivt. Under 2010 har glädjande nog 
också mängden avfall som hushållen lämnat 
ifrån sig minskat. Men i takt med att matav-
fallsinsamlingen införs hos alltfler hushåll ökar 
ÖKRAB: s kostnader ganska markant. För var 
tusende nya matavfallsabonnent som tillkom-
mer i insamlingsprogrammet för matavfall 
ökar ÖKRAB: s kostnadsmassa med ca 1 pro-
cent det vill säga ca 300 tkr. Eftersom antalet 
matavfallsabonnenter enbart under 2011 kom-
mer att öka med ca 5 000 abonnenter höjs 
därmed också ÖKRAB: s kostnader med ca 1,5 
mnkr. Taxorna måste således höjas framöver 
för att fastställda miljömål och ambitionskrav 
ska kunna uppfyllas.
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 
 

 
Sveriges Kommuner och Landstings öppna 
jämförelser publicerades i början av januari 
2011. Positivt i rapporten är att förbundet ut-
bildat ett ökat antal personer i att förebygga 
bränder och andra olyckor i de fem medlems-
kommunerna. Tiden från att den hjälpbehö-
vande ringer 112 till att Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, nedan kallat SÖRF, 
resurser når den hjälpsökande är 9,4 minuter 
vilket är en genomsnittstid för de fem kommu-
nerna. I landet ligger denna tid mellan 7,4 - 
43,9 minuter, med en median på 12,2. 
 
I enlighet med fördelarna att samverka, samt 
att polishuset i Ystad ska renoveras/byggas om 
alternativt bygga nytt, har tankar kring en cen-
tral plats för samverkan växt fram. Arbetsnam-
net är ”Trygghetens hus” och finns på andra 
platser både i Sverige och utomlands. Inled-
ningsvis ska en avsiktsförklaring tas fram för 
att därefter inleda en förstudie. 
 
Tanken med projektet ”Trygghetens Hus” är 
att utreda förutsättningarna för att i framtiden 
samlokalisera delar av berörda kommuner, 
myndigheter och organisationer (offentliga 
eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, 
räddnings-, trafik- och informationsområdet. 
Syftet är att utnyttja kompetens, lokaler och 
utrustning för att skapa ett samarbete som så 
effektivt som möjligt utnyttjar de resurser som 
finns till förfogande i sydöstra Skåne idag. I 
förlängningen är det till nytta för boende, be-

sökare och företagare i sydöstra Skåne. Trygg-
hetens Hus kommer initialt att geografiskt 
beröra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Sku-
rup, Tomelilla och Ystad.  

Övergripande information Bokslut Bokslut
(före reducering av andel) 2009 2010
Antal anställda (st) 46 46
Nettoomsättning (tkr) 60 697 61 653
Resultat efter fin. poster (tkr) 227 1 564
Nettoinvesteringar (tkr) 2 595 2 408

 
Arbetet med att ta fram nya relevanta, tydliga 
och mätbara verksamhetsmål för förbundet har 
resulterat i nya verksamhetsmål från och med 
2010. Under första kvartalet har delmål tagits 
fram och implementerats i verksamheten, där 
uppföljning av verksamhetsmålen kommer att 
ske först under 2011. 
 
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt 
resultat på 1,6 mnkr att jämföra med ett budge-
terat överskott på 0,6 mnkr. Det positiva resul-
tatet 2010 innebär att tidigare underskott nu är 
helt återställda. En orsak till budgetavvikelsen 
är en ny beräkningsgrund samt senareläggning 
av några pensionsavgångar vilket har genererat 
en lägre pensionsskuldsberäkning från KPA, 
totalt en positiv avvikelse på 0,7 mnkr. 
 
Årets budgeterade investeringsmedel på 2,4 
mnkr har förbrukats. 2010 års största invester-
ing var införskaffandet av en lastväxlare till 
stationen i Sjöbo, den fjärde inom förbundet. 
Den grundläggande idén med lastväxlare inom 
Räddningstjänsten är att kunna utföra flera 
uppgifter genom att använda olika flak och 
containertyper på ett och samma fordon. 
 
Under 2011 kommer SÖRF att utöka närvaron 
i medlemskommunerna på ett påtagligt sätt. 
Den utökade bemanningen vid stationerna i 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, och Tomelilla, 
kommer att utgöra SÖRF: s lokala stöd till 
kommun, närings- och föreningsliv. Dessutom 
ska en nätverksstruktur byggas på ett sätt som 
anpassas efter det lokala behovet.  
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YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND 
 

 
Förbundet redovisar ett underskott på cirka 0,3 
mnkr. Detta efter att kommunerna tillfört extra 
medlemsavgifter på sammantaget 1,6 mnkr till 
följd av uppstartskostnader. Simrishamns del 
av den extra medlemsavgiften uppgick till ca 
0,3 mnkr. 
 
Inom livsmedel utfördes tillsyn enligt gällande 
plan. Särskilda insatser gjordes beträffande 
allergi i skolor, dagis och äldreomsorg och 
pizzerior.  
 
Inom hälsoskydd har tillsyn av skolor, försko-
lor, dagis och äldreomsorg utförts med fokus 
dels på hygien, ventilation, säkerhet, egenkon-
troll med flera aspekter, dels skapa samsyn 
inom miljöförbundet i hur tillsyn ska bedrivas i 
regionen. Under sommaren och hösten har 
regionens badanläggningar samt solarier in-
spekterats.  
 
Inom miljöskydd och lantbrukstillsyn har arbe-
tet kännetecknats av arbete med tillstånd gäl-
lande kemiska bekämpningsmedel, anmälan C-
verksamheter, planering av tillsyn C- och B-
anläggning, handläggning av gamla ärenden 
och klagomålsärenden. Rutin för spridning av 
slam från avloppsreningsverk har tagits fram. 
Omfattande arbete har genomförts med att ta 
fram riktlinjer för prövning och tillsyn av be-
kämpningsmedel. Miljöförbundet har också 
tagit initiativ att bilda en referensgrupp för 

arbete med att verka för ett friskare vatten i 
regionen. Referensgruppen utgörs av represen-
tanter för miljöförbundet, LRF, fruktodlarna 
och hushållningssällskapet samt kommuneko-
loger och VA-chefer. 

Övergripande information Bokslut Bokslut
(före reducering av andel) 2009 2010
Antal anställda (st) 22 23
Nettoomsättning (tkr) 8 159 15 768
Resultat efter fin. poster (tkr) 509 -298
Nettoinvesteringar (tkr) 1 057 424  

Inom miljöskydd och industritillsyn har tillsyn 
gjorts inom C-verksamheter med fokus på 
bland annat avfallshantering. Arbete har påbör-
jats gällande PCB-inventering. Under hösten 
har förelägganden med krav på inventering 
skickats ut till ca 200 fastighetsägare i de tre 
medlemskommunerna. Pelletsfabriken och 
utsläppen till luft samt buller från rederierna i 
Ystad hamn har upptagit en stor del av arbetet. 
Shells provborrning i Hedeskoga har också 
inneburit merjobb för miljöinspektörerna. Un-
der sommaren har provborrningen avslutats 
och det enda som kvarstår är uppföljande vat-
tenprovtagning i fem bevattningsbrunnar och 
ett vattendrag. 
 
Bedömningsgrunder för miljöförbundets tillsyn 
och prövning av enskilda avlopp har tagits 
fram. Anmälan av vindkraftverk tar allt större 
tid. Miljöförbundet har tagit ställning för att 
avvakta handläggning av anmälan av vind-
kraftverk tills respektive kommuns vindkrafts-
plan är antagen och där det juridiskt sett är 
möjligt. 
 
Syftet med miljöförbundet var effektivitet, 
samsyn och en hög kvalitet i tillsyn, informa-
tion och service. Verksamhetsplanen för 2011 
innebär att de nuvarande resurserna bibehålls, 
vilket innebär att det kan vara svårt att skapa 
förutsättningar för att uppfylla syftet med för-
bundet.
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Räkenskaper 

DRIFTREDOVISNING 
 
 
 
Nettokostnad per nämnd/förvaltning * Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Kommunfullmäktige 758 691 775 84
Revision 949 374 453 79
Valnämnd 55 321 300 -21
Överförmyndare 1 639 1 766 1 300 -466
Kommunstyrelsen 66 091 71 275 71 331 56
Myndighetsnämnd 532 506 550 44
Samhällsbyggnadsnämnd 31 785 38 672 34 663 -4 009
Kultur- och fritidsnämnd 33 332 33 127 32 873 -254
Barn- och utbildningsnämnd 335 636 344 170 337 857 -6 313
Socialnämnd 360 465 361 226 377 308 16 082
Summa verksamhet 831 242 852 128 857 410 5 282
Finansiering -848 597 -884 790 -855 857 28 933

Summa nettokostnad -17 355 -32 662 1 553 34 215
* Interna poster mellan nämnderna ingår.
 
 
Nämndernas andel av nettokostnaden 
 

 

 
 

25



Räkenskaper 

INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 
 
Nettoinvestering per Bokslut Bokslut Budget Budget-
nämnd/styrelse (tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Revisionen 21 0 0 0
Kommunstyrelsen -2 377 1 815 2 560 745
Samhällsbyggnadsnämnden 69 516 37 808 58 905 21 097
- varav fastighet 29 761 11 591 22 179 10 588
- varav offentliga rummet 1 721 3 052 9 089 6 037
- varav vatten och avlopp 34 945 22 961 27 347 4 386
- varav övriga investeringar 3 089 204 290 86

Kultur- och fritidsnämnden 669 1 000 1 331 331
Barn- och utbildningsnämnden 1 949 1 413 1 500 87
Socialnämnden 2 278 2 375 3 422 1 047

Summa 72 056 44 411 67 718 23 307

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

anläggningstillgångar. Efter avdrag för exploa-
teringsverksamheten uppgår nettoinvestering-
arna till 43 927 tkr. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 
 
Resultaträkning Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
(exklusive interna poster) (mnkr) 2009 2010 2009 2010
Verksamhetens intäkter 1 206,4 218,0 295,8 315,1
Verksamhetens kostnader 2 -986,8 -1 014,3 -1 043,2 -1 073,6
Avskrivningar 3 -37,8 -35,1 -47,5 -49,1
Verksamhetens nettokostnader -818,2 -831,4 -794,9 -807,6
Skatteintäkter 4 616,6 627,3 616,6 627,3
Generella statsbidrag och utjämning 5 216,0 235,2 216,0 235,2
Finansiella intäkter 6 7,7 6,2 5,8 4,4
Finansiella kostnader 7 -4,7 -4,6 -26,8 -25,3
Resultat efter finansiella poster 17,4 32,7 16,7 34,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdispositioner - - -0,1 -0,2
Skattekostnader - - -0,1 -0,1

Årets resultat 17,4 32,7 16,5 33,7

 
Balanskravsresultatet för kommunen uppgår 
till 24,1 mnkr. Justering har då gjorts avseende 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljning 5,8 

mnkr och netto av värdeförändring och uttag 
pensionsmedelsförvaltningen 2,7 mnkr. 
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BALANSRÄKNING 
 
 
 
Balansräkning (mnkr) Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 808,7 819,6 1 471,0 1 535,8
Materiella 628,0 632,9 1 353,8 1 412,6
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 591,8 597,9 1 293,4 1 368,1
varav maskiner och inventarier 9 36,2 35,0 46,1 44,2
varav pågående nyanläggning 0,0 0,0 14,3 0,3
Finansiella 10 180,7 186,7 117,2 123,2
Omsättningstillgångar 204,7 214,4 243,3 231,6
Förråd och lager 11 0,8 0,7 2,6 1,9
Exploateringsfastigheter 12 13,9 13,5 13,9 13,5
Kortfristiga fordringar 13 75,9 79,3 87,2 90,5
Kassa och bank 14 114,1 120,9 139,6 125,7

Summa tillgångar 1 013,4 1 034,0 1 714,3 1 767,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 15 561,1 588,6 601,8 626,6
varav årets resultat 17,4 32,7 16,5 33,7
Obeskattade reserver - - 0,2 0,4
Periodiseringsfond - - 0,2 0,4
Avsättningar 16 5,2 5,2 8,7 8,7
Avsättning för pensioner 5,2 5,2 8,7 8,7
Skulder 447,1 440,2 1 103,6 1 131,7
Långfristiga 17 239,1 226,0 778,4 897,1
Kortfristiga 18 208,0 214,2 325,2 234,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 013,4 1 034,0 1 714,3 1 767,4

Ansvarsförbindelser (mnkr) Not Kommunen Kommunen
2009-12-31 2010-12-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive 16 413,6 396,8
särskild löneskatt
Kommunalt förlustansvar för egna hem och 0,3 0,3
bostadsrätter
Kommunala bolag 610,6 673,6
Stiftelser 6,3 5,8
Leasingavtal 4,5 3,3
Ställda panter 0,0 0,0
 
Simrishamns kommun har ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB: s samtliga förpliktelser. 
Detta borgensåtagande är i ett underavtal be-
gränsat till den låneskuld som kommunkoncer-
nen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2010 
uppgick detta lånebelopp till 499,6 mnkr. 
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Kommundirektören har ett särskilt visstidsför-

ordnande. Ett särskilt visstidsförordnande in-
nebär att arbetstagaren efter tolv års tjänstgö-
ring har rätt till en visstidspension enligt pen-
sionsavtalet som ger ca 65-75 procent av lö-
nen. Förordnandet är förlängt och löper ut i 
juni månad 2011. Visstidspensionen utgår fram 
till det år arbetstagaren fyller 65 år, då allmän 
pension och tjänstepension ersätter visstids-
pension.

 

 



Räkenskaper 

FINANSIERINGSANALYS 
 
 
 
Finansieringsanalys (mnkr) Not 2009-12-31 2010-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat 17,4 32,7
Justering för av- och nedskrivningar 37,8 35,1
Justering för avsättningar -0,1 0,0
Justering för förändring av eget kapital 0,0 -5,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 19 -1,2 -10,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 53,9 52,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 20 -18,3 -2,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 35,4 6,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 71,0 55,2
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar 21 -71,3 -44,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 4,8 10,2
Investering finansiella anläggningstillgångar 23 -66,7 -4,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 24 68,1 6,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -65,1 -32,2
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder 0,0 5,0
Minskning av långfristiga skulder 0,0 -25,0
Ökning/minskning anläggningsavgifter 30,1 7,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,4 -3,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,5 -16,2
Årets kassaflöde 36,4 6,8
Likvida medel vid årets början 77,7 114,1
Likvida medel vid årets slut 114,1 120,9
 
 
Låneskuld 
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Räkenskaper 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER 
 
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och rekom-

mendationer från Rådet för kommunal redo-
visning. 

 
Pensionsskuld 
 
Skulden består av avsättningar i balansräk-
ningen och ansvarsförbindelse inom linjen. 
Den individuella delen, inklusive löneskatt, 

redovisas som kortfristig skuld. Beloppen är 
beräknade av KPA utifrån RIPS 07. 

 
Leasingavtal 
 
Befintliga leasingavtal betraktas som operatio-
nell leasing och är inte redovisade i balansräk-

ningen. Dessa finns angivna under ansvarsför-
bindelser.

  
Anläggningstillgångar  
 
Anläggningstillgångarna upptas i balansräk-
ningen till anskaffningsvärdet efter avdrag av 
eventuella investeringsbidrag och planenliga 
avskrivningar. Sveriges Kommuner och Lands-
tings modell för avskrivningstider tillämpas. 
Avskrivning sker enligt rak nominell metod 

och påbörjas året efter investeringen. För vat-
ten- och avloppsinvesteringar påbörjas av-
skrivningen samma år som investeringen sker. 
Lånekostnader har ej inräknats i anskaffnings-
värdet, utan belastar resultatet för den period 
de hänför sig till. 

 
Finansiella tillgångar 
 
Placeringar i värdepapper (pensionsmedel) har 
klassificerats som anläggningstillgång, då des-
sa är att betrakta som långsiktiga. Då samtliga 

tillgångar har ett gemensamt syfte, det vill säga 
att delfinansiera pensionsutbetalningar, sker 
värdering utifrån en samlad portfölj. 

 
VA-anslutningsavgifter 
 
Anslutningsavgifterna har till och med år 2004 
bokförts som extra avskrivning av anlägg-
ningstillgångarna. Sedan år 2005 har dessa 
avgifter bokförts i balansräkningen som förut-
betalda intäkter, för framtida periodisering till 
driftbudgeten. Från och med år 2008 intäkts-
förs utöver periodiseringen tio procent av av-

gifterna direkt i resultatet för att täcka de direk-
ta kostnaderna. Från och med år 2010 har om-
klassificeringen av anslutningsavgifterna i 
balansräkningen ändrats från kortfristig till 
långfristig skuld. Den ingående balansen år 
2010 har justerats i syfte att underlätta jämfö-
relse mellan åren.

 
Exploateringsverksamheten 
 
Exploateringsfastigheter redovisas som om-
sättningstillgångar. Undantag görs för invester-

ingar inom vatten- och avloppsverksamhet då 
dessa redovisas som anläggningstillgångar.
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Räkenskaper 

Sammanställd redovisning 
 
Den sammanställda redovisningen utgår från 
RKR: s rekommendation nr 8.2. I den kommu-
nala koncernen ingår samtliga bolag och kom-
munalförbund som kommunen har minst 20 
procents inflytande i. Inga förändringar har 
skett under året i kommunkoncernens sam-
mansättning. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår av figur under avsnit-
tet ”Sammanställd redovisning”. Koncernens 
resultat- och balansräkning är uppställd bred-
vid kommunens resultat- och balansräkning för 

innevarande och föregående år. Vad gäller 
noter är endast koncernens noter avseende 
innevarande år uppställda bredvid kommunens 
noter då uppgifterna för föregående år inte är 
sammanställda på den detaljeringsnivån. 
 
Endast den del som kommunen äger ingår i 
den sammanställda redovisningen. Eliminering 
har gjorts för interna mellanhavanden mellan 
kommunen och bolagen.

 
Byte av redovisningsprincip 
 
I enlighet med RKR 18 Redovisning av intäk-
ter bokförs från och med år 2010 ackumulerat 
överskott inom VA-verksamheten som förutbe-
tald intäkt. Därtill har omklassificering av pe-
riodiserade anslutningsavgifter gjorts från kort-

fristig till långfristig skuld. 
 
Från och med år 2010 utgår den sammanställda 
redovisningen från RKR 8.2 Sammanställd 
redovisning. 

 
 
BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter och liknande. Om 
förpliktelsen måste infrias belastar den resultatet. 
 
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. 
 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den 31 december och hur den förändrats under 
året. 
 
Driftredovisning omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten ställd mot budget. 
 
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.  
 
Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. 
 
Finansieringsanalysen visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, invester-
ingar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen. 
 
Investeringsredovisningen omfattar investeringar i fastigheter och anläggningar, maskiner och 
inventarier. 
 
Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är avsedda att innehas för stadigvarande bruk till 
exempel likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd/lager. 
 
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. 
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Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets nettoinvesteringar som finansierats med egna 
medel. 
 
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga.  
 
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Anger betalningsstyrkan på lång sikt. 
 
Tillgångar är dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier och långfristiga ford-
ringar) dels omsättningstillgångar. 
 
Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp som ska erläggas i kommunalskatt. 

 
NOTER 
 
Not 1 (tkr) Kommunen Kommunen
Verksamhetens intäkter 2009 2010
Försäljningsmedel 5 471 5 634
Taxor och avgifter 87 827 85 597
varav barnomsorgsavgifter 7 028 7 033
varav äldreomsorgsavgift 20 259 20 934
varav hamnavgifter 4 624 4 324
varav VA-avgifter 41 946 43 561
varav anslutningsavgifter 4 699 2 578

Hyror och arrenden 30 461 30 562
Driftbidrag 59 675 73 693
varav statsbidrag från Skolverket 4 707 6 478
varav statsbidrag från Migrationsverket 5 665 10 153
varav ersättning från Försäkringskassan pers. ass. 20 160 23 326

Försäljning av verksamhet och entreprenader 14 933 14 500
varav interkommunal ersättning elever 7 037 6 143

Realisationsvinster 4 444 7 024
Övriga avgifter och ersättningar 3 620 983
Summa 206 431 217 993
Kommunens intäkter i noten ovan inkluderar inte koncernens intäkter då detta anses som en utökad information och inte 
omfattas av rekommendationer.
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Not 2 (tkr) Kommunen Kommunen
Verksamhetens kostnader 2009 2010
Inköp av inventarier 863 1 275
Anläggningsmaterial 3 031 4 678
Varor för försäljning 443 529
Bidrag och transfereringar 26 806 28 604
varav försörjningsstöd 8 728 9 088

Entreprenader och köp av verksamhet 228 510 229 812
varav byggnadsentreprenader 6 226 5 853
varav skolskjutsar 15 601 14 283
varav färdtjänst 5 707 5 701
varav föräldrakooperativ 16 228 16 853
varav omsorgs- och vårdplatser 61 214 59 083
varav interkommunal ersättning elever 27 555 33 928
varav friskolor 32 231 35 684

Konsulttjänster 7 291 7 153
Löner 396 081 409 747
Kostnadsersättningar 3 690 3 739
Sociala avgifter 129 909 132 867
Pensionskostnader 32 969 35 780
Personalutveckling etc. 6 483 8 340
Hyror och fastighetsservice 40 761 43 062
Hyra/leasing anläggning 4 379 4 255
Bränsle, energi och vatten 27 415 26 953
Förbrukningsmaterial 33 775 37 423
varav böcker 2 857 2 645
varav livsmedel 14 684 14 486
varav laboratorie- och sjukvårdsmaterial 5 758 5 554
varav förbrukningsinventarier och material 5 719 6 730

Kontorsmaterial och trycksaker 1 702 1 885
Reparation av inventarier 2 472 2 331
Diverse främmande tjänster 10 434 12 515
varav databehandling 5 941 7 291

Tele, data, kommunikation och post 4 175 4 038
varav telekommunikation 649 1 139
varav porto 1 176 1 014

Transporter och resor 3 189 2 920
Representation 357 408
Annonser, reklam och information 1 855 1 851
Försäkringsavgifter etc. 5 841 3 896
varav försäkringsavgifter 2 491 1 475
varav självrisker etc. 106 145

Diverse kostnader 7 293 9 968
Realisationsförluster 7 123 254
Summa 986 847 1 014 283
Kommunens kostnader i noten ovan inkluderar inte koncernens kostnader då detta anses som en utökad information och inte 
omfattas av rekommendationer.
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Not 3 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Av- och nedskrivningar 2009 2010 2010
Avskrivning anläggningstillgångar -32 536 -33 380 -45 320
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar -5 234 -1 479 -3 479
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 -275 -275
Summa -37 770 -35 134 -49 074

Not 4 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Skatteintäkter 2009 2010 2010
Kommunalskatt, preliminär innevarande år 639 387 618 021 618 021
Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år -23 443 8 815 8 815
Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år 688 497 497
Summa 616 632 627 333 627 333

Not 5 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Generella statsbidrag etc. 2009 2010 2010
Inkomstutjämning 169 656 175 855 175 855
Kostnadsutjämning 5 203 -1 488 -1 488
Statsbidrag till LSS 7 476 8 690 8 690
Fastighetsavgift, preliminär innevarande år 25 433 25 707 25 707
Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år 8 178 8 558 8 558
Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år 0 -944 -944
Konjunkturbidrag 0 18 852 18 852
Summa 215 946 235 230 235 230

Not 6 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Finansiella intäkter 2009 2010 2010
Ränteintäkter 448 536 705
Utdelning, avkastning fonder/aktier 3 914 2 544 2 544
Övriga finansiella intäkter 3 321 3 105 1 114
Summa 7 683 6 185 4 363

Not 7 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Finansiella kostnader 2009 2010 2010
Ränta på lån -4 614 -4 404 -23 067
Övriga finansiella kostnader -106 -256 -2 280
Summa -4 720 -4 660 -25 347
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Not 8 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2009 2010 2010
Ingående bokfört värde 561 503 591 772 1 293 418
Årets anskaffningar 65 459 38 559 118 572
Årets försäljningar -3 855 -4 629 -4 629
Årets nedskrivningar * -5 234 -1 418 -3 418
Omföringar 0 484 484
Årets avskrivningar -26 101 -26 830 -36 297
Utgående bokfört värde 591 772 597 938 1 368 130
varav markreserv 13 718 13 775
varav verksamhetsfastigheter 212 827 207 325
varav VA-anläggningar 200 441 215 090
varav hamnar 77 854 76 147
varav publika fastigheter (gator etc.) 74 124 73 514
varav hyres-, industrifastigheter etc. 3 230 3 131
varav brandstationer 8 286 7 742
varav övriga fastigheter 1 292 1 214

* Årets nedskrivning beträffande kommunen avser anpassning av avskrivningstiden till avtalstiden.

Not 9 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Maskiner och inventarier 2009 2010 2010
Ingående bokfört värde 37 040 36 213 46 006
Årets anskaffningar 5 793 5 368 7 334
Årets försäljningar -185 0 0
Årets nedskrivningar 0 -61 -61
Årets avskrivningar -6 435 -6 550 -9 043
Utgående bokfört värde 36 213 34 970 44 236

Not 10 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Aktier och andelar, långfristiga fordringar 2009 2010 2010
Pensionskapital 107 920 110 727 110 727
Aktier i kommunens bolag 65 450 65 450 0
Aktier i Sydskånes Avfalls AB 5 255 5 255 2 627
Förlagslån Kommuninvest 0 3 500 3 500
Andelar i Kommunassurans 936 936 936
Andelar i Kommuninvest * 723 723 723
Övriga aktier, andelar och fordringar 428 107 4 689
Summa 180 712 186 698 123 202

Not 11 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Förråd och lager 2009 2010 2010
Förråd, tekniska avdelningen 530 438 438
Lager, Österlens museum 233 305 305
Lager och förråd, koncern - - 1 150
Summa 763 743 1 893

Not 12 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Exploateringsfastigheter 2009 2010 2010
Fastigheter för bostäder 10 806 11 361 11 361
Fastigheter för industri 3 081 2 092 2 092
Summa 13 887 13 453 13 453

* Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 
230 098 kr för Simrishamns kommun. Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår per 2010-12-31 till 953 231 
kr (inkluderar tidigare års emissioner).
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Not 13 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Fordringar 2009 2010 2010
Kundfordringar 22 583 14 463 16 343
Fordringar till staten 2 232 2 482 2 482
Mervärdesskattefordringar 6 353 7 246 7 246
Kortfristig fordran koncernkonto 4 476 0 0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 33 439 51 338 52 607
varav upplupen kommunal fastighetsavgift 8 177 15 790 15 790

Övriga kortfristiga fordringar 6 836 3 797 11 806
Summa 75 919 79 326 90 484

Not 14 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Kassa och bank 2009 2010 2010
Plusgiro och bankkonto 114 149 120 941 125 741
Summa 114 149 120 941 125 741

Not 15 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Eget kapital 2009 2010 2010
Ingående eget kapital VA 1 000 5 069
Ingående eget kapital Bun-enheter -2 875 -3 411
Ingående eget kapital Intraprenader Soc * 936 3 849
Ingående eget kapital, övrigt 544 593 555 502
Summa ingående eget kapital 543 654 561 009 601 572
Årets resultat VA ** 4 069 -
Årets resultat Bun-enheter -536 -14 048
Årets resultat Intraprenader, Soc * 2 913 2 568
Årets resultat, övrigt 10 909 44 142
Summa årets resultat 17 355 32 662 33 738
Justering koncernen *** - - -3 680
Justering för förändring av eget kapital VA ** - -5 069 -5 069
Summa förändring eget kapital 17 355 27 593 24 989
Utgående eget kapital VA ** 5 069 -
Utgående eget kapital Bun-enheter -3 411 -17 459
Utgående eget kapital Intraprenader Soc * 3 849 6 417
Utgående eget kapital, övrigt 555 502 599 644
Summa utgående eget kapital 561 009 588 602 626 561

Not 16 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Avsättningar pensioner etc. 2009 2010 2010
Ingående avsättning 5 285 5 213 8 689
Pensionsutbetalningar -448 0 0
Utbetalningar -158 -251 -251
Nyintjänad pension 279 180 199
Ränte- och basbeloppsuppräkning 295 88 88
Övrig post -28 -3 -3
Förändring av löneskatt -12 3 8
Utgående avsättning 5 213 5 230 8 730

* Intraprenaderna avslutas inför år 2011. Av det utgående egna kapitalet överförs 660 tkr som ingående eget kapital år 
2011.
** Tidigare års eget kapital (5 069 tkr) samt årets överskott (695 tkr) avseende VA är i enlighet med RKR 18 bokfört som 
förutbetald intäkt.
*** Beloppet avser justerat balanserat resultat i Simrishamns Bostäder AB.
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Ansvarsförbindelse 2009 2010
Ingående ansvarsförbindelse 411 794 413 639
Pensionsutbetalningar -11 213 -12 681
Ränte- och basbeloppsuppräkning 22 734 4 564
Aktualisering 564 -280
Bromsen 0 -3 893
Övrig post -10 600 -1 245
Förändring av löneskatt 360 -3 283
Utgående ansvarsförbindelse 413 639 396 821

Förpliktelse minskad genom försäkring 27 783 26 942
Överskottsmedel i försäkring 0 0
Aktualiseringsgrad 92,0% 92,0%

Not 17 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Långfristiga skulder 2009 2010 2010
Kommuninvest 110 000 85 000 499 600
Nordea 30 000 30 000 52 000
SEB 20 000 25 000 262 000
ÖKRAB 5 255 5 255 2 627
Anläggningsavgifter vatten och avlopp 73 796 80 785 80 785
Övriga långfristiga skulder 0 0 138
Summa 239 051 226 040 897 150

Not 18 (tkr) Kommunen Kommunen Koncernen
Kortfristiga skulder 2009 2010 2010
Leverantörsskulder 30 957 38 217 53 125
Kortfristig skuld koncernkonto 0 15 081 0
Mervärdesskatteskulder 3 151 13 13
Preliminär skatt 7 900 7 998 7 998
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 165 637 152 391 168 500
varav semesterlöneskuld 37 528 39 614
varav upplupna löner 4 254 5 352
varav pensionskostnad, individuell del 17 346 18 087
varav särskild löneskatt 4 254 4 558
varav arbetsgivaravgifter 11 395 12 141
varav förutbetalt konjunkturstöd 2010 18 852 0
varav periodiserad skatteintäkt 27 437 22 946
varav upplupna räntekostnader 1 343 1 034
varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 228 48 659

Övriga kortfristiga skulder 498 497 5 022
Summa 208 143 214 197 234 658

Not 19 (tkr) Kommunen Kommunen
Ej likviditetspåverkande poster 2009 2010
Justering fastighetsförsäljning -735 -5 601
Justering pensionsmedelsförvaltning -477 -4 807
Justering nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 -275
Summa -1 212 -10 683

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade från år 
1998 och framåt.
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Not 20 (tkr) Kommunen Kommunen
Förändring kortfristiga fordringar 2009 2010
Fordringar -16 044 -3 407
Förråd och lager -170 20
Exploateringsfastigheter -2 095 433
Summa -18 309 -2 954

Not 21 (tkr) Kommunen Kommunen
Investering materiella anläggningstillgångar 2009 2010
Enligt investeringsredovisning -72 055 -44 411
Exploateringsfastigheter * 803 484
Summa -71 252 -43 927

Not 22 (tkr) Kommunen Kommunen
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2009 2010
Fastigheter 4 674 10 230
Inventarier 100 0
Summa 4 774 10 230

Not 23 (tkr) Kommunen Kommunen
Investering finansiella anläggningstillgångar 2009 2010
Pensionskapital aktier -66 702 0
Pensionskapital räntebärande 0 -4 000
Summa -66 702 -4 000

Not 24 (tkr) Kommunen Kommunen
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2009 2010
Pensionskapital aktier 48 703 4 000
Pensionskapital räntebärande 19 400 2 000
Summa 68 103 6 000

Not 25 (tkr) Kommunen
Skadeståndsanspråk (tkr) 2010
Typ av krav Belopp
Ekonomiska krav brandskyddsåtgärder 12 000
(kravet avser kommunen och Räddningstjänstförbundet)

Ekonomiska krav avskrivet/avslutat detaljplanärende 7 600
6 st ärende av mindre väsentligt belopp alternativt avsaknad av uppgift på belopp -
Summa 19 600
Kommunen har gjort bedömningen att det ej finns skäl att göra några avsättningar för ovanstående anspråk. 

* Avgår exploateringsutgifter på 484 tkr som ingått i investeringsredovisningen.

 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Ordförande: Anders Johnsson (m) t.o.m. den 31 oktober, Christer Akej (m) fr.o.m. den 1 november 
1: e vice ordförande: Håkan Erlandsson (c) t.o.m. den 31 oktober, Håkan Erlandsson (c), fr.o.m. den 6 
december 
2: e vice ordförande: Göran Persson (s) t.o.m. den 31 oktober, Else-Beth Rolf (s) fr.o.m. den 1 november 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Kommunfullmäktige är Simrishamns kom-
muns högsta beslutande församling. Kommun-
fullmäktige fattar beslut i alla ärenden av prin-
cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen, till exempel mål och riktlinjer 
för verksamheten, budget, skatt och andra vik-
tiga ekonomiska frågor, översiktsplaner och 
detaljplaner som styr användningen av mark 
och vatten i kommunen. 

Kommunfullmäktige fattar också beslut om 
nämndernas organisation och verksamhetsfor-
mer. Kommunfullmäktige styr de kommunala 
nämnderna genom reglementen som anger 
nämndernas arbetsuppgifter, genom verksam-
hetsmål i till exempel verksamhetsplaner eller 
budget, men också genom beslut med direkta 
anvisningar för nämndernas verksamhet. 

 

 
Simrishamns kommuns Miljöpris 2010 tilldelas föreningen Trädgården som Livsrum. Foto: Einar Nilsson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Under 2010 har kommunfullmäktige hållit nio 
ordinarie sammanträdena. En ovanlig händelse 
var att ordföranden i samråd med övriga presi-
diet tvingades ställa in sammanträdet den 29 
november på grund av snöoväder – det första 
”riktiga” sammanträdet med nyvalda fullmäk-
tige. Sammanträdet fick därför hållas en vecka 
senare. 

Kommunfullmäktige har också haft två tema-
halvdagar om bokslut 2009 och budget 2011.  
 
I samband med kommunfullmäktiges samman-
träden har särskild information lämnats om 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och om 
kommunens delårsrapport 2010.
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Kommunfullmäktige 

 
Kommunens revisorer har vid två tillfällen 
informerat om granskningsrapporter som revi-
sorerna lämnat.  
 

Vid kommunfullmäktiges decembersamman-
träde utdelades Simrishamns kommuns Miljö-
pris 2010 som tilldelades föreningen Trädgår-
den som Livsrum.

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Vid de allmänna valen i september valdes 
kommunfullmäktige för mandatperioden den 1 
november 2010 – den 31 oktober 2014. Kom-
munfullmäktiges 49 mandat är genom valet 
fördelade enligt följande: Moderata Samlings-
partiet 14, Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
13, Centerpartiet 4, Österlenpartiet 4, Feminis-
tiskt initiativ 4, Miljöpartiet de gröna 3, Sveri-

gedemokraterna 3, Folkpartiet liberalerna 2, 
Kristdemokraterna 1 och Vänsterpartiet 1. 
 
Under mandatperioden 2010-2014 styrs Sim-
rishamns kommun av en borgerlig minoritets-
koalition som består av Moderata Samlingspar-
tiet, Centerpartiet, Österlenpartiet och Folkpar-
tiet liberalerna.

 
Initiativ i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter har under 
2010 väckt nio motioner, sex motioner har 
slutbehandlats. Vid kommunfullmäktiges frå-
gestund har fyra frågor besvarats. Dessutom 
har en enkel fråga och en interpellation väckts 
och besvarats. 
 
Allmänhetens frågestund har anordnats om 

bokslut 2009 respektive budget 2011, men inga 
frågor har ställts. Medborgarnas aktivitet har 
varit större när det gäller medborgarförslag. 
Nio nya medborgarförslag har lämnats in. Av 
dessa har åtta medborgarförslag överlämnats 
för beslut på nämndsnivå. Under året har dessa 
slutbehandlats.

 
Framtiden 
 
Kommunfullmäktiges presidium har under 
2010 gjort en översyn av arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. Förslaget har diskuterats 
med representanter för de partier som har 
mandat i fullmäktige. Ett slutligt förslag till 
arbetsordning för kommunfullmäktige kommer 
att behandlas under våren 2011. 

Demokratiberedningen (2007-2008) föreslog 
att kommunfullmäktige vid temadagar skulle 
utveckla och fördjupa kunskapen om det 
kommunala förtroendeuppdraget och de förtro-
endevaldas arbetsvillkor. Dessa temadagar har 
ännu inte genomförts.

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 

Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 758 691 775 84
Personalkostnader 703 658
Övriga kostnader 55 33

Nettokostnader 758 691 775 84
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Revisionen 

REVISIONEN 
 
Ordförande: Birgitta Larsson (fp) 
Vice ordförande: Froste Persson (s) 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Kommunrevisionens syfte är att årligen grans-
ka all verksamhet som bedrivs inom nämnder-
nas verksamhetsområden i enlighet med kom-
munallagen, god revisionssed och kommunre-
visionens reglemente. Revisorerna prövar ge-
nom sina granskningar om kontrollen är till-
räcklig, om räkenskaperna är rättvisande, om 
uppsatta mål nås samt om den kommunala 

verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt till-
fredsställande sätt. Detta betyder att revisionen 
ska undersöka om tilldelade resurser används 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Gransk-
ningsverksamheten syftar till att ge kommun-
fullmäktige underlag till ansvarsprövningen av 
nämnderna.    

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Väsentligt för beslut om vilka granskningsin-
satser som revisionen ska genomföra är den 
risk- och väsentlighetsanalys som revisionen 
genomfört. Under revisionsåret 2010 har revi-
sionen gjort följande djupgranskningar och 
revisions PM: intern kontroll, delegationsbe-
slut, lönekontroll, beredning av revisionsberät-
telser, driftentreprenad fritidsanläggningar, 
placering av ungdomar på institutioner samt 

delårs- och årsbokslutsgranskning. Revisorerna 
har gjort ett antal studiebesök i kommunal 
verksamhet. Utöver detta har revisionen i den 
löpande granskningen och årliga granskningen 
träffat nämndernas presidier, arbetsutskott och 
förvaltningar samt tillskrivit nämnder utifrån 
enskilda frågeställningar. Revisorerna har ock-
så på kontinuerlig basis träffat kommunfull-
mäktiges presidium under året.  

 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Kommunfullmäktiges presidium har initierat 
ett projekt för att utveckla dialogen mellan å 
ena sidan revisionen och å andra sidan nämn-
der och styrelsen. Revisorerna har tagit fram en 

projektplan och en modell för en dialogbaserad 
revisionsprocess. Under året har modellen 
prövats utifrån en djupgranskning av intern-
kontrollen.  

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

kommunallagen, god revisionssed och regle-
mentet. Revisionen bedömer att målet är nått.

 
Nämndsmål 
 
Målet är att varje år underställa all verksamhet 
revision. 

Revisionen bedömer att målet är nått.
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Revisionen 

Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Revisionen följer varje månad upp det ekono-
miska utfallet. 
 
Framtiden 
 
Revisorerna kommer att fortsätta sitt arbete 
med att öka dialogen med nämnder och styrel-
se när det gäller slutsatser från olika gransk-
ningar. Mandatperiodens första år kommer 

bland annat att innehålla utbildning för reviso-
rerna och en risk- och väsentlighetsanalys som 
grund för revisionsplanen. 

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 

Kommentarer till budget 2010: Ursprungsbudgeten uppgick till 900 tkr samt ett tillskott med 50 tkr för metodutveckling. 
Under året har en justering gjorts med 497 tkr för återbetalade medel av engångskaraktär.  

Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 949 374 453 79
Personalkostnader 238 -318
Lokalkostnader 14 14
Övriga kostnader 697 678

Nettokostnader 949 374 453 79

 
Revisionen uppvisar ett relativt stort överskott, 
som är hänförbart till de extra medel på 50 tkr, 
som revisionen erhöll från kommunfullmäktige 
för att utveckla en mer dialogorienterad revi-
sionsmetodik. Medlen erhölls i praktiken för 
hösten 2010, vilket sammanföll med valet och 

därvidlag förändringar bland nämndernas le-
damöter. På grund av detta har de planerade 
insatserna inte kunnat genomföras i den takt 
och omfattning som avsetts. De extra medlen 
har därför inte heller förbrukats, vilket förkla-
rar 50 tkr av överskottet. 

 
Investeringsredovisning 
 

 
 Under året har ingen investering skett, vilket är i enlighet med budget. 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning, projekt Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Inventarier revisionen 0 0 0

Summa 0 0 0
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Valnämnden 

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. 
 
Valnämnden ska bland annat lämna förslag till 
indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler 
och röstningslokaler samt rekrytera och utbilda 
röstmottagare.  
 
Simrishamns kommun är indelad i 15 valdi-
strikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 
6–8 röstmottagare tar emot väljarnas röster 
under valdagen och genomför en preliminär 
röstsammanräkning. 
 
Valnämnden ansvarar också för den så kallade 
onsdagsräkningen, den preliminära samman-
räkningen av de förtidsröster som inte nått 
fram till vallokalerna under valdagen. 
 
Valnämnden har från och med år 2006 även 
ansvaret för förtidsröstningen, både i röstnings-
lokaler och vid äldreboenden. Förtidsröstning-

en pågår under ca tre veckor före valdagen. 
Kostnaderna för förtidsröstningen finansieras 
genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna. 
 
Huvudregeln för kommunal rösträtt är att man 
ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 
18 år senast på valdagen. Av Simrishamns 
kommuns ca 19 300 invånare har drygt 16 000 
rösträtt. 
 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Söndagen den 19 september 2010 genomfördes 
val till riksdag, regionfullmäktige och kom-
munfullmäktige. Valet genomfördes under 
betryggande former och Länsstyrelsen gav 

underhand valnämnden ett mycket gott betyg 
för valnämndens handläggning av de allmänna 
valen. 

 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Valdeltagande 
 
I Simrishamns kommun var valdeltagandet vid 
kommunfullmäktigevalet 80,76 procent (för 
riket 81,62 procent), en ökning från valet 2006 
då valdeltagandet var 78,35 procent (för riket 

81,99 procent). 
 
Antalet förstagångsväljare var 993, och valdel-
tagandet bland dessa var 71,5 procent.
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Valnämnden 

Annan viktig verksamhetsinformation 
 
På valnämndens förslag har Länsstyrelsen 
beslutat om tydligare geografiska namn på 
valdistrikten. Antalet valdistrikt är dock oför-
ändrat, trots att vallagen ändrats så att flera 
valdistrikt är något för små med krav på ”sär-
skilda skäl” för att finnas kvar. 
 
Valnämnden strävar efter att väljaren ska kun-
na lämna sin röst så enkelt som möjligt. Av-
ståndet till vallokalen har då stor betydelse, 
liksom möjligheten att förtidsrösta. Inget av 
valdistrikten är så litet att valhemligheten ris-
kerar att röjas. Sammantaget anser valnämnden 
att den nuvarande valdistriktsindelningen har 
varit lämplig. 
 
Förtidsröstningen genomfördes i nära samarbe-
te med kultur- och fritidsnämnden eftersom 

samtliga kommunens bibliotek, utöver Stads-
huset, användes som röstningslokaler under 
förtidsröstningen. Detta medförde att bibliote-
ken fick flera nya besökare och låntagare sam-
tidigt som väljarnas möjligheter att förtidsrösta 
stärktes. Valnämnden anser att samarbetet 
mellan röstmottagarna och personalen vid hu-
vudbiblioteket och filialbiblioteken fungerar 
synnerligen väl och är ytterst värdefullt. 
 
Under den treveckorsperiod då förtidsröstning-
en pågick hade filialbiblioteken ett tillfälligt 
utökat öppethållande i den utsträckning som 
var möjligt med hänsyn till bibliotekspersona-
lens tjänstgöring. Kultur- och fritidsnämndens 
ökade personalkostnad svarade valnämnden 
för. 
 

 
Framtiden 
 
Valnämnden tar nu ”time-out” fram till år 2014 
då både EU-val (juni) och val till riksdag, regi-
onfullmäktige och kommunfullmäktige (sep-
tember) genomförs. 
 
Inför kommande val måste valnämnden på nytt 
överväga hur förtidsröstningen ska organiseras 
för att stärka väljarnas möjlighet att avge sin 
röst. Liksom vid tidigare val eftersträvar val-
nämnden att använda biblioteken som röst-

ningslokaler, men då kultur- och fritidsnämn-
den har minskat öppethållandet vid filialbiblio-
teken krävs kompletterande åtgärder för att 
underlätta förtidsröstning. 
 
Inför kommande val, närmast år 2014, bör 
valdistriktsindelningen justeras för att anpassas 
till kommunens indelning i statistikområden 
(NYKO), och eventuellt också anpassas till 
vallagens standardmått för valdistrikt.

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 

Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 239 250 0 250
Kostnader 294 571 300 -271
Personalkostnader 288 513
Övriga kostnader 6 58

Nettokostnader 55 321 300 -21
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Överförmyndarverksamheten 

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson 
Ersättande överförmyndare: Jarl Kemnefeldt  
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av 
föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är 
i huvudsak att fatta beslut enligt föräldrabal-
ken, att vara tillsynsmyndighet, att utreda samt 
att ge råd. Huvudområdena är godmanskap – 
en frivillig hjälp inom områdena förvalta egen-
dom, bevaka rätt och sörja för person, förval-
tarskap – motsvarande omfattning som god-
manskap, men tvingande. Tingsrätten fattar 
beslut i dessa ärenden efter utredning och för-
slag från överförmyndaren.  
 
Därutöver finns förmynderskap – kontroll av 
föräldrars förvaltning av underårigas medel 
samt överförmyndarens beslut om god man om 
en förmyndare inte kan utöva förmynderska-
pet, för att vårda en underårigs rätt i dödsbo, 

om huvudmannen och den gode mannen har 
motstridiga intressen i rättsligt avseende och 
om en arvinge vistas på okänd ort. Överför-
myndaren fattar även beslut om skärpande 
föreskrifter som till exempel att överförmyn-
darspärra en underårigs tillgångar samt om 
samtycke till fastighetsköp eller försäljning, 
arvskifte samt aktiehandel ska ges. Överför-
myndaren utfärdat även förvaltarfrihetsbevis. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande 
flyktingbarn. Överförmyndaren ska inom några 
dagar, efter det att Migrationsverket gjort an-
mälan, tillsätta en god man. Den gode mannen 
går in i vårdnadshavarens ställe och får samma 
juridiska rättigheter och skyldigheter som den-
ne.  

 
 
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 överförmyndarverk-
samheten. Allt pekar på att denna utveckling 
kommer att fortsätta och även medföra ökade 
kostnader för kommunen.

 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Antalet ärenden har ökat relativt kraftigt under 
år 2010. Sett i ett längre tidsperspektiv har 
antalet ärenden ökat med 77 procent under de 
senaste sju åren. Orsakerna till det stora antalet 
ärenden är den höga andelen äldre i Simris-
hamns kommun, vilket medför att många, 
främst på grund av 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 utvecklings-
störning. En ökad anmälningsbenägenhet och 
medvetenhet, både hos myndigheter och hos 
sjukvården, men även i samhället som helhet, 
har troligen även påverkat antalet ärenden. 
 

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.  
 
Överförmyndarverksamheten arbetar sedan 
flera år på ett konsekvent sätt med förändring-
ar, förbättringar och effektiviseringar för att 
kunna möta den ökande ärendemängden.  
 
Överförmyndarens del av kommunens hemsida 
ger både lättläst information, djupgående in-
formation och blanketter för gode män både 
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Överförmyndarverksamheten 

inom ordinarie verksamhet och för ensam-
kommande barn. 
 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor 
och under året har ett samverkansprojekt startat 
med mål att gemensamt utveckla överförmyn-
darverksamheten i kommunerna.  

 
Arbetet med en internkontrollplan för över-
förmyndarverksamheten har inletts under året. 
 
Kommunens verksamhet för mottagande av 
ensamkommande barn har ökat något. Det 
fanns 14 ärenden om godmanskap för ensam-
kommande barn per den 31 december 2010.  

 
Måluppföljning 
 

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Överförmyndarens viktigaste uppgift är 
granskning av gode män och förvaltares han-
tering av huvudmännens ekonomi. Den vikti-
gaste delen av internkontrollen är därmed att 
säkra att samtliga årsredovisningar har in-
kommit och att de är granskade av överför-
myndaren. En annan viktig uppgift är överför-

myndarens årliga prövning om förvaltarskap 
ska bestå, förändras eller övergå i godmanskap. 
I internkontrollplanen ingår därmed även kon-
troll av att denna prövning har skett. Övriga 
områden i internkontrollplanen är utveckling 
av en lokal överförmyndarhandbok samt ut-
veckling av överförmyndarens hemsida.

 
Framtiden 
 
Bedömningen är att antalet godmanskap för 
äldre fortsätter att öka. Detta beror givetvis på 
den ökande andelen äldre i kommunen och 
framför allt andelen äldre. Demenssjukdom är 
fortfarande den vanligaste orsaken till behov 
av god man även om övriga orsaksfaktorer 
ökat. Antalet ställföreträdarskap för människor 
med psykiska funktionshinder som ADHD, 
Asperger och utvecklingstörning har redan 
ökat och bedöms fortsätta att öka, framförallt 
bland yngre. I ett litet antal ärenden anordnas 
ställföreträdarskap för människor med svåra 
psykiska funktionshinder och/eller missbruks-
problem. Tyngden i dessa ärenden bedöms 
öka. 
 
Med anledning av ovanstående kommer rekry-
teringsarbetet att vara en av tyngdpunkterna i 
verksamhetens arbete. Det är i dag lätt att re-
krytera ställföreträdare för äldre och mycket 
svårt att rekrytera i övriga ärenden. I vissa av 
de svåraste ärendena bör ställföreträdaren ha 
utbildning och/eller arbeta inom vissa yrken 
som socialarbetare, mentalskötare/vårdare eller 

polis. Större kommuner har hanterat denna 
problematik genom att inrätta speciella förval-
tarenheter där utbildad och erfaren anställd 
personal arbetar heltid som gode 
män/förvaltare. Detta är inte en lösning för 
Simrishamn men visar på svårigheterna att 
rekrytera i vissa ärenden. 
 
När både antalet ärenden och komplexiteten 
ökar följer av nödvändighet att kostnaderna för 
arvodering ökar. 
 
För att möta framtiden behövs ett än mer struk-
turerat arbetssätt och även samarbete med när-
liggande kommuner. Arbete med internkon-
troll, kvalitetssystem inklusive manualer och 
en utvecklad hemsida är exempel på sådant 
som i förlängningen både är tidsbesparande, 
höjer kvaliteten och underlättar rekryteringsar-
betet. 
 
För att möta framtiden behövs också ett fortsatt 
och utökat samarbete med närliggande kom-
muner. Det under år 2010 inledda samarbetet 

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
En korrekt myndighetsutövning med kort 
handläggningstid.

Årsräkningar inlämnade före den 1 mars ska vara 
granskade senast den 15 maj. Målet uppfylldes år 
2010.
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Överförmyndarverksamheten 

enligt ovan kommer att fortsätta och även att 
utvecklas ytterligare. Exempel på samarbets-
områden är följande: långsiktig framtidsplane-
ring, utvecklad granskning av ställföreträdare, 
blankettöversyn, utbildnings- och introduk-

tionsmaterial, gemensamma utbildningar för 
ställföreträdare, gemensamt arbetssätt/metodik 
och handbok/kvalitetssystem för verksamhe-
ten. 

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 

 
Som framgår av tabellen ovan har kostnaderna 
för överförmyndarverksamheten ökat kraftigt 
under år 2010 och ett underskott jämfört med 
budget har uppkommit med 466 tkr. Personal-
kostnader (inklusive personalomkostnader som 
till exempel omkostnadsersättning och reseer-
sättning) utgör knappt 97 procent av den totala 
kostnaden för överförmyndarverksamheten.  
 
Förklaringarna till underskottet är flera. Anta-
let ärenden totalt har ökat med 9 procent samt 
ärendenas svårighetsgrad har ökat vilket leder 
till en högre arvodering. Budgeten för 2010 har 
inte utökats utifrån då befintliga prognoser 
över förväntad kostnadsökning 2010, vilket 
givetvis också påverkar underskottet. 
 
Som framgår ovan utgör personalkostnader 
den absoluta merparten av överförmyndarverk-

samhetens budget. Arvodena till gode män och 
förvaltare sätts av överförmyndaren utifrån 
lagregler i föräldrabalken samt utifrån riktlinjer 
från Sveriges Kommuner och Landsting. Ar-
voderingen 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 någorlun-
da står i relation till omfattning och svårighets-
grad i uppdraget. Detta medför att kostnaderna 
ökar både utifrån ökningen av antalet ärenden 
och utifrån ökningen av ärendenas svårighets-
grad. 
 
Omvärldsanalys talar starkt för att både antalet 
ärenden och svårighetsgraden i desamma 
kommer att öka även fortsättningsvis och där-
med kommer även kostnaderna att öka.  

 
 
NYCKELTAL 

 
 

Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 135 253 0 253
Kostnader 1 774 2 019 1 300 -719
Personalkostnader 1 717 1 958 1 262 -696
Övriga kostnader 57 61 38 -23

Nettokostnader 1 639 1 766 1 300 -466

Antal ärenden Godman- Förvaltar- Förmynder- Totalt
skap skap skap

2003-12-31 118 26 24 168
2004-12-31 142 30 25 197
2005-12-31 140 34 27 201
2006-12-31 159 29 31 219
2007-12-31 165 30 36 231
2008-12-31 177 32 47 256
2009-12-31 208 28 37 273
2010-12-31 228 33 37 298
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
Ordförande: Christer Akej (m) t.o.m. den 31 oktober, Anders Johnsson (m) fr.o.m. den 1 november 
Vice ordförande: Karl-Erik Olsson (s) t.o.m. den 20 december 
1: e vice ordförande: Håkan Erlandsson (c) fr.o.m. den 20 december 
2: e vice ordförande: Karl-Erik Olsson (s) fr.o.m. den 20 december 
Förvaltningschef: Staffan Tellman 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Kommunledningskontoret ska bistå kommun-
styrelsen. Kontoret leder och samordnar plane-
ring och uppföljning av ekonomi och verksam-
het, reformerar och effektiviserar regelverk och 
administration. I ansvaret ingår att följa sam-
hällsutveckling, göra analyser och vara uppda-
terad på samhällsförändringar. 
 

Kontoret ska även utveckla marknadsföring 
och informationsverksamhet, driva ledarskaps-
utveckling och utveckla IT-tjänster. I uppdra-
get ingår även att driva utvecklingsprojekt som 
gynnar kommunen, såväl nationellt som inter-
nationellt. Ansvarsområden är 
stab/administration, ekonomi, personal, IT, 
hamn och turism.

 

 
Stortorget i Simrishamn vintertid. Foto: Madeleine Dexe Andersson 

 
SAMMANFATTNING 
 
Uppföljningen visar god följsamhet mot målen. 
Särskilt intressanta händelser under året redo-
visas under verksamhetsuppföljningen.  
Kommunstyrelsen har under året haft en bud-

get på 71,3 mnkr för verksamhetens bedrivan-
de. Utfallet vid utgången av år 2010 visar totalt 
ett utfall som ligger väl i linje med budget. 
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Kommunledningskontor 
 
Kommunstyrelsen tillsammans med kommun-
ledningskontoret deltar fortsatt i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt Medbor-
gardialog som ett medel i styrningen ett nät-
verksprojekt för att utveckla metoder för med-
borgardialog i syfte att stärka demokratin och 
att öka effektiviteten i verksamheterna. 
 
I en studie av 52 kommuner i Skåne, Blekinge, 
Halland och Kronobergs län blev Simrishamns 
kommun bästa kommun på e-demokrati. Ett 
betyg som inspirerar till fortsatt utveckling av 
en tillgänglig hemsida. 

 
Stadshuset. Foto: Tina Schedvin 

 
Ekonomistyrning och finansiering  
 
Under året har ekonomihanteringen inriktats på 
en budgetuppföljning innebärande att kommu-
nen ska ha tillräckliga förutsättningar till eko-
nomisk balans även år 2011, trots minskade 
statliga konjunkturbidrag. Uppföljning har 
skett genom delårsrapport samt fyra andra 

ekonomiska uppföljningar. Kommunen har 
under år 2010 bytt bank till Nordea. Utveck-
lingen av betalningsrutinerna, bland annat ge-
nom e-handel, kommer att ges högre prioritet 
år 2011. 
 

 
Gemensam administration och IT-verksamhet 
 
Arbetet med att skapa en ny infrastrukturplatt-
form för kommunen har påbörjats. Syftet är att 
kunna få en än mer rationell, effektiv och tids-
anpassad IT-struktur/service samt att möjliggö-
ra för införande av e-tjänster. Införande av ny 
katalogtjänst beräknas vara klar under första 
kvartalet 2011. 
 
Ny upphandling av uppgradering av telesystem 
har genomförts tillsammans med Sjöbo och 
Tomelilla kommuner. Systemet ska införas 

under det första halvåret 2011. 
 
Under hösten har upphandling av ett nytt do-
kument- och ärendehanteringssystem genom-
förts tillsammans med fyra kommuner. Infö-
rande av ett nytt system är en viktig grund för 
fortsatt utveckling av e-tjänster liksom till-
gänglighet till information såväl externt i 
kommunen som internt i organisationen.

 
Personalpolitik och personaladministration 

 

 
Simrishamns kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som genom en aktiv och framsynt 
personalpolitik verkar för kvalitetsförbättringar 
för både verksamhet och medarbetare. 
 
Kommunfullmäktige antog i augusti en ny 
personalpolicy. Avsikten med detta kommun-
gemensamma styr- och policydokument är att 
ge samtliga politiker, chefer och medarbetare 
stöd och vägledning för att forma bra och at-

traktiva arbetsplatser med god medborgarser-
vice.  
 
Nytt samverkansavtal har tecknats med samtli-
ga representerade arbetstagarorganisationer i 
kommunen. Avtalet ger förutsättningar för ett 
positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö 
med inflytande, delaktighet och utveckling. 
Utbildningar i Offentlighet och sekretess och 
Bemötande genomfördes även under våren. 
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Näringsliv och utveckling 

Simrishamns kommun har ett mycket högt 
nyföretagande. Nyföretagarcentrum Ystad - 
Österlenregionen ger kostnadsfri rådgivning 
och kommunen delfinansierar denna verksam-
het. 
 
Det kvinnliga nyföretagandet är högt och ung-
domar vid Österlengymnasiet har framgångs-
rikt startat och drivit UF-företag, till viss del 
med mindre bidrag från Simrishamns kommun. 
 
Marint centrum har under 2010 utvecklats från 
projekt till permanent verksamhet och flyttade 
i november in i de av SIFAB renoverade loka-
lerna på Södra kajen i hamnen i Simrishamn. I 
samband med invigningen arrangerades ett 
mycket välbesökt seminarium liksom ett lika-
ledes välbesökt öppet hus för allmänheten. 
Starka samarbetspartners är knutna till verk-
samheten, däribland Ideon Innovation och IVL 
Svenska Miljöinstitutet.  
 
Utöver kommunens insats har verksamheten 
under året drivits med stöd från Region Skåne 
samt Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt.  
 
Medfinansiering har också beviljats från Till-
växtverket/ERUF till det treåriga projektet 
Baltic Sea R & D, som syftar till att utveckla 
Marint centrums kärnverksamhet inom företa-
gande och FoU inom marin miljö. 
 
Kommunens engagemang i Östersjöfrågor och 
i fiskefrågor drivs, utöver Marint centrum, 
genom projektledning av KIMO Baltic Sea, 
Kommunernas Internationella Miljö Organisa-
tion, och genom ledningsansvar för  
Sydkustens Fiskeområde. KIMO driver EU-
ansökningar om Fishing for litter och  
Kusterosion, Fiskeområdet driver bland annat 
utveckling av projekt kopplade till hållbart 
fiske. 

Invigning Marint centrum. Foto: Bengt Bengtsson 
 

 
Projektet Skånskt Byggnadsvårdscentrum drivs 
och byggs ut Gislövs by. Kommunlednings-
kontoret ansvarar för projektledning med stöd 
av Regionmuseet i Kristianstad. Finansiering 
av projektet sker genom stöd av Simrishamns 
kommun, Region Skåne och Landsbygdsut-
vecklingsmedel beviljade av Länsstyrelsen. 
Invigning planeras till september 2012 men 
redan sommaren 2011 kommer viss verksam-
het att starta. 

 
CTF – Catching The Future, är ett mellan-
kommunalt samarbetsprojekt tillsammans med 
bland annat Ystad. Projektet syftar till att un-
derlätta för företag att göra affärer med i första 
hand Polen.  
 
Simrishamns kommun deltar dessutom i flera 
utvecklingsprojekt som initierats av Region 
Skåne. ESS MAX IV TITA-projektet, med syfte 
att dra nytta av den stora forskningsetablering-
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en i Lund och Strukturbild Skåne, framtida 
planeringsunderlag för hela Skånes utveckling, 
är två exempel på detta. 
 
Simrishamns kommun deltar aktivt i regionens 
Leader - föreningsarbete och i övrig lands-
bygdsutveckling. 

Årets företagarkväll med utmärkelsen Årets 
företagare, Årets nyföretagare och Årets am-
bassadör arrangerades av Simrishamns kom-
mun på Marint centrum den 16 oktober i sam-
band med invigningen. Årets företagare blev 
Eva Thuresson med företaget Allé på Österlen.

 
Information och marknadsföring 
 
Kommunens hemsida har fortsatt uppmärk-
sammats under året, både när det gäller till-
gänglighet, driftmässig tillförlitlighet och in-
nehåll. Satsningen på e-demokrati och utökad 
dialog via simrishamn.se med chattar, politi-
kerpanel med flera aktiviteter har visat sig 
lyckosam och vid en oberoende mätning i slu-
tet av året hamnade kommunen på första plats 
av 52 undersökta kommuner i södra Sverige.  
 
Under hösten har kommunens förvaltningar 
påbörjat ett arbete med innehållet på kommu-
nens hemsida för att göra denna ännu bättre 
och ännu mer heltäckande.  
 
Arbetet med långsiktig marknadsplan och för-
slag till målarbete har pågått under året och 
kommer att integreras i arbetet med ny över-
siktsplan och vision för kommunen. 
 
I juli inbjöds alla deltidsboende till de årliga 
frukostträffarna, där sammanlagt närmare 200 
personer deltog. 

 
Flagga. Foto: Bengt Bengtsson 
  
I november inbjöds samtliga nyinflyttade till 
en informationsträff vilken samlade mer än 
100 personer. På våren och hösten hölls väl-
komstdagar för nyanställda medarbetare i 
kommunen. 

 
Miljö, hälsa och naturvård 
 
Med bidrag från Länsstyrelsen har kommunen 
i drygt tre år arbetat med att sammanställa ett 
Naturvårdsprogram. Det färdiga programmet 
som antagits av kommunfullmäktige i augusti 
kommer att tjäna som en viktig del i det kom-
mande översiktsplanarbetet för kommunen. 
Programmet är utgivet i bokform. Förstudie 
om underlag för Biogasanläggningar har på-

börjats i samarbete med Tomelilla och Ystads 
kommuner. 
 
Underlag och förslag till utökad samordning av 
bland annat folkhälsoråd, brottsförebyggande 
råd och råd för funktionshindrade har utarbe-
tats och kommer att prövas under kommande 
vår. 

 
Säkerhet 
 
Under 2010 har kommunfullmäktige fastställt 
kommunens handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (LSO). 

 
En ny struktur för POSOM - grupp, Psykiskt 
och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer har framtagits. 

Flertalet av kommunens anställda har genom-
gått kompetensutveckling avseende hot och 
våld, hjärt- och lungräddning samt systematiskt 
brandskyddsarbete. En strategi för utplacering 
av hjärtstartare har utarbetats och ska effektue-
ras under 2011. 
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Samordnad verksamhet 
 
Simrishamns stads tätortstrafik Snurringen 
handlas upp på nytt. En förändring i avtalet 
innebär att Skånetrafiken tar över ansvaret för 
trafiken. Kommunen fortsätter att delfinansiera 
trafiken. 
 
Det viktiga projektet Simrishamnsbanan kom 
med i Trafikverkets långtidsplaner bland annat 
sannolikt efter kommungemensam departe-
mentsuppvaktning. Förprojektering påbörjades 
i slutet av 2010. Ansvaret för färdtjänst över-
gick från och med oktober 2010 till Skånetra-
fiken. 
 

 
Snurringen. Foto: Tina Schedvin

Turistverksamhet 
 
Turistbyrån ingår från och med 2010 som en 
enhet inom kommunledningskontoret med 
turistchefen som enhetschef. Turistbyrån har 
under 2010 arbetat för att utveckla turismpro-
dukter och att marknadsföra området genom 
tryckt material:  
 

• Österlenbroschyr i samverkan med 
Tomelilla kommun, 35 000 exemplar i 
svensk upplaga, 3 000 exemplar i tysk 
upplaga och 3 000 exemplar i engelsk 
upplaga. Insticksfolder Bo Bra ingår i 
den svenska upplagan.  

• Stugkatalog har producerats i samarbe-
te med Tomelilla och Ystad kommun.  

• Paketbroschyr med tema- och evene-
mangspaket har producerats i  
12 000 exemplar. 

 
Ytterliggare marknadsföring har skett genom 
broschyren Guide (en förteckning över aktivi-
teter och boende), informationsinsamling till 
evenemangstidningen Vad händer för Ystad & 
Österlen, radiospottar på FM Österlen och 
Radio Active samt tillsammans med näringen 
deltagit på mässor och lokala arrangemang.  
 
Kontakterna med näringen har utvecklats ge-
nom företagsbesök, nyhetsbrev, gemensam 
annonsering och besöksnäringsträff. Samver-
kan inom besöksnäringen i Simrishamn, Tome-
lilla och Ystad kommuner har intensifierats. 
Arbetet med att förlänga säsongen och öka 
turismen på Österlen pågår löpande.
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Sillens dag i Simrishamn. Foto: Tina Schedvin 
 
Hamnverksamhet 
 
Nya statliga bestämmelser avseende miljö och 
säkerhet gällande tillstånd för hamnverksamhet 
krävs för Simrishamns hamn. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Under 2010 har hamnenhe-
ten genomfört en genomgripande miljöpröv-
ning. Länsstyrelsen har medgivit tillstånd. 
 
Nya krav även på myndighets- och miljöarbete 
inom den löpande hamnverksamheten har in-
förts. Detta har inneburit nya arbetsförhållan-

den för verksamheten, där utbildningar har 
genomförts. 
 
Hamnenheten har i egen regi reparerat hamnpir 
i Vitemölla hamn. Detta blev ett mycket kost-
nadseffektivt och väl kvalitativt genomfört 
projekt. Målsättning är att kunna klara även 
stora delar av framtida investering-
ar/reparationer i egen regi. 
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Måluppföljning 
 
Fullmäktigemål Måluppfyllelse

Befolkning och utveckling
Befolkningen i kommunen ökar varje år.

Utveckling
Aktivt utvecklings- och planeringsarbete såväl 
nationellt som internationellt skapar en positiv 
utveckling för kommunen.

Ekonomi
Kommunens ekonomiska respektive 
verksamhetsmässiga styrning är ändamålsenliga 
och uppföljningsbara på kommunnivå och på 
verksamhetsnivå.
Näringsliv
Företagen upplever företagsklimatet som bra och 
det är attraktivt för nya företag att etablera sig i 
kommunen.

IT
De gemensamma administrativa rutinerna och IT-
stödet stöder verksamheterna, har hög tillgänglighet, 
god kvalitet, mycket hög säkerhet samt ger god 
service till medborgarna.
Personal
Arbetsmiljön är god och präglas av jämställdhet och 
mångfald.

Personal
Personal- och lönepolitiken är gemensam för hela 
kommunen och ett stöd för personalförsörjningen.

Information
Informationsverksamheten synliggör kommunen och 
bidrar till en ökad dialog med medborgarna, 
anställda och andra intressenter.

Målet är uppfyllt. Införande av ny IT-plattform pågår. 
Mätning av tillgänglighet och säkerhet har 
genomförts. 

Målet är delvis uppfyllt. Resultatet av 
medarbetarundersökningen sammanställdes under 
första halvåret. Handlingsplan utefter resultat ska 
upprättas inom varje enhet. Personalavdelningen 
har under 2010 arbetat fram en 
kommunövergripande jämställdhetsplan. Dock är 
den vid årets slut ännu inte antagen. Detta kommer 
att göras i början på 2011. 
Målet är delvis uppfyllt. Översyn av lönepolitiken 
pågår. Gruppen kommer att presentera ett förslag till 
politiken i maj 2011. Personalpolicyn är klar och 
under november månad genomfördes en 
obligatorisk utbildning för samtliga chefer. 
Målet är uppfyllt. Revision av hemsidans innehåll är 
påbörjad under året. Av 52 mätta kommuner i södra 
Sverige fick Simrishamn högsta betyg när det gäller 
e-demokrati.  Kommunen har ökat antalet 
målgruppsorienterade trycksaker. Antal tillfällen då 
kommuninformation via Österlenmagasinet 
presenteras har ökat. Framtagande har skett av 
struktur för framtida intranät tillsammans med e24 
Skåne och ett tjugotal kommuner från andra delar av 
landet. 

Målet är ej uppfyllt. Folkmängden i kommunen har 
minskat något. Kommunen har en god inflyttning i 
alla ålderskategorier, flyttnettot vägs upp av/mot 
födelsenettot.
Målet är uppfyllt. Marint centrum har övergått från 
projekt till verksamhet. Inflyttning i nyrenoverade 
lokaler har skett under hösten. Kommunen 
samarbetar med större partners som t.ex Ideon 
Innovation i Lund och IVL Svenska Miljöinstitutet i 
Stockholm. Projektet Skånskt 
byggnadsvårdscentrum har startat, där medel har 
beviljats från Länsstyrelsen.
Målet är uppfyllt. Ekonomisk styrning och uppföljning 
har följt planering. Möten med nämnder som 
prognostiserat underskott har skett. Nya 
verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk 
hushållning har införts i budget 2011.
Målet är delvis uppfyllt. Kommunen har väldigt högt 
nyföretagande och är nominerad till pris som bästa 
nyföretagarkommun. Andelen kvinnligt företagande 
är högt. SKL har utsett kommunens näringslivssidor 
på simrishamn.se som en av de tio bästa i landet. 
Gällande mätningar om attityder hamnar kommunen 
på en blygsam placering.
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Fullmäktigemål forts. Måluppfyllelse

Hamn
Simrishamns hamnar tar miljöansvar och är 
attraktiva som fritidshamnar. Simrishamns hamn är 
även Östersjöns mest betydande fiskehamn och en 
småskalig frakthamn.

Turistbyrån
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.

Turistbyrån
Turistbyrån ska, tillsammans med turistnäringen, 
utveckla turismprodukter för försäljning tillsammans 
med näringen och ha som mål att utöka 
produktutvecklingen inom särskilda teman samt att 
öka bokningsverksamheten.

Turistbyrån
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.

Turistbyrån
Turistbyrån ska pröva möjligheterna till att, 
tillsammans med bl.a. Tourism in Skåne AB, 
utveckla miljövänlig och långsiktigt hållbar turism.

Målet är delvis uppfyllt.Turistbyrån har deltagit i 
arbetsgruppen kring Sydostleden (cykelled Växjö-
Simrishamn) i samarbete med Region Skåne, 
Länsstyrelsen och berörda turistorganisationer i 
Skåne, Blekinge och Småland. Turistbyrån deltar 
också i en arbetsgrupp för en gemensam 
cykel/vandringskarta för SÖSK området.

Målet är uppfyllt. Hamnenheten har genomfört 
genomgripande miljöåtgärder. Länsstyrelsen har 
godkänt och medgivit tillstånd. Samtlig 
hamnpersonal har genomgått utbildning. Byte av 
bryggor i småbåtshamnen har påbörjats. 
Simrishamns hamn är Sveriges största räknat i 
landad fångst.
Målet är uppfyllt. Turistbyråns hemsida uppdateras 
kontinuerligt och det pågår en uppbyggnad av 
gemensamma sidor avseende Ystad-Österlen på 
Tourism in Skånes  hemsida. Därtill verkar 
turistbyrån som informationsinsamlare av 
evenemang samt aktiviteter från den lokala näringen 
för distribution på hemsidan, skane.com  samt till 
Vad Händer tidningen.
Målet är uppfyllt. Turistbyrån tillhandahåller för 
näringen bokningssystemet Citybreak, för bokning 
av boende samt paket. Paketfolder med tema- och 
evenemangspaket har arbetats fram tillsammans 
med den lokala näringen och rederiet 
Christiansöfarten. Turistbyrån är också medaktörer  
och delaktiga i många lokala projekt såsom Sillens 
dag  och Himlabacken .
Målet är uppfyllt. Österlenbroschyren,  en med 
Tomelilla kommun gemensam 
marknadsföringsbroschyr, har tagits fram. 
Gemensam stugkatalog har tagits fram tillsammans 
med Tomelilla och Ystad kommuner samt en 
förteckning, Guiden , över aktiviteter, boende samt 
service tillsammans med Sjöbo, Tomelilla samt 
Ystads kommuner. Flyers om stadsvandringar har 
producerats. Personliga besök hos enskilda 
näringsidkare har genomförts.

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Uppföljningen av den interna kontrollen har 
inriktats på rutinerna gällande löneutbetalning-
ar, stöldmarkering av IT-utrustning, persona-
lens tillgänglighet (telefon), verkställighet av 

politiska beslut, riktlinjer och policies inom 
personal- respektive ekonomiadministrativa 
området samt avtalshanteringen inom hamn-
verksamheten. 

 
Framtiden 
 
Utvecklingen av att kunna tillhandahålla e-
tjänster till kommunmedborgare, företagare 
och andra intressenter pågår och är en viktig 
uppgift. Ny och utvecklad teknik ger ökade 
möjligheter som vi som kommun måste kunna 

klara av att möta och införa. Införande av nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem till-
sammans med utveckling av e-tjänster kommer 
att prioriteras kommande år. 
 



Kommunstyrelsen 

Kommunens intensiva arbete med att aktivt 
driva förbättrade infrastrukturfrågor måste 
fortsätta, kommunens geografiska läge i Skåne 
kräver detta. Förbättrade kommunikationer och 
utökad bredbandstillgänglighet är nödvändigt 
för ökad inflyttning och utveckling. 
 

Kommunens satsningar på Östersjömiljöfrågor 
genom Marint centrum, KIMO och Sydkustens 
Fiskeområde tillsammans med bildandet av 
Skånskt Byggnadsvårdscentrum är exempel 
där Simrishamn och Österlen utvecklar nya 
verksamheter som kan bidra till utveckling och 
tillväxt.

 
 

 
Utsikt från Marint centrum. Foto: Tina Schedvin 
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Kommunstyrelsen 

EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 
Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) * 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 16 060 14 996 11 098 3 898
Kostnader 82 151 86 271 82 429 -3 842
Personalkostnader 27 785 29 160 27 784 -1 376
Lokalkostnader 3 252 4 142 3 056 -1 086
Kapitalkostnader 7 608 7 830 7 827 -3
Övriga kostnader 43 506 45 139 43 762 -1 377

Nettokostnader 66 091 71 275 71 331 56
* Turistbyrån ingår från och med år 2010 i kommunstyrelsens verksamheter.
 
Driftredovisning, verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Kommunledning 8 974 10 681 10 157 -524
Ekonomistyrning och finansiering 3 785 4 191 4 070 -121
Gemensam administration och IT-verksamhet 9 815 9 515 9 876 361
Personalpolitik och personaladministration 8 544 7 768 8 271 503
Näringsliv och utveckling 2 549 3 734 3 611 -123
Information och marknadsföring 1 373 1 381 1 352 -29
Turistverksamhet 2 475 2 481 2 652 171
Miljö, hälsa och natur 2 149 3 596 3 189 -407
Säkerhet 13 562 13 456 13 579 123
Samordnad verksamhet 7 309 7 486 7 868 382
Hamn 5 556 6 986 6 706 -280

Nettokostnader 66 091 71 275 71 331 56

 
Kommunstyrelsens verksamheter uppvisar ett 
utfall som ligger väl i linje med budget. De 
större avvikelserna förklaras nedan. 
 
• Underskott inom kommunledningen på ca 

0,5 mnkr beror på högre lönekostnader 
specifikt för året. 

• Gemensam administration och IT-
verksamhet genererar ett överskott med ca 
0,4 mnkr beroende på byte av leverantör 
avseende kommunikationstjänster. 

• Tjänsterna som personalekonom och per-
sonalsekreterare har inte varit tillsatta un-
der en del av året därav ett överskott med 
ca 0,5 mnkr på verksamheterna inom per-
sonalpolitik och personaladministration. 

• Extra medlemsavgift till miljöförbundet 
om ca 0,5 mnkr gör att miljö, hälsa och na-
turvård visar på ett underskott mot budget. 

• Överskott inom samordnad verksamhet 
med ca 0,4 mnkr beror på att kommunen 
tidigare har bidragit med täckning av un-

derskott avseende flygbusstrafiken, detta 
slutreglerades under år 2010. Därtill har 
ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst 
övergått till Region Skåne, vilket medfört 
lägre kostnader under året. 

• Turistbyrån gör ett överskott med ca 0,2 
mnkr beroende på användande av nya 
marknadsföringsformer. Under året har 
enheten analyserat vilka marknadsförings-
insatser som ska göras under kommande 
år. 

• Hamnens kostnader för hantering av TBT 
samt kostnader för reningsanläggning gör 
att verksamheten visar ett underskott med 
0,3 mnkr. 
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Kommunstyrelsen 

Investeringsredovisning 
 

 
Kommunledningskontoret, hamnen och turist-
byrån har under året investerat för cirka 1,8 
mnkr. IT investeringar avseende telefonisy-
stem är pågående. Upphandling påbörjades 
under hösten 2010 tillsammans med Sjöbo och 
Tomelilla kommuner. Budget för tomrör till 
bredbandutbyggnad på 0,6 mnkr har inte ut-
nyttjats.  

Kostnaderna för laddningsautomat och el-
stolpar i hamnen har överstigit budgeterat be-
lopp. 
 
Länsstyrelsen beviljade bidrag för hamnan-
läggningar (pirarmar) år 2009. Dock blev det 
slutliga beviljade bidraget lägre, vilket är den 
främsta förklaringen av överskridandet.

 
 
NYCKELTAL 
 
Turistbyrån 
 

 
 
 

Investeringsredovisning, projekt Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Kommunledningskontoret 378 840 462
Turistbyrån inventarier 20 20 0
Tomrör bredbandsutbyggnad 0 600 600
El-stolpar och laddningsautomat hamnen 797 650 -147
Hamnen övriga investeringar 620 450 -170

Summa 1 815 2 560 745

Nyckeltal, ekonomiska Bokslut Bokslut Bokslut Budget
(tkr) 2008 2009 2010 2010
Omsättning stuguthyrning 3 481 3 094 3 014 3 000
Omsättning paketförsäljning 2 042 1 957 1 419 1 900
Omsättning Citybreak 599 826 639 850

Bokslut Bokslut Bokslut
Nyckeltal, prestation 2008 2009 2010
Mottagen e-post 6 772 7 726 5 059
Antal besökare på turistbyrån 74 907 76 429 68 264
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Myndighetsnämnden 

MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Monica Gripp (m) 
Vice ordförande: Birgitta Englander (s) 
Förvaltningschef: Anna Thott 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter 
inom plan- och byggväsendet avseende myn-
dighetsutövning. 
 
Plan- och bygglovsavdelningen verkar både 
som myndighet och serviceorgan. Avdelningen 
handlägger förhandsbesked, bygglov och 
bygganmälningar, svarar för tillsyn enligt plan- 
och bygglagen samt bedriver rådgivning i 
bygglovs-/energifrågor. Energirådgivningen 
har under hösten 2010 överförts till ny hand-
läggare på tekniska avdelningen. Plan- och 
bygglovsavdelningen handlägger strand-
skyddsdispenser sedan den 1 juli 2009, efter-
som kommunen vid den tidpunkten övertog 
ansvaret för strandskyddet från Länsstyrelsen.  

Simrishamn. Foto: Bengt Bengtsson 
 
SAMMANFATTNING 
 
Mängden förhandsbesked och bygglov samt 
byggsamråd är liksom tidigare år av stor om-

fattning på grund av det förhållandevis höga 
exploateringstrycket.

 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Bygglov 
 
Förhandsbesked och bygglov, som omfattar 
ärenden avseende lokalisering samt mindre och 
större byggnadsåtgärder, är av stor omfattning. 
Under året fattade man beslut i 537 bygglovs-
ärenden och i 28 ärenden om förhandsbesked. 
Förhandsbeskeden prövar enstaka byggrätter 
och byggloven prövar ny-/tillbyggnation, änd-
ringar och ändrad användning. Övriga beslut i 
nämnd avser fastighetsbildning, överprövning 

och påföljd. 
 
Utöver ovan redovisade beslut fattades 113 
beslut om kontrollplan och 96 slutbevis utfär-
dades. Samrådsremisser från Lantmäteriet 
angående fastighetsbildning och fastighetsre-
gleringar är förhållandevis många. Större delen 
av samrådsremisserna besvaras på delegation. 
Antalet remissvar är 111.
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Myndighetsnämnden 

Måluppföljning 
 

 

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja en 
långsiktigt hållbar utveckling för en bra och god 
bebyggelsemiljö; för detta verka med god rådgivning 
och tillsyn.

Målet är uppnått. Rådgivningen är omfattande och 
sker med hög servicegrad.

Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat 
en intern kontrollplan för år 2010. Det har 
under året gjorts uppföljning avseende över-
gripande områden (efterlevnad av kommunens 
regler och policies). När det gäller kontrollom-
rådet ekonomi i balans har samtliga budgetmål 

följts upp i delårs- och årsbokslut. Därmed har 
man säkerställt att myndighetsnämnden arbetar 
med målen löpande under året. Uppföljning av 
ekonomin har skett löpande och man rapporte-
rar till myndighetsnämnden sex gånger per år. 

 
Framtiden 
 
Inför införandet av en ny plan- och bygglag 
kommer det att krävas utbildning av politiker 

samt ändrade taxor och delegationsordning.

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 

 

Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 532 506 550 44
Personalkostnader 491 476 511 35
Övriga kostnader 41 30 39 9

Nettokostnader 532 506 550 44

Nettokostnaden uppgår till 506 tkr för år 2010, 
vilket är 44 tkr lägre än vad man hade budgete-
rat. Kostnadsminskningen beror på att sam-

manträdesarvoden samt porto- och resekostna-
der är lägre än budgeterade värden.

 
 
NYCKELTAL 
 
Nyckeltal Bokslut Bokslut Budget

2009 2010 2010
Antal beslut i nämnd 182 183 -
Antal beviljade bygglov 508 528 -
Antal beviljade förhandsbesked 25 21 -
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Ulf Johansson (c) 
Vice ordförande: Anders Åkerberg (s) 
Förvaltningschef: Anna Thott 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens 
åtagande inom infrastruktur och samhällsbyg-
gande. Genom tekniska avdelningen ges kom-
muninvånarna service inom områdena mark 
och fastighet, gata, park, MBK (mätning, be-
räkning, kartering), vatten och avlopp samt 
exploatering. 
 
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, bygg-
lov och bygganmälningar. Vidare svarar av-
delningen för tillsyn enligt plan- och byggla-
gen samt bedriver rådgivning i bygglovs- och 
energifrågor. Energirådgivningen har under 
hösten 2010 överförts till ny handläggare på 
tekniska avdelningen. Plan- och bygglovsav-
delningen handlägger strandskyddsdispenser 
sedan den 1 juli 2009, eftersom kommunen vid 
den tidpunkten övertog ansvaret för strand-
skyddet från Länsstyrelsen. Förhandsbesked, 
bygglov och tillsyn samt strandskyddsdispen-
ser hanteras av myndighetsnämnden.

 
 
SAMMANFATTNING 
 
En stor del av de särskilda målen samt kom-
munfullmäktiges och nämndens mål för verk-
samheten år 2010 har blivit uppnådda. 
 
Översiktsplanarbetet har inneburit att man har 
arbetat med fördjupade översiktsplaner för 
Skillinge samt för Norrekås och Örnahusen. 
Vindkraftsplanering är upphandlad och planar-
betet har påbörjats. 
 
Hafreborg, Österlens museum, har färdigställts 
avseende brandskyddsåtgärder och inre om-
byggnad. Bénka-dí har flyttat in i ombyggda 
lokaler på Valfisken. Försäljning av Östra 
Parkskolan och före detta BUN-kontoret har 
genomförts under året. 
 
Jonebergsskolans sporthall/matsal har separe-
rats från skolan. Rivning av Jonebergsskolan 
förbereds och planeras ske våren 2011. 
 
Ombyggnationen av Järnvägsgatans gångbana 
färdigställdes i samverkan med Trafikverket. 
Ombyggnationen leder till ökad tillgänglighet. 
 
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten 
och avlopp har varit mycket intensivt under 

året, såväl i egen regi som med hjälp av entre-
prenör. 
 

Vindkraftverk, Simrislund. Foto: Bengt Bengtsson 
 
Av den egna bostadsexploateringen på Rabban 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

etapp 3 har del III i huvudsak färdigställts och 
försäljning av tomter har påbörjats. 
 
”Kontakt samhällsbyggnad sjösattes i början 
av 2010. Beslut om omorganisation av förvalt-
ningen fattades i december 2010. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, exklusive externa 
samarbetsprojekt, uppvisar ett underskott jäm-
fört med budget som uppgår till ca 3 960 tkr. 
Orsaken är främst ökade vinterväghållnings-
kostnader inom offentliga rummet på grund av 
en sträng vinter, vilket har medför att det of-
fentliga rummet har ett underskott på ca 3 620 
tkr.  
 
Underskottet inom plan och bygglovsavdel-

ningen (ca 620 tkr) har orsakats av ökade kost-
nader för plankonsulter och personal samt läg-
re plankostnadsintäkter inom detalj- och fas-
tighetsplanering.  
 
Även fastighetsenheten redovisar ett under-
skott (ca 320 tkr) med anledning av ökade 
kostnader för uppvärmning/energi och snöröj-
ning (strängare vinter än normalåret) samt en 
dyr grönyteskötsel.  
 
Överskott inom VA-enheten (695 tkr), som 
bland annat har uppstått på grund av högre 
anläggningsintäkter har överförts till förutbe-
talda intäkter och har inte kunnat dämpa ovan 
angivna underskott. 

Torup. Foto: Bengt Bengtsson 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Budget för naturvård och beredningsansvar för 
naturvårdsfrågor har överförts från kommun-
styrelsen till samhällsbyggnadsnämnden enligt 
beslut fattat av kommunstyrelsen den 6 sep-

tember 2010. 
 
”Kontakt samhällsbyggnad” har arbetats fram 
under 2009 och sjösattes i början av 2010 i ett 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

syfte att ge invånare/medborgare bättre service 
och en väg in i förvaltningen. I samband med 

detta minskas också sårbarheten i organisatio-
nen när kunskap sprids på flera medarbetare.

 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 
Översiktsplanarbete under året omfattar pågå-
ende arbete med fördjupade översiktsplaner för 
Skillinge samt för Norrekås och Örnahusen. 
Arbete med vindkraftsplan har påbörjats. De 
under året antagna planerna är detaljplaner för 

bostadsbebyggelse samt fastighetsplaner för 
ändring av tomtindelningar. Exempel på fär-
digställd planering är detaljplaner för bostads-
tomter vid Rörum samt i Vik och Skillinge.

 
Tekniska avdelningen 
 
Fastighet och städ 
 
Investeringar 
 
Ombyggnaden av Hafreborg, Österlens muse-
um, har färdigställts avseende brandskyddsåt-
gärder och inre renovering. 
 
Bénka-dí har flyttat in i ombyggda lokaler på 
Valfisken, i före detta restaurangen. 
 
Brandskyddsåtgärder i form av nya SOS-
kopplade brandlarm har utförts enligt den lång-
siktiga tidplanen på Österlengymnasiet, Korsa-
vadshallen och Jonebergs sporthall. 
 
Den största delen av övriga fastighetsrelaterade 
investeringar 2010 har avsett värmepumpar 
och ventilation.  
Beträffande skollokalförändringar avvaktar 
samhällsbyggnadsförvaltningen för närvarande 
erforderliga politiska beslut om byskoleutred-
ningen, beträffande vilka projekt som ska prio-
riteras. 
 
Upphandlingen av Godsmagasinet är klar. 
Byggnaden återuppförs under första halvåret 
2011. 
 
Östra Parkskolan och före detta BUN-kontoret 
såldes under 2010. Fastighetsförsäljning av 
före detta kommunalhuset i Gärsnäs och Gärs-

näs kvarn pågår, dock hittills utan framgång. 
 

 
Kajor, Björkegrenska gården. Foto: Bengt Bengtsson 

 
Drift 
 
Medel för fastighetsunderhåll har under året till 
stor del använts till kommunens skolbyggna-
der, ny lekutrustning till skolor samt till extra 
uppsnyggning av Hafreborg.  
 
En stor målningsentreprenad avseende främst 
utvändig fasad- och fönstermålning har ge-

nomförts. 
 
Fastighetsunderhållet har totalt sett hållits till-
baka under 2010 för att kunna täcka de höga 
driftskostnaderna för den dyra vintern i början 
på året. Även årets sista månader blev avsevärt 
mycket dyrare än normalt avseende värme och 
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snöröjning. 
 
Städbarhetsbonusen på skolorna har fördelats 
för hela 2010. En viss försämring av städning-
en kan noteras på Korsavadsskolan. 
 
Driftsentreprenaderna för fastighetsskötsel, 
städning och grönyteskötsel är inne i en för-

längningsperiod. Ny upphandling av grönyte-
entreprenaden har påbörjats. Fastighetsenheten 
medverkar vid dessa upphandlingar. 
 
Ny upphandling av driftsentreprenaden för 
fastighetsskötsel beräknas kunna påbörjas i 
början av 2011. Detaljutformningen kommer 
att bearbetas av förvaltningen i början av 2011.

 
MBK 
 
I Simrishamns tätort pågår inmätning av hus, 
gator med mera för ajourhållning av BAS-
kartan. Övergång till nytt referenssystem 
SWEREF 99 har genomförts 2010. Förbere-
dande arbete inför övergång till nytt höjdsy-
stem, RH 2000 som förmodligen kommer att 
införas 2011 pågår. En total genomgång av 

kartdatabasen ur teknisk synvinkel har utförts 
under hösten. Arbetet fortgår över årsskiftet. 
Orsaken är nya kartprogram för ajourhållning 
av kartdatabasen och webbkartor. Nya flygfo-
ton med större detaljeringsgrad har lagts in i 
kartdatabasen.  

 

 
Simrishamn. Foto: Bengt Bengtsson 
 
Offentliga rummet 
 
Investeringar 
 
Under augusti månad färdigställdes, för att öka 
tillgängligheten, ombyggnationen av Järnvägs-
gatans gångbana i samverkan med Trafikver-
ket.  
Projektering av S: t Olofs torg, Borrbys buss-

torg samt Hammenhögs torg har skett under 
2010 för att utföras under 2011.  
 
Cirkulationsplats vid Hamnga-
tan/Stenbocksgatan har projekteras för att byg-
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gas under 2011. 
 
Kartläggning av ”Rätt Fart i Staden” har gjorts 
i Simrishamn och Kivik för att ligga till grund 
för nya hastigheter i dessa samhällen. 
 
Arbetet med att anlägga grönområde i nyex-
ploateringsområdet ”Rabban” i Simrishamn 
har till stor del färdigställts under 2010. Dessa 
investeringar är en del av den egna exploate-
ringen. 
 
För att förbättra renhållningen i kommunen har 
ett antal papperskorgar med integrerad ask-
kopp köpts in. Efter dialog med medborgare 
om var det bör finnas hundlatriner har ett antal 

nya köpts in. 
 
I budgeten för 2010 fanns medel avsatta för 
inköp av nya lekredskap och parkbänkar. Des-
sa har beställts och kommer att sättas upp un-
der våren 2011. 
 
Material till marktäckning har köpts in under 
hösten. Arbetet med att på detta sätt höja grön-
ytestatusen i kommunen påbörjas under våren 
2011. 
 
Diverse utsmyckningsbelysningar köptes in 
under hösten och har delvis monterats. Reste-
rande montage utförs under våren 2011. 

 
Drift 
 
Den grönyterapport som presenterades under 
året angående kostnadsutvecklingen för kom-
munens parkskötsel under tidsperioden med 
entreprenad (2004 – 2010) låg till grund för det 
politiska beslut som fattades att kommunen 
skulle återta delar av grönyteskötseln, förutom 
gräsklippning och slaghackning, vilka kräver 
tillgång till tunga maskiner. Upphandling 
kommer att ske under första delen av 2011.  
 

 
Pelargonia i Branteviksfönster. Foto: Bengt Bengtsson 
 
Under året har gatu- och parkverksamheten 

utfört skötsel och underhåll av kommunens 
grönytor, naturmark, gator och vägar samt 
trafikskyltar och GC-vägar.  
 
Servicegruppen har efter rapporter om ”avvi-
kelser” i det offentliga rummet genomfört ett 
antal akututryckningar. Rapporter-
na/felanmälningarna har huvudsakligen in-
kommit via den nyinrättade Kontakt Samhälls-
byggnad från vilken dessa vidarebefordras till 
rätt person. 
 
Arbetet med att sköta och underhålla kommu-
nens grönytor, naturmark och gator med omgi-
vande kommunala ytor har pågått under hela 
året. Vidare har underhåll av beläggning, lag-
ning av ”potthål”, uppsättning av gatuskyltar, 
trafikbommar med mera utförts. 
 
Mindre ombyggnation av busshållplatsen på 
torget i Hammenhög har genomförts liksom 
asfaltering på Pantaregatan och Fartygsgatan i 
Brantevik. Asfalteringsarbeten har även skett 
på Backagatan i Borrby och på Jonebergsvä-
gen. 
 
Arbetet med att höja grönytestatusen har på-
börjats bland annat genom omläggning av ett 
antal befintliga ytor. Röjningsarbete har påbör-
jats för att återskapa attraktiva miljöer, där-
ibland i de två centralt belägna fågeldammarna 
i Simrishamn, Store mosse och Jonebergspar-
ken. 
 
Genom en tydligt uttalad vilja att kommunicera 
med medborgarna har förvaltningen under året 
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fått en ökad uppmärksamhet från massmedia 
om vilka insatser vi gör i det offentliga rum-
met. 
 
För att få en översiktlig bild över mängden 
farliga träd i kommunen har en arborist ge-
nomfört en statusinventering vilken nu ligger 
till grund för bedömningen av nödvändiga 
avverkningsåtgärder.  
 
Även kommunens lekplatser har varit föremål 
för en statusinventering. Denna har legat till 
grund för lagning där detta varit möjligt, riv-
ning när detta varit nödvändigt, men även som 
underlag för nyanskaffning av lekredskap. 

 
Utökade insatser för renhållning och borttag-
ning av graffiti, klistermärken, affischer med 
mera genomfördes för Simrishamns stadskärna 
under augusti månad. 
 
Början av 2010 blev snörik och kall och vin-
tern bestod ända fram till mars. I slutet av året 
började vintern redan i november med två 
mycket stränga vintermånader som följd. Snön 
kom tidigt i november och blev liggande fram 
till det stora snöovädret som drabbade Simris-
hamn den 23 december och som fortsatte fram 
till nyår. Följden har blivit kraftigt ökade vin-
terväghållningskostnader.

 
Vatten och avlopp 
 
Investeringar 
 
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten 
och avlopp har varit mycket intensivt under 
året, såväl i egen regi som med hjälp av entre-

prenör. Arbetet med att förbättra VA nätet i 
Vitaby har genomförts.

 
Drift 
 
Vatten- och avloppsenheten ligger efter med 
ledningssaneringen på grund av att utbyggna-
den av landsbygdens vatten och avlopp tar en 
stor del av de personella resurserna i anspråk. 
 
Slammineraliseringsdammarna har fyllts snab-
bare än beräknat. Dammarna skulle ha tömts 
under 2010. Svårigheten med att hitta en mot-
tagare av slammet har gjort att tömningen flyt-
tats fram till år 2011. De gamla silbandspres-
sarna används sedan juni 2009. 
 
Under året har samverkan med Tomelilla ut-
vecklats ytterligare. Utredningen avseende en 
gemensam driftorganisation för Simrishamn 
och Tomelilla blev klar under oktober 2010 
och överlämnades till styrgruppen för politisk 
behandling. Några beslut har inte fattats. 
 
  

Hassellund, Gislövs stjärna. Foto: Bengt Bengtsson 
Exploatering 
 
Egen exploatering 
 
Av den egna bostadsexploateringen på Rabban 
etapp 3 har del III i huvudsak färdigställts och 
försäljning av tomter har påbörjats. Området 
omfattar gator (Rotgränd och del av Rotsling-

an) och vatten och avlopp för områdets reste-
rande nio tomter (nio tomter blev klara 2009), 
samt en ny större grönyta som kommer att 
betjäna hela den västra delen av Simrislund. 
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Visst arbete avseende grönytan kvarstår, vilket 
kommer att färdigställas under 2011. En indu-

strigata norr om Otto Larsgården påbörjades 
2009 och har byggts färdigt år 2010.

 
Extern exploatering 
 
Kärnhem Skåne AB har under våren 2010 
färdigställt sin exploatering (byggt vatten och 
avlopp, gator och dagvattenmagasin) av Hjäl-
maröd 43:1 med flera i Kivik vilket omfattar ca 
ett tjugotal villor. Driften kommer att skötas av 
Simrishamns kommun. 
 
Projektering av Hjälmaröd 4:44 har påbörjats 

under 2010. Qusthuset AB planerar att uppföra 
tolv villor med början 2011. 
 
Miljöinventering av Jonebergsskolan har ut-
förts år 2010 som ett led i den planerade riv-
ningen 2011. Parallellt har man arbetat med 
detaljplanen för området. 

 
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. Samhälls-
byggnadsnämnden ska också arbeta för en 
långsiktigt hållbar utveckling med god energi-
hushållning. Nuvarande och kommande generat-
ioner 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 natur- 
och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur 
och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse. En långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror ska främjas.
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. 

Målen är inte uppnådda. Budgetramen är för liten i 
förhållande till behovet. Ett intensivt arbete pågår 
emellertid för att uppnå målen.

Målet är en ständig strävan, trots reducerade medel. 
Exempel på detta är landsbygdens vatten samt att 
man har arbetat vidare med att bygga nya gator för 
bostäder, nya ljuspunkter och nya gång- och 
cykelvägar.

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

Målet är uppnått. Sedan några år pågår en process 
med 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. 

Målet är uppnått. Måluppfyllelse sker kontinuerligt på 
grund av att det är en ständigt pågående process 
med förändringar i verkligheten.
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Fullmäktigemål forts. Måluppfyllelse
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 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. Det finns en god beredskap 
med tillgängliga tomter för bostäder och industrier. 
Man har under året i huvudsak färdigställt Rabban 
etapp 3, del III. Kärnhem Skåne AB har under våren 
2010 färdigställt sin exploatering (byggt vatten och 
avlopp, gator och dagvattenmagasin) av Hjälmaröd 
43:1 med flera i Kivik vilket omfattar ca ett tjugotal 
villor.

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat en 
intern kontrollplan för år 2010. Uppföljning 
har skett avseende övergripande områden (ef-
terlevnad av kommunens regler och policies) 

inom samtliga verksamheter. När det gäller 
kontrollområdet ekonomi i balans har samtliga 
budgetmål följts upp i delårs- och årsbokslut. 

 
Framtiden 
 
I bokslut för 2009 beskrevs tre viktiga områ-
den, inom vilka förvaltningens framtida utma-
ningar kunde definieras: ekonomi, organisation 

och service/bemötande. Arbetet med dessa 
förbättringsområden kommer att fortsätta un-
der 2011.

 
Ekonomi 
 
Arbetet med att göra den ekonomiska uppfölj-
ningen tydlig, lättförståelig och transparent 
fortsätter. Samtidigt läggs budgetarna om för 
att följa den omorganisation som beslutades 
under slutet av 2010. 

iska uppfölj-
ningen tydlig, lättförståelig och transparent 
fortsätter. Samtidigt läggs budgetarna om för 
att följa den omorganisation som beslutades 
under slutet av 2010. 
  
Under 2010 påbörjades ett samarbete med 
Simrishamns Bostäder AB avseende upphand-
lingar, för att om möjligt få bättre priser. Detta 

kommer att utvecklas under 2011 till att omfat-
ta till exempel grönyteentreprenad och för-
hoppningsvis även snöröjningsentreprenad. 

Under 2010 påbörjades ett samarbete med 
Simrishamns Bostäder AB avseende upphand-
lingar, för att om möjligt få bättre priser. Detta 

kommer att utvecklas under 2011 till att omfat-
ta till exempel grönyteentreprenad och för-
hoppningsvis även snöröjningsentreprenad. 
  
För att bättre förutsäga framtida underhållsbe-
hov och upprätthålla standard samt minska risk 
för kapitalförstöring ska man under 2011 upp-
rätta underhållsplaner för fastigheter, gator, 
hamnar med mera.

För att bättre förutsäga framtida underhållsbe-
hov och upprätthålla standard samt minska risk 
för kapitalförstöring ska man under 2011 upp-
rätta underhållsplaner för fastigheter, gator, 
hamnar med mera.

  
Organisation Organisation 
  
Efter sjösättningen av ”Kontakt samhällsbygg-
nad” i början av 2010 har servicenivån mot 
allmänhet och näringsliv ökat väsentligt, vilket 
vi också fått god respons på. 

Efter sjösättningen av ”Kontakt samhällsbygg-
nad” i början av 2010 har servicenivån mot 
allmänhet och näringsliv ökat väsentligt, vilket 
vi också fått god respons på. 
  
Under 2010 utreddes tillhörigheten av kom-
munens fastighetsförvaltning och genomföran-

det kommer att ske under 2011. Frågan om 
bildande av bolag för VA-verksamheterna i 
Simrishamn, Tomelilla och Ystad lades – åt-
minstone tillfälligt – på is, men beslut om vida-
re samarbete och i vilken form måste tas sna-
rast under 2011, inte minst av arbetsmiljömäs-
siga skäl. 

Under 2010 utreddes tillhörigheten av kom-
munens fastighetsförvaltning och genomföran-

det kommer att ske under 2011. Frågan om 
bildande av bolag för VA-verksamheterna i 
Simrishamn, Tomelilla och Ystad lades – åt-
minstone tillfälligt – på is, men beslut om vida-
re samarbete och i vilken form måste tas sna-
rast under 2011, inte minst av arbetsmiljömäs-
siga skäl. 
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I slutet av 2010 fattades också beslut om att 
omorganisera hela förvaltningen i syfte att ge 
bättre service, minska administrationen, utöka 
samarbetet, minska ojämn arbetsbelastning och 
överlag bli mer effektiv. Utifrån ledorden 
”Planera - Bygga – Förvalta” har tre enheter 
fått ersätta tidigare sju (inklusive hamnen och 
exklusive VA-verksamheten). I slutet av 2010 
kom nämligen även hamnens organisationstill-
hörighet att diskuteras och efter årsskiftet 

kommer hamnen åter att tillhöra samhälls-
byggnadsförvaltningen. Dock kommer den del 
av projektverksamheten som tillhör KIMO och 
Sydkustens fiskeområde, att ligga kvar under 
kommunledningskontoret. Genomförandet av 
omorganisationen – i form av förändringar av 
budget, reglementen, delegationsordningar, 
anställningsavtal etc. kommer att påverka 2011 
års verksamhet, dock till det bättre. 

 
Service 
 
Service är en fortsatt hjärtefråga för verksam-
heten och utvecklingen av ”Kontakt samhälls-
byggnad” är motorn i det arbetet. Senast vid 
utgången av 2011 ska alla på förvaltningen 

någon gång ha tjänstgjort i ”Kontakten” och 
troligen kommer vissa handläggare (till exem-
pel bygglov) att ha fasta tider där.

 
Övrigt 
 
Under 2011 kommer en ny version av plan- 
och bygglagen (PBL) att träda i kraft. Det 
kommer att få stora konsekvenser för oss, 
bland annat genom ökat kommunalt ansvar i 
byggprocessen, men även i form av taxor, som 
måste ändras. Med tanke på ett antal planären-
den som gått kommunen emot, behöver också 

ett bättre samarbete med Länsstyrelsen åstad-
kommas. Översiktsplanen kommer att medföra 
ett stort åtagande för förvaltningen i sin helhet. 
ÖP ska också i någon form samköras med ett 
framtagande av vision och nya mål för hela 
kommunen.

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 

Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) * 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 126 541 126 462 132 098 -5 636
Kostnader 158 326 165 134 166 761 1 627
Personalkostnader 26 471 27 925
Lokalkostnader 7 914 8 191
Kapitalkostnader 41 298 41 688
Övriga kostnader** 82 643 87 330

Nettokostnader 31 785 38 672 34 663 -4 009

tillhörande avdelningen ingår i 2009 års intäkter med 891 tkr och i kostnader med 2 360 tkr (personalkostnader
1 765 tkr, kapitalkostnader 15 tkr och övriga kostnader 580 tkr). 
* VA-verksamhetens nettoöverskott har överförts till förutbetalda intäkter.
** Entreprenad och köp av verksamhet ingår i övriga kostnader med 40 587 tkr år 2009 och 43 225 tkr år 2010. 

* Miljö- och hälsoskyddsavdelningen överfördes till Ystad-Österlenregionens miljöförbund per den 1 juni 2009. Poster
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Driftredovisning, verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen * 1 689 0 0 0
Plan- och bygglovsavdelningen 2 174 1 850 1 232 -618
Tekniska avdelningen 24 004 36 775 33 431 -3 344
varav fastighet och städ 1 505 2 866 2 547 -319
varav offentliga rummet ** 21 810 27 318 23 695 -3 623
varav MBK 1 864 1 353 1 395 42
varav gemensam verksamhet 3 529 3 017 3 060 43
varav projektplanering *** 0 1 756 2 006 250
varav energistrategi 0 -196 0 196
varav avslut exploateringsprojekt -1 292 0 0 0
varav vatten och avlopp **** -4 069 0 0 0
varav samhällsbyggnadsnämnd 657 661 728 67

Externa samarbetsprojekt 3 918 47 0 -47
varav GC-väg Brantevik-Skillinge 3 918 47 0 -47

Summa 31 785 38 672 34 663 -4 009
* Miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhet överfördes till Ystad-Österlenregionens miljöförbund per den 1 juni 2009.
** Inkluderar servicegruppen samt maskin- och verkstadsgruppen.
*** Särredovisning har skett med början år 2010. Tiigare år har posten redovisats med gemensam verksamhet.
**** Överskott för 2010 (695 tkr) och ackumulerat överskott från tidigare år (5 069 tkr) har överförts till 
 förutbetalda intäkter i balansräkningen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden, exklusive externa 
samarbetsprojekt, uppvisar ett underskott jäm-

fört med budget som uppgår till ca 3 960 tkr.

 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 
Plan- och bygglovsavdelningen uppvisar ett 
underskott med ca 620 tkr gentemot budget. 
Anledningen är till stor del ökade kostnader för 
plankonsulter och personal (fler helårsanställ-
da) samt lägre plankostnadsintäkter inom de-
talj- och fastighetsplanering. Dessa kostnads-
ökningar har i viss mån mildrats av lägre kost-

nader inom översiktsplanering. Man bör i detta 
sammanhang beakta att man i budget för 2010 
förde över 700 tkr från plan- och bygglovsav-
delningen till det offentliga rummet. ROT-
avdraget bedöms ha haft påverkan på årets 
resultat. 
 

 
Tekniska avdelningen 
 
Fastighet och städ 
 
Som helhet uppvisar fastighetsenhetens drifts-
nettokostnad (kostnader för fastighetsdrift/-
underhåll, städning och hyresförluster) för 
2010 ett underskott på ca 320 tkr. Kostnaderna 
för fastighetsdrift har blivit högre än budgete-
rat medan fastighetsunderhållet hållits tillbaka 
för att kompensera detta. 

 högre än budgete-
rat medan fastighetsunderhållet hållits tillbaka 
för att kompensera detta. 
  
Energikostnaderna har legat högt under året. 
År 2010 har varit betydligt kallare än nor-
malåret, vilket orsakat högre kostnader avse-
ende värme än budget. En snörik vintersäsong i 
början och slutet av året tillsammans med dyr 
grönyteskötsel gör också att driftskostnaderna 
varit högre än normalt. Energisparåtgärder har 

utförts på Jonebergs sporthall, Kiviks förskola 
och Kiviks sporthall. För de tre fjärrvärmeupp-
värmda skolorna Simrislundsskolan, Korsa-
vadsskolan och Österlengymnasiet kan en to-
talt sett minskad värmeförbrukning konstateras 
(ej normalårskorrigerat värde). Energiförbruk-
ning kommer att belysas mer i detalj under 
våren 2011. 

Energikostnaderna har legat högt under året. 
År 2010 har varit betydligt kallare än nor-
malåret, vilket orsakat högre kostnader avse-
ende värme än budget. En snörik vintersäsong i 
början och slutet av året tillsammans med dyr 
grönyteskötsel gör också att driftskostnaderna 
varit högre än normalt. Energisparåtgärder har 

utförts på Jonebergs sporthall, Kiviks förskola 
och Kiviks sporthall. För de tre fjärrvärmeupp-
värmda skolorna Simrislundsskolan, Korsa-
vadsskolan och Österlengymnasiet kan en to-
talt sett minskad värmeförbrukning konstateras 
(ej normalårskorrigerat värde). Energiförbruk-
ning kommer att belysas mer i detalj under 
våren 2011. 
  
Fastighetsfonden har 2010 använts till några 
större underhållsåtgärder på skolorna samt 
inköp av ny lekutrustning till skolor och för-
skolor. 

Fastighetsfonden har 2010 använts till några 
större underhållsåtgärder på skolorna samt 
inköp av ny lekutrustning till skolor och för-
skolor. 
  
Herrlins Stiftelse har efterskänkt en del av Herrlins Stiftelse har efterskänkt en del av 
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samhällsbyggnadsförvaltningens hyra i Björ-
kegrenska gården, motsvarande ca 510 tkr. 
Denna är inräknad i ovan nämnda totala drifts-
underskott. Hyresförlustkontot uppvisar ett 

underskott på ca 580 tkr. Större hyresförluster 
än budgeterat har främst varit aktuella avseen-
de Gärsnäs kommunalhus, Jonebergsskolan 
och Sankt Olofs medborgarhus.

 
Offentliga rummet 
 
Offentliga rummet har under 2010 överskridit 
sin budget med ca 3 620 tkr. Anledningen är de 
stränga vintrarna i början och slutet av året. 
Enbart snöröjningen har inneburit att vinter-
väghållningsbudgeten (2 495 tkr) som inklude-
rar tilläggsanslag på 1,5 mnkr har överskridits 
med ca 3 480 tkr. Som följd av den stränga 
vintern uppkom även ett större behov än nor-
malt avseende sandsopning vilket bidrog till 
barmarksrenhållningens underskott på ca 270 
tkr. 
 
Liksom 2009 har entreprenadkostnader för 
parkskötsel ökat, vilket inneburit ett överskri-
dande med ca 460 tkr (inklusive volymföränd-
ringar). Totalt sett har kostnaderna för park-
skötsel blivit 660 tkr högre än budgeterat och 
då ska noteras att 700 tkr har förts över från 
plan- och bygglovsavdelningen. 
 
Kostnaderna för belysning är ca 180 tkr högre 
än budgeterat, vilket huvudsakligen beror på 
ökade underhållskostnader. Däremot har kost-
naderna för beläggningsunderhåll till skillnad 
mot 2009 minskat, vilket givit ett överskott på 

760 tkr. Den lägre kostnadsnivån beror på en 
lägre aktivitetsnivå än planerat i syfte att hålla 
det totala underskottet nere. 
 
Till viss del har ovan nämnda kostnadsökning-
ar också dämpats av lägre gemensamma kost-
nader (ca 240 tkr lägre). 
 

 
Björkegrenska gården. Foto: Bengt Bengtsson

 
Vatten och avlopp 
 
VA-verksamheten uppvisar under perioden, 
trots ökade kostnader för deponi av slam, ett 
överskott på 695 tkr gentemot budget. Det 
beror på att periodiserade anläggningsavgifter 
är 1 125 tkr högre än budgeterat värde. Årets 
anslutningsavgifter uppgår till 9 570 tkr. An-
slutningsavgifter har periodiserats och påverkat 
årets resultat med 2 580 tkr (varav 1 040 tkr 
härrör från inbetalda anslutningsavgifter år 
2010 och 1 540 tkr härrör från inbetalda an-
slutningsavgifter tidigare år). Till viss del har 
ovan nämnda positiva effekter mildrats av att 
VA-verksamheten har fått ökade kostnader 

inom ledningsnätet, vilket har föranletts av att 
man har bytt ledningar i bland annat Vitaby. 
Inom verksamheten vattenmätarehantering har 
man bytt vattenmätare (sker vart nionde år), 
vilket har medfört att man har 590 tkr högre 
kostnader inom den verksamheten än vad man 
har budgeterat. 
 
Årets överskott är välbehövligt, eftersom töm-
ning av slammineraliseringsdammarna under 
2011 förväntas medföra ökade kostnader med 
ca 2,5 mnkr.

 
Exploatering 
 
Inga exploateringsprojekt/-områden har slutre-
dovisats under år 2010. Därför har vare sig 

investeringar i projekt eller intäkter omförts till 
driftsresultatet.
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Övriga verksamheter inom tekniska avdelningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden når ett överskott 
på nästan 70 tkr på grund av färre sammanträ-
den. Ekonomiskt utfall för externa samarbets-
projekt avser slutreglering av gång- och cykel-
vägen mellan Brantevik och Skillinge, som 
blev färdigställd 2009. Avvikelse har uppstått 
gentemot beräknade upplupna kostnader år 
2009. Gemensam verksamhet har belastats 
med 425 tkr avseende EUROPAN och når ett 
överskott strax över 40 tkr. Projektplanering 

uppvisar ett överskott med 250 tkr med anled-
ning av att verksamhetsansvarig började först i 
maj 2010, vilket har resulterat i lägre verksam-
hetskostnader. Energistrategi uppnår nästan 
200 tkr i överskott, eftersom verksamheten 
startade först i september månad. MBK uppnår 
ett mindre överskott (ca 40 tkr), vilket beror på 
att högre intäkter har mer än kompenserat öka-
de kostnader.

 
Resultat- och balansräkning – Vatten och avlopp 
 
Resultaträkning, Vatten och avlopp (tkr) 2009 2010

Verksamhetens intäkter
Vatten- och avloppsavgifter 44 180 46 932
Övriga intäkter 1 741 1 924
Verksamhetens intäkter 45 921 48 856
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader -13 985 -14 269
Övriga kostnader -31 936 -34 587
Verksamhetens kostnader -45 921 -48 856

Årets resultat 0 0

Förutbetalda intäkter * 4 069 695
* Förutbetalda intäkter ingår i årets resultat.

 
Balansräkning, Vatten och avlopp (tkr) 2009-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Vattenledningar och vattenverk 98 563 108 868
Inventarier vattenverk 546 403
Avloppsledningar och reningsverk 101 878 106 221
Inventarier avloppsverk 976 765
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 10 647 5 820

SUMMA TILLGÅNGAR 212 610 222 077

SKULDER

Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter * 5 069 5 764
Långfristiga skulder
Anläggningsavgifter 73 796 80 785
Övriga långfristiga skulder 133 745 135 528

SUMMA SKULDER 212 610 222 077
* Tidigare års eget kapital benämns som förutbetalda intäkter i enlighet med rekommendation 18, Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR). Beloppet avser i sin helhet förutbetalda intäkter.
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Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning, projekt Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Fastighet 11 591 22 179 10 588
varav skollokaler 902 1 076 174
varav energibesparingsåtgärder 1 060 2 000 940
varav brandskydd 1 400 1 400 0
varav Österlens museum 2 316 2 316 0
varav Kv. Valfisken 2 622 2 650 28
varav inneklimat ventilation 670 1 350 680
varav BUN/hemtjänsten flyttning 648 650 2
varav fritidsanläggningar inlösen 1 054 1 504 450
varav energibidrag Borrby skola 49 983 934
varav ej igångsatt 250 7 400 7 150
varav övrigt 620 850 230

MBK 184 200 16
varav kart- och mätutrustning 184 200 16

Offentliga rummet 3 052 9 089 6 037
varav Järnvägsgatan, Simrishamn 1 307 1 829 522
varav Väg 9 / Rondell Fabriksgatan 0 100 100
varav Fabriksgatan, säker skolväg/trottoar 0 950 950
varav rondell Hamngatan/Stenbocksgatan 63 2 000 1 937
varav ej igångsatt 1 672 4 140 2 468
varav övrigt 10 70 60

Övrigt 20 90 70
varav plan- och bygglov 20 90 70

Summa 14 847 31 558 16 711

 
Tekniska avdelningen 
 
Fastighet och städ 
 
Avseende 2010 års investeringar har respektive 
konto belastats i den storleksnivå som invester-
ingsbudgeten anger. Undantag gäller för vissa 
projekt kopplade till skollokaler (7 mnkr ej 
igångsatt), energisparåtgärder och inneklimat, 
som är beroende av byskoleutredningen. Om-
byggnaden av Korsavadsskolan är klar sedan 
ett år, men ett antal kompletteringar och tek-
niska anpassningar återstår. Kvarvarande ener-
gibidrag avseende Borrby skola, ca 930 tkr, är 
avsett att användas till nya energisparprojekt 
på skolorna. 
 

 
Bokskog, Gislövs stjärna. Foto: Bengt Bengtsson 

Offentliga rummet 
 
Offentliga rummet uppvisar överskott avseen-
de bland annat rondell vid Hamnga-
tan/Stenbocksgatan (ca 1 940 tkr) och säker 
skolväg/trottoar vid Fabriksgatan (950 tkr). 
Överskott har uppkommit avseende ej igång-

satta investeringsprojekt, till exempel S: t Olof, 
Österlensvägen torg (1,5 mnkr). Kvarstående 
medel kommer att tas upp som tilläggsbudget 
för år 2011.
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Investeringsredovisning – Vatten och avlopp 
 
Investeringsredovisning, Vatten och avlopp Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Vatten- och avlopp 3 557 8 872 5 315
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 248 950 702
varav avloppsreningsverk 1 176 3 300 2 124
varav vattenverk 198 1 522 1 324
varav vattenledningsnätet 458 1 450 992
varav ej igångsatt 1 477 1 650 173

Landsbygdens vattenförsörjning 17 352 18 475 1 123
varav landsbygdens vattenförsörjning 17 352 18 475 1 123

Vatten- och avlopp 2 052 0 -2 052
varav vatten- och avloppsservicer 2 052 0 -2 052

Summa 22 961 27 347 4 386

 
Det finns en förskjutning i tid vad gäller inve-
steringar inom vatten och avlopp, främst avse-
ende avloppsreningsverk och vattenverk. Såle-
des uppstår en positiv avvikelse med anledning 
av detta. Vatten- och avloppsenheten har under 

året byggt ut kommunalt vatten och avlopp till 
85 fastigheter utanför projektet Landsbygdens 
vattenförsörjning för 2 052 tkr. Utbyggnaden 
beräknas ge inkomster i form av anläggnings-
avgifter.

 
Exploateringsredovisning 
 

 

Exploateringsredovisning Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Exploatering -433 0 433

Totalt -433 0 433

Årets exploateringar har gett ett överskott på 
433 tkr. Varje projekt bedöms vara självfinan-
sierande över projekttiden, även om det kan 

förekomma obalans mellan olika perioder på 
grund av att investeringar föregår försäljning i 
tiden.

 
 
NYCKELTAL 
 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 

 

Nyckeltal Bokslut Bokslut Budget
(antal) 2009 2010 2010
Antagna planer 14 8 10

Antal antagna planer understiger budgeterat 
värde. Ett par planer som man har arbetat med 

har avbrutits, utan att de har nått antagande.
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Tekniska avdelningen 
 
Nyckeltal Bokslut Bokslut Budget

2009 2010 2010
Fastighet *
Förvaltad och inhyrd lokalarea, m2 102 000 93 544 98 120
Total städarea m2 58 700 55 310 58 700
Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, förskolor kr/m2/år. 68 59 74
Fjärrvärmeförbrukning skolor kWh/m2/år 103 100 132,7
Gata
Gator och vägar, (km) 123,1 123,6 126,6
Drift/underhållskostnad gator och vägar (tkr/km) 52 82,53 52,32
Slitlager/underhållsbeläggning (tkr/km) 25,48 17,52 21,13
Antal ljuspunkter 6 242 6 284 6377
Kostnad/ljuspunkt, inklusive kapitalkostnad (tkr) 0,83 0,81 0,77
MBK
Antal nybyggnadskartor 27 46 30
Antal husutsättningar 35 51 25
Antal grundkartor 7 17 7
Förättningsförberedelser åt lantmäteriet 16 25 18
Kostnadstäckning MBK 42% 56% 49%
Vatten och avlopp
Vattenproduktion m3 2 074 000 2 128 000 1 900 000
varav från Tomelilla kommun m 3 215 000 175 000 200 000
Debiterbar volym m3 1 408 000 1 415 000 1 680 000
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter vatten 20,00 24,53 27,00
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter avlopp 13,05 13,43 15,50
* Budget 2010 är inklusive Jonebergsskolan (skola/sporthall) t.o.m. 2010-06-30. Därefter ingår endast Jonebergsskolans 
sporthall. Budgeterad städarea har justerats jämfört med den tryckta budgeten. Värden för bokslut 2010 är exklusive 
Jonebergsskolan, men inklusive Korsavadsskolan (ombyggd). Utfallet av energiförbrukningen 2010 är inte 
normalårsjusterad (kommer att redovisas i kommande miljöbokslut). Bokslut för 2009 avseende lokalarea, städarea och 
fastighetsunderhåll inkluderar Jonebergsskolan. Energiförbrukningen 2009 är exklusive Jonebergsskolan 
(Korsavadsskolan var under ombyggnation). Eftersom Jonebergsskolan endast var i drift under vårterminen 2010 och 
Korsavadsskolan byggts om under 2009 med full verksamhet fr.o.m. höstterminen 2009 blir jämförelser mellan 2009 och 
2010 inte fullständigt relevanta.

 
Variationer avseende fastighetsenhetens nyck-
eltal beror på att utfallet för år 2010 inte inklu-
derar Jonebergsskolan. I budgeten ingår Jone-
bergsskolan under första halvåret och Jone-
bergsskolans sporthall under hela året. För mer 
information hänvisas till not ovan. 
 
Drift och underhållskostnad för gator/vägar har 
ökat med 30 tkr/km jämfört med budget, vilket 
beror på kraftigt ökade kostnader för vinter-
väghållning och barmarksunderhåll. Kostnader 
för slitlager/underhållsbeläggning har minskat 
jämfört med budget. Orsaken är lägre kostna-
der för beläggningsunderhåll i syfte att hålla 

det totala underskottet inom enheten nere. 
 
MBK uppvisar värden som kraftigt överstiger 
budget. Farhågor om viss avmattning som 
fanns vid halvåret har inte besannats. 
 
VA-enhetens kostnad för ledningsmeter vatten 
är visserligen lägre än budget, men har ökat 
jämfört med föregående år. Det beror på stora 
driftskostnader inom vattenmätarehantering 
(bytt vattenmätare, vilket sker vart nionde år) 
och ledningsnät vatten (bytt ledningar i bland 
annat Vitaby).
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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 verksamheter-
na på bland annat folkbiblioteken, Ungdomens 
Hus, Österlens Museum, Galleri Valfisken och 
idrotts- och fritidsanläggningar även stöd till 

föreningslivet. 
  
I uppdraget ingår också att utse kommunens 
kulturpristagare och föreningsledarstipendiat 
samt att handlägga lotteriärenden.

 
SAMMANFATTNING 
 
2010 har varit ett år med stora förändringar 
inom flera av verksamheterna; ombyggnad av 
Österlens Museum, flytt av Bénka-dí och ett 

nytt entreprenadavtal för drift av fritids- och 
idrottsanläggningar.  

 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Allmän fritidsverksamhet 
 
Föreningsstöd 
 
Nämndens nya bidragsregler för kontanta före-
ningsstöd började gälla från årsskiftet. Den 
största förändringen gällde de tidigare verk-
samhets- och projektbidragen för kulturföre-
ningar som nu ersatts med kulturbidrag och 
arrangörsbidrag. Det har nu visat sig att före-
ningarna haft svårt att tolka de nya reglerna 
och nämnden har därför valt att betrakta 2010 
som ett övergångsår. Utifrån erfarenheterna av 
detta kommer regelverket att förtydligas så att 

det blir lättare att förstå.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsam-
mans med övriga kommuner i sydost och i 
samarbete med SISU bjudit föreningarna till 
fyra föreläsningar/utbildningar kring idrotts-
skador, ledarskap, grundläggande föreningslära 
samt utvecklingsarbete. Ett fruktsamt samarbe-
te som breddar utbudet för regionens förening-
ar.  

 
Ungdomens hus 
 
Kultur- och fritidsnämnden har under året an-
tagit övergripande mål och riktlinjer för verk-
samheten på Ungdomens Hus, Bénka-dí. 
 
I juni flyttade Bénka-dì från sina gamla lokaler 
och den 22 oktober öppnade man på nytt i nya 
lokaler i Kulturhuset Valfisken. Lokalen sam-
nyttjas med LSS som dagtid driver ett kafé 
som en del av sin dagliga verksamhet för funk-
tionshindrade. Flytten har kommit att prägla 

verksamheten under året och man har haft 
olika grupper av ungdomar som deltagit i pla-
neringen och utformningen av de nya lokaler-
na.  
 
Arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram för Simrishamns kommun 
har påbörjats. Ungdomssamordnaren har fått 
uppdraget att ansvara för arbetet som bland 
annat görs i samarbete med barn- och utbild-
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ningsnämnden, socialnämnden och kommu-
nens barnombudsman.  
 
På Fryshusets konferens i Tomelilla i maj till-
delades Bénka-dí Vattenfalls Energispridare-
pris på 30 000 kronor. Sparbanken Syd bevil-
jade ett bidrag på 25 000 kr till ljudutrustning. 
La Source, Leaders ungdomssatsning, bevilja-

de ett bidrag på 20 000 kr till sommarfestiva-
len. 
 
Det kommunöverskridande samarbetet kring 
personalfortbildning för fritidspersonal med 
Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ut-
vecklats till att nu också omfatta två olika nät-
verk för fritidspedagoger och musikansvariga.  

 
Gemensam service 
 
Gemensamma servicen har varit kommunens 
samordnare och genomförare av det regionala 
projektet ”Skåne Lyfter – för mer rörelse och 
sundare matvanor”, vars syfte var att stimulera 
arrangemang som ökar kunskapen och medve-
tenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet 

och dess betydelse för hälsan. Årets sportlovs-
program presenterades för första gången endast 
i digital form på kommunens hemsida. Infor-
mationen verkar trots det ha nått fram och det 
har inte påverkat antalet deltagare på aktivite-
terna negativt. 

 
Allmän kulturverksamhet 
 
Efter att galleriverksamheten upphört finns 
ingen samlad arena för bildkonsten i kommu-
nens kulturutbud även om en del mindre ut-
ställningar visas på biblioteket i Kulturhuset 
Valfisken. Den stora konsthändelsen var därför 
Riksutställningars videokonstutställning ”Her 
av Candice Breitz” som visades i en special-
byggd lastbilstrailer. 
 
Nämnden och förvaltningen har aktivt deltagit 

i Kultur Skånes arbete med att ta fram den 
regionala kulturplan som skulle ligga till grund 
för den samverkansöverenskommelse med 
Kulturrådet som kommer att gälla från 2012.  
 
Simrishamns, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystads kommuner beviljades ett regionalt ut-
vecklingsbidrag för att gemensamt utarbeta 
kommunala kulturplaner för barn och unga. 

  

 
Videokonstutställningen ”Her av Candice Breitz”. Foto: Elisabeth Wikenhed 
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Bibliotek 
 
Allt fler utnyttjar bibliotekets e-tjänster. I dag 
görs till exempel 39 procent av alla reservatio-
ner av låntagarna själva på deras egna datorer, 
en ökning med 14 procent jämfört med 2009. 
Möjligheterna att själv ladda ner media och 
annan information påverkar givetvis både be-
söksmönster och antal lån. Det därför hög tid 
att lyfta diskussionen om vad och hur tjänster-
na som nyttjas ska mätas.   
 
Filialbibliotekens öppethållande drogs i januari 
ner till fyra timmar per vecka. Detta har med-
fört att både lån och besök minskat även om 
minskningen inte procentuellt motsvarar ned-
skärningen. Diskussioner har inletts med Skil-
linge leje som visat intresse för att hålla biblio-
tekslokalen öppen ytterligare en kväll i veckan 
för självservice och som mötesplats.  
 

1 251 nya låntagare registrerades under året. 
 
Ca 75 procent av all förtidsröstning i kommu-
nen ägde rum på något av biblioteken. 
 
Simrishamns bibliotek var tillsammans med 
Tomelilla bibliotek först i Skåne med att slå 
samman bibliotekskatalogerna. Därmed har 
låntagarna fått tillgång till ett mycket större 
mediebestånd. Katalogsamarbetet lägger också 
grunden för andra framtida samarbeten kring 
biblioteksdatasystemet. 
 
Biblioteket beviljades ett bidrag från Statens 
Kulturråd på 50 000 kr för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur. Summan har fördelats mel-
lan biblioteksfilialerna, Korsavadskolans bibli-
otek och skoldepån. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 
 
En ny entreprenadperiod för drift av idrotts- 
och fritidsanläggningar inleddes vid årsskiftet. 
Vissa mindre åtaganden, till exempel motions-
spår och vandringsled och Simrislunds IP, som 
ingick i den tidigare entreprenaden har nu lyfts 
ut. Kyhlsbadet har avyttrats och drivs nu i pri-
vat regi. Nytt för denna period är att det nu 
finns två utförare, Fritid Österlen AB, som 
svarar för driften av Korsavadsanläggningen, 
Tobisviks camping, Tobisviksbadet samt 

Hammenhögsbadet, och S: t Olofs IF, som 
svarar för S: t Olofsbadet. De två entreprena-
derna omfattar ca 10 procent av nämndens 
budget. Uppföljningen av verksamheterna görs 
genom regelbundna driftsmöten. Nämndens 
presidium har också ett årligt analysmöte med 
entreprenören för Korsavadsanläggningen, 
Tobisviks camping, Tobisviksbadet samt 
Hammenhögsbadet.

 

Jonebergs fotbollsplan. Foto: Elisabeth Wikenhed 
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Det nya entreprenadavtalet med Fritid Österlen 
AB innehåller många förändringar gentemot 
tidigare avtal. Entreprenören betalar till exem-
pel in en månatlig summa till kommunen för 
långsiktigt underhåll. Enligt avtalet ska också 
”den del av felavhjälpande underhåll eller 
skadegörelse vid ett tillfälle/en händelse som 
överstiger 5 000 kronor för material och arbe-
te” bekostas av kommunen. Detta aktualisera-
des i samband med att A-planen på Korsavad-
sanläggningen under våren 2010 drabbades av 
ett allvarligt angrepp av hårmyggelarver vilket 
ledde till att en stor del av planen fick läggas 
om.  
 
Den 2009 påbörjade enklare upprustningen av 
Gyllebobadet för att bland annat göra det mer 
allmänt tillgängligt har fortsatt och under året 
har en ny omklädningsbyggnad uppförts.  
 
Den del av Korsavadshallen som inrymmer 
sim- och bowlinghall blev färdigställd 1980. 
Detta 30-årsjubileum uppmärksammades med 

ett antal aktiviteter den 13 november. 
 
Kommunens kontrakt för Grand-biografen 
sades upp i oktober månad. Verksamheten 
kommer att fortsätta i ny regi och lokalerna 
kommer att utrustas med digitalbio samt nytt 
ljud och ljus. Kommunens och föreningslivets 
tillgång till lokalerna har tillförsäkrats genom 
ett särskilt avtal där kommunen köper tid i 
salong och mötesrum.  
 
Fritid Österlen lämnade under året in en anhål-
lan om att i egen regi få anlägga en konstgräs-
plan på Korsavadsanläggningen. Nämnden 
biföll denna begäran och ärendet gick därefter 
över till kommunstyrelsen för vidare behand-
ling. Ärendet återremitterades till nämnden och 
man efterlyste samordning mellan kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden kring ett 
antal frågor. Något beslut kom aldrig att fattas 
eftersom begäran drogs tillbaka. Ärendet är nu 
avskrivet.

 
Kulturminnesvård 
 
Österlens museum 
 
Museilokalerna på Hafreborg renoverades 
under året och verksamheten kunde åter öppna 
upp dörrarna för allmänheten i juli månad.  
 
Lokalerna är nu helt tillgänglighetsanpassade 
och de brister som tidigare fanns beträffande 
brandskydd är åtgärdade. När museet öppnade 
fanns inga tidigare utställningar kvar och det 
förde också med sig en möjlighet att förnya. 
Alla föremål som tidigare varit utställda förva-
ras nu i magasin. Den extrema tidspressen, en 
knapp vecka från slutbesiktning till invigning, 
innebar att ingen ny basutställning kunnat byg-
gas, utan man har i stället visat mindre utställ-
ningar/installationer. Nyfikenheten på de nya 
lokalerna har varit stor och det finns ett stort 
engagemang hos allmänheten som är en oer-
hörd resurs att bygga vidare på inför framtiden. 
 
Inför arbetet med att bygga upp den nya Öster-
lenutställningen genomfördes under sommaren 
en enkätundersökning för att få en uppfattning 
av besökarnas förväntningar och förslag. Till-
sammans med en strategisk plan för perioden 
2011-13, utarbetad av en grupp studenter vid 
Lunds universitet i samarbete med museets 
personal, kommer enkätsvaren att vara ett 

hjälpmedel för att finna museets nya form och 
innehåll.  
 

Invigning museet. Foto: Elisabeth Wikenhed 
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Under hösten har museet haft kvällsöppet en 
kväll i veckan. Under dessa kvällar har det 
också arrangerats föreläsningar i samarbete 
med ett av våra studieförbund. 
 
Under året påbörjades ett projekt tillsammans 
med museipedagogerna vid Ystads museer och 
Trelleborgs museum. Med hjälp av externa 
medel kommer man att tillsammans bygga en 
gemensam vandringsutställning som ett peda-
gogiskt metodutvecklingsarbete med tillgäng-
lighet som ledstjärna.  
 
Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård 
i sydöstra Skåne har finansierat projektet Ös-

terlens byar som i första skedet syftar till att 
synliggöra fem utvalda byars forntida historia 
på kommunens hemsida länkad till byalagens 
egna sidor och på plats i byarna i samband med 
byadagar av olika slag. Ett ytterligare projekt 
kring fornminnena kunde påbörjas tack vare en 
donation från en initierad privatperson. I detta 
projekt kopplas fornminnena till landskapet 
och här ingår även ren fornminnesvård i sam-
arbete med markägare i Gladsax-Järrestad om-
rådet och Länsstyrelsen i Skåne.

 
Måluppföljning 
 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Författaren Anne Swärd utsågs till årets kulturpristagare och Kay Hallgren utsågs till årets förenings-
ledarestipendiat.  
 
Intern kontroll 
 
Den interna kontrollen har detta år omfattat 
månatlig uppföljning av budgeten där Öster-
lens museum särredovisas, kvartalsvis uppfölj-
ning av antalet biblioteks- och museibesök, 
antal bibliotekslån samt datoranvändning, 

granskning av minst tio av de i kommunen 
registrerade föreningar som inte uppbär någon 
form av direkt ekonomiskt bidrag samt gransk-
ning av omfattning och kostnader för bibliote-
kets kravhantering. 

 
Framtiden 
 
Nämnden har vid ett flertal tillfällen påtalat 
nödvändigheten av att både restaurera och 
modernisera kommunens idrotts- och fritidsan-
läggningar. Behovet gäller främst sporthallar 
och badanläggningar med prioritet på Jone-
berg, simhall och utomhusbad. Ju längre dessa 
åtgärder dröjer desto större är risken att det 
uppstår en stor skada som i värsta fall innebär 
att man måste stänga under en längre tid vilket 
skulle få mycket negativa återverkningar både 
för föreningslivet och för de enskilda brukarna. 
 
Ombyggnaden av Hafreborg har löst tillgäng-

lighets- och säkerhetsfrågorna för besökarna. 
Däremot har det faktum att alla föremål flyttats 
ut och att utställningarna kommer att moderni-
seras, gjort att magasinsfrågan blivit akut och 
måste lösas inom en nära framtid.  
 
Kommunens kulturmiljöer är en viktig förut-
sättning för attraktionskraften både för besöka-
re och för inflyttare. I dag utsätts de för olika 
hot och det är därför hög tid att lyfta dessa 
frågor. Ett sätt att göra det är att initiera ett 
kulturmiljövårdsprogram.   
 

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och 
nya kulturella uttryck och fritidsformer ska kunna 
komma till stånd.

Målet kan sägas vara uppfyllt vilket bl.a. framgår av 
resultatet av Jämförelseprojektet.

Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och 
fritidsliv i kommunen.

Målet kan sägas vara uppfyllt genom egna 
arrangemang och genom olika verksamhets- och 
projektbidrag.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS    
 
Driftredovisning 
 
Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 2 267 2 206 1 670 536
Kostnader 35 599 35 333 34 543 -790
Personalkostnader 12 471 11 797 11 116 -681
Lokalkostnader 11 166 11 565 11 486 -79
Kapitalkostnader 1 377 1 272 1 272 0
Övriga kostnader 10 585 10 699 10 669 -30

Nettokostnader 33 332 33 127 32 873 -254

 
Intäkternas avvikelse gentemot budget beror på 
ett antal bidrag, såväl projektbidrag som en-
skilda donationer. De främsta orsakerna till att 
personalkostnaderna ligger högre än budgeterat 

är projektanställningar som varit möjliga tack 
vare bidrag samt att museet tvingades ta in 
extra personal i samband med flytten. 
 

 

 
Föreningsstöd: Föreningsbidragen har ej fullt 
ut utnyttjats. Beviljade men ej utbetal-
da/rekvirerade bidrag är överförda till 2011. 
 
Ungdomens Hus, Bénka-dí: Budgetöverskri-
dandet beror på ej förutsedda kostnader relate-
rade till ombyggnaden av de nya lokalerna.  
 
Idrotts- och fritidsanläggningar: Budget-

överskridandet beror främst på lägre hyresin-
täkter (ca 80 tkr), initiala merkostnader vid 
uppsägningen av hyreskontraktet för Grand (ca 
40 tkr) och merkostnader år ett vid överföring-
en av S: t Olofsbadet till föreningsavtal. Dess-
utom har det nya entreprenadavtalet medfört 
kostnader som varit svåra att förutse. Hårmyg-
gelarvangreppet på Korsavadsanläggningen är 
ett exempel och grönyteskötseln vid Simris-

Driftredovisning, verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Nämndsverksamhet 357 319 330 11
Nytt löneavtal 0 160 160 0
Sportlovsverksamhet 32 24 25 1
Stöd till fritidsverksamhet 2 631 2 642 2 733 91
Ungdomens Hus 3 049 2 224 2 190 -34
Särskild ungdomssatsning 0 114 274 160
Lotteritillstånd -9 1 0 -1
Administration 2 678 3 114 3 101 -13
Galleri Valfisken 646 0 0 0
Musik 73 70 73 3
Övrig kulturverksamhet 430 428 494 66
Bibliotek 10 240 10 078 10 159 81
Idrottsplatser 137 207 59 -148
Sporthallar 4 465 4 477 4 445 -32
Campingplatser 268 291 291 0
Motions-/Vandringsled 0 59 10 -49
Samlingslokaler 1 951 2 086 1 955 -131
Utomhusbad 632 913 598 -315
Entreprenad-fritid 3 535 3 260 3 761 501
Österlens Museum 1 982 2 413 1 971 -442
Kulturminnesvård 235 247 244 -3

Nettokostnader 33 332 33 127 32 873 -254
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lundsplanen ett annat. 
 
Österlens Museum: Ombyggnationen kom att 
medföra icke förutsägbara kostnader även detta 
år eftersom den tidigare överenskommelsen 
om att lämna kvar de tunga möblerna och allt 
som fanns på vinden inte gick att hålla. Även 
dessa föremål måste, med mycket kort varsel, 
alltså flyttas ut. Det innebar att extra personal 
måste anställas för kontroll av föremålen mot 
katalogen och omregistrering, packning och 

uppmärkning av lådorna samt för viss bärhjälp. 
Dessutom måste en flyttfirma anlitas för själva 
flytten. Under den tid museibutiken varit 
stängd (ca 2,5 månader) förlorades ca 50 tkr i 
intäkter. Under året har vi lyckats plocka igen 
en del men vädersituationen i december gjorde 
att försäljningen inte motsvarade förväntning-
arna. Detta har påverkat varulagret som ökat 
med 71,2 tkr och som vid årsskiftet uppgick till 
305 tkr. 

 

 
Tillfällig magasinering på Jonebergsskolan av föremålen från Hafreborg under renoveringen våren 2010. Foto: Österlens 
museum 
 
Investeringsredovisning 
 

 
Bénka-dí inventarier: Överskridandet beror 
på att vissa, ej förutsedda kostnader i samband 
med ombyggnationen av de nya lokalerna ej 
kunde tas inom ramen för byggprojektet. En-
bart kompletteringar av det elektroniska passa-

gesystemet, som är nödvändigt för att lokaler-
na ska vara tillgängliga för bland annat före-
ningar under icke-öppettider, uppgick till ex-
empel till 50,8 tkr. 

Investeringsredovisning, projekt Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Inventarier 182 200 18
Inventarier Benka-dí 232 180 -52
Utrustning RFID biblioteket 0 235 235
Värmepump Tobiksvik 250 250 0
Ny omklädningsbyggnade Gyllebobadet 148 205 57
Österlens museum 188 226 38
Bowlinghallen 0 35 35

Summa 1 000 1 331 331
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Utrustning RFID biblioteket: Införandet har 
senarelagts och kommer med all sannolikhet 
att påbörjas under 2011. 
 
Gyllebobadet: Resterande åtgärder kommer 

att genomföras under 2011. 
 
Bowlinghallen: Åtgärderna kommer att 
genomföras under 2011. 

 
NYCKELTAL                             
 
Nyckeltal Bokslut Bokslut Budget

2009 2010 2010
Nettokostnad per invånare, nämndens totala verksamhet (kr) 1 724 1 714 1 681
Kontant förenings- och studieförbundsstöd per invånare (kr) 167 149 159
Mediainköpskostnad per invånare (kr) 58 45 50
Antal besökare (st):
Bibliotek 165 393 151 268 170 000
Ungdomens Hus (baserat på två slumpvis utvalda veckor) 13 800 12 010 16 000
Österlens museum 57 000 saknas 50 000
Korsavads simhall 40 940 39 683 50 000
Samlingslokalsbokningar 2 914 2 682 3 300
Antal bibliotekslån 195 073 181 265 190 000
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten 853 802 650
 
Antal besökare biblioteket: Filialbiblioteken 
minskade sitt besöksantal med sammanlagt 36 
procent och huvudbiblioteket med 4 procent. 
Samtliga filialbibliotek hade sommarstängt 
under fyra veckor. 
 
Antal besökare Ungdomens Hus: På grund 
av flytten hade Bénka-dí detta år bara öppet 30 
veckor. Besöksantalet motsvarar dock ca 16 
000 om man skulle räkna om det till 40 veckor.  
 
Antal besökare Österlens Museum: Summan 
har inte kunnat anges eftersom museet varit 
stängt under första halvåret och besöksräkna-
ren åter kom på plats först i slutet av novem-
ber. 
 
Antal besökare Korsavads simhall: Antalet 
besökare har minskat med ca 20 000 sedan 
2001. Diskussioner om utveckling av simhal-
len och dess aktivitetsmöjligheter bör ingå som 
en del av föreslagna reinvesteringsåtgärder. 
 

Antal bibliotekslån: Filialbibliotekens utlå-
ning minskade med 21 procent och huvudbib-
liotekets med 1 procent. 
 
Antal deltagarveckor i simskoleverksamhe-
ten: En av orsakerna till minskningen är att det 
i enlighet med det nya entreprenadavtalet med 
Fritid Österlen inte längre erbjuds någon 
simskola vid Gyllebobadet.  
 

 
Invigning Bénka-dí. Foto: Julia Falkman 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (c) 
Vice ordförande: Christer Grankvist (s) 
Förvaltningschef: Erik Lenne 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

 
Äppellundens förskola. Foto: Rolf Unosson 
 
Förvaltningen ansvarar för verksamheter som 
rör barn och ungdomar från förskoleåldern till 
och med gymnasieåldern. I de centrala verk-
samheterna ingår politisk nämnd, förvaltning 
med ansvar för fördelning av barn- och elev-
pengar (beställarfunktionen), gymnasieintag-
ning, skolskjutsorganisation och helgförskola. 
 
Kostenheten ansvarar för tillagningen av mat 
till kommunens förskolor, skolor och äldreom-
sorg. Enheten bedriver även kaféverksamhet på 
Österlengymnasiet.  
 
Kulturpedagogiska enheten ansvarar för kul-
turgarantin och kulturskolan. 

Elevhälsan består av skolhälsovård, skolpsyko-
log, logoped, övergripande specialpedagog 
samt kuratorer. Elevhälsan ansvarar även för 
fördelning av resurser till elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
Vuxenutbildning samordnas med Ystad kom-
mun och drivs administrativt från Forum 
Ystad. 
 
Förvaltningens resultatenheter ansvarar för 
familjedaghem, förskolor, fritidshem, försko-
leklass, grundskola, gymnasieskola och särsko-
la.   
 

 
Packning av mat till äldreomsorg. Foto: Lena Knutsson 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Året har präglats av att anpassa verksamheten 
till de minskade elevkullarna. Det fria söket till 
gymnasieskolan inom Skåne län har medfört 
en minskning av antalet elever som går på 
Österlengymnasiet. Åtgärder som startades upp 
2009 för att minska förvaltningens kostnader 
har fortsatt under våren. Förhandlingar om 
uppsägningar har pågått hela våren och 21 
anställda har sagts upp. Den utdragna proces-
sen med uppsägningar medförde kostnader 
under hösten utanför budget med 2,3 mnkr för 
löner under uppsägningstiderna. 

Österlengymnasiets framtida organisation ut-
ifrån den nya gymnasieskolan GY11 och det 
minskade elevunderlaget har utretts och före-
lagts nämnden under hösten. Vuxenutbildning-
en samordnas med Ystad och administreras 
från Forum Ystad. Ett nytt ettårsavtal har teck-
nats med Forum Ystad. Delar av vuxenutbild-
ningen kan samordnas med gymnasieskolans 
verksamhet i framtiden och kommer att inklu-
deras i framtida planering av organisationen på 
Österlengymnasiet. 
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För att stärka styrning och ledning och säker-
ställa en fortsatt utveckling av verksamheten 
har ledningsorganisationen på Skolenhet Cent-
rum och Österlengymnasiet setts över. Tjänster 
som verksamhetsledare har tagits bort och 
ersatts med rektorstjänster.  
 
Kostenheten har anpassat skolmatsedeln för att 
klara en prishöjning på 20 procent på råvaror 
som inte kompenserats i budget för 2010. Kon-
sekvenser är en lägre kvalitet på skollunchen, 
vilket också visar sig i att eleverna är mindre 

nöjda med skollunchen i vårens uppföljning. 
 
Remisstiden för utredningen för byskolornas 
utveckling har gått ut i juni och ärendet kom-
mer att behandlas av nämnden våren 2011.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta på 
beslut om ombyggnader av lokaler i avvaktan 
på ett samlat beslut om skollokalernas fortsatta 
användning. Detta har medfört att planerade 
rationaliseringar inte har genomförts.

 

 
Öppet hus Österlengymnasiet. Foto: Torgny Sonestam 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Antalet elever i grundskolan och i gymnasie-
skolan sjunker. Den ekonomiska effekten av 
den förändrade demografin motsvarar en 
minskning av ekonomin med ca 5 mnkr. 
Nämnden överskred budgeten för 2009 med 
2,7 mnkr en förbättring på 2,3 mnkr jämfört 
med 2008. Åtgärder för att minska kostnader 
2009 med 13 mnkr har fortsatt under våren 
2010, som huvudsakligen måste hanteras ge-
nom minskning av antalet personal på alla 
nivåer i förvaltningen. Det är självklart att de 

stora förändringar som uppstår av detta skapar 
stor oro och frustration. Det komplicerade 
regelverket runt anställningsskyddet gör att 
avvecklingen av 21 anställda har tagit tid. 
Uppsägningstiden på grund av arbetsbrist är 
normalt sex månader. Inom skolan fanns under 
våren ett antal personer som hade tidsbegrän-
sad anställning, vilket innebar att de inte hade 
någon uppsägningstid. Förvaltningens åtgärder 
för att minska kostnaderna har påverkat resul-
tatet marginellt under hösten 2010 då den 
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största delen ger effekt först under 2011. 
 
En avgiftsfri allmän förskola har införts även 
för barn från tre års ålder från och med den 1 
juli 2010, vilket medför att fler barn än tidigare 
kommer att få tillgång till pedagogisk verk-
samhet. 
 

 
Blåsorkester Kulturskolan. Foto: Kulturskolan 
 
Samverkan mellan alla Skånes kommuner 
gällande gymnasieutbildningar har pågått i två 
år. Den totala effekten av fritt sök för eleverna 
har varit svår att förutse. Dock visar det sig att 
betydligt färre elever än normalt har sökt till 
Österlengymnasiet. Det handlar särskilt om 
elever som söker de teoretiska utbildningarna 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturve-
tenskapsprogrammet, till vilka de inte tidigare 
haft möjlighet att söka utanför kommunen. 
Intagning i höst av behöriga i årskullen i år är 
ca 34 procent jämfört med 60 procent tidigare. 
Utvärderingar visar att eleverna på Österlen-
gymnasiet når goda resultat och trivs bra med 
sina studier på skolan. Arbetet med att rekryte-
ra elever har intensifieras och marknadsföring-
en har utvecklats.  
 
Den nya gymnasieskolan GY11 och den nya 
skollagen håller på att implementeras och arbe-
tet kommer att intensifieras under våren 2011. 
 
Inom ramen för gymnasiesamverkan i Skåne 
har en gemensam elevdatabas utvecklats och 
arbetet med att arbeta fram faktureringsunder-
lag har förenklats. En gemensam Skånewebb, 
www.skanegy.se, har lanserats innehållande 
information om all gymnasieutbildning i Skå-
ne.  
 
Projektet för hållbar jämställdhet via SKL har 

slutförts och en jämställdhetsgaranti inom för-
skola och skola har arbetats fram för att säker-
ställa ett hållbart jämställdhetsarbete i barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter.  
 
Utvecklingen har fortsatt av arbetet med de 
individuella utvecklingsplanerna med skriftliga 
omdömen, IUP, där den enskilde elevens lä-
rande och utveckling dokumenteras och följs 
upp. Genom implementering av webbaserat 
stöd för arbetet med IUP möjliggörs en ökad 
tillgänglighet och en smidigare kommunikation 
för elever, vårdnadshavare och pedagoger. 
 
”Modellområden”, ett SKL-projekt tillsam-
mans med Ystad pågår och handlar om att 
synkronisera insatser från skola, socialförvalt-
ning, primärvård och BUP (barn- och ung-
domspsykiatrin) för barn och unga med psy-
kisk ohälsa – i syfte att göra tidiga upptäckter 
och sätta in åtgärder tidigt för elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har flyttat 
från Lilla Rådmansgatan till Valfisken på Järn-
vägsgatan under hösten. 
 

 
Ekonomiprogrammet Österlengymnasiet. Foto: Mårten 
Johnsson 
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Barnomsorg 
 
Nämnden har sedan länge en målsättning att 
förbättra personaltäthet och kvalitet inom 
barnomsorgen. Personaltätheten ligger nu på 
riksgenomsnittet (5,3 barn per årsarbetare) och 
antalet barn per grupp (15,4) är lägre än riks-

genomsnittet (16,8). Förskolorna har allmänt 
sett fungerat mycket bra. I en förskola har sär-
skilda insatser gjorts för att förbättra arbetsmil-
jön. 

 
Förskoleklass och grundskola 
 
Grundskolan fungerar generellt sätt bra enligt 
våra kvalitetsmätningar. Det finns dock fortfa-
rande ett behov av att utveckla förmågan att 
läsa samt kvaliteten i matematikundervis-
ningen. Förvaltningens uppföljning av mate-

matikfärdigheten har fått stor uppmärksamhet. 
Pojkarna gör generellt sätt sämre resultat än 
flickorna, vilket är ett problem som skolorna 
måste särskilt beakta.

 
Gymnasieskola 
 
Det fria valet av gymnasieutbildningar har 
påverkat antalet sökande till Österlengymnasi-
et. Nämnden har beslutat att vår gymnasieskola 
måste utveckla modern pedagogik och moder-
na arbetssätt. Olika undersökningar visar att 

elevernas inflytande i undervisningssituationen 
måste öka reellt. Det minskade antalet elever 
har betytt att några program inte startade hös-
ten 2010.

 
Vuxenutbildning 
 
Simrishamns vuxenutbildning samordnas med 
Ystad. Eleverna tycker att denna samordning 

fungera bra. Vissa utbildningar som till exem-
pel SFI arrangeras i Simrishamn. 

 

 
Estetiska programmet, gymnasiesärskolan. Foto: Torgny Sonestam 
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Måluppföljning 
 
Barnomsorg 
 
Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i 
Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig 
och kvalitativ 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.

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

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. Österlengymnasiet utgjorde inte i år 
ett val för majoriteten av kommunens blivande 
gymnasieelever.
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Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Nämndens interna kontroll utförs i enlighet 
med den antagna kontrollplanen för året. De 
rutiner som kontrolleras är främst de som rör 
ekonomi och central administration. Verksam-
hetsmässiga rutiner kontrolleras bland annat 

genom kvalitetsredovisningen till Skolverket. 
Uppföljningen av planen visar att de kontrolle-
rade rutinerna fungerar, men att det samtidigt 
finns administrativa områden som bör utveck-
las.

 
Framtiden 
 
Framtiden kommer att präglas av att resultat-
enheterna inte har haft en budget i balans 2010. 
Stora förändringar under 2011 är nödvändiga 
för att anpassa kostnaderna till budget 2011. 
 
Den nya gymnasiereformen kommer att ställa 
höjda krav på elevernas behörighet till natio-
nella 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 under 
2011 för hela skolväsendet från förskola till 
gymnasium och vuxenutbildning. Det kommer 
att krävas en genomgripande implementering 
av dessa nya styrdokument och en stor del av 
förvaltningens fortbildningsinsatser tas i an-
språk av de nya styrdokumenten. 
 
De nya styrdokumenten ställer nya krav på 
ledningsorganisationen så att rektorers uppdrag 
möjliggörs i den nya organisationen som ska 
introduceras under våren 2011. 
 
Färre elever till Österlengymnasiet ställer krav 
på skolans organisation och elevernas studie-
miljö. 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. 

 
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan star-
tas arbetet med att introducera nya arbetssätt 
med hjälp av ny teknik. Fortbildning av skolle-
dare och pedagoger utgör en viktig del i detta 
förändringsarbete.  
 

 
Elev och lärare funderar tillsammans. Foto: Kultursko-
lan

 

 
Elevarbete Österlengymnasiet. Foto: Mårten Johnsson 
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 
Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 39 222 40 315 26 793 13 522
Kostnader 374 858 384 485 364 650 -19 835
Personalkostnader 208 325 208 996 187 543 -21 453
Lokalkostnader 38 623 42 826 41 506 -1 320
Kapitalkostnader 1 815 1 803 1 767 -36
Övriga kostnader 126 095 130 860 133 834 2 974

Nettokostnader 335 636 344 170 337 857 -6 313

 
Under året har 21 personer sagts upp för att 
anpassa verksamheten till budget. Uppsäg-
ningsprocessen blev klar i juni och flertalet 
uppsagda hade en uppsägningstid på sex må-
nader. Uppsägningskostnader under hösten var 
inte budgeterade, varför ett underskott genere-

rades på 2,3 mnkr. Kostverksamheten har inte 
blivit kompenserad för ökade råvarupriser och 
har anpassat skolmatsedeln till lägre kostnader. 
Ändå har kostenheten ett underskott på 2 mnkr. 
Den stora avvikelsen finns på resultatenheter-
na. 

 

 
Kostenheten, som ingår bland gemensamma 
verksamheter, redovisade ett underskott på 2 
mnkr. Ökningen beror i första hand på kraftigt 
ökade råvarukostnader. Kostenhetens ekonomi 
måste analyseras och regleras under 2011 för 
att skapa en fungerande budget. Kostenheten 
ligger för tillfället i barn- och utbildnings-
nämndens budget trots att kostenheten betjänar 
flera förvaltningar. Rimligen borde kostenhe-

ten bilda en fristående resursenhet för att tyd-
liggöra ansvar och ekonomi. 

Driftredovisning, verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Nämnds- och styrelsevht. 851 638 2 861 2 223
Musik- och kulturverksamhet 4 433 4 367 3 853 -514
Barnomsorgsverksamhet 67 508 67 254 70 324 3 070
Förskoleklassverksamhet 6 554 5 634 7 177 1 543
Grundskoleverksamhet 119 722 123 678 111 867 -11 811
Gymnasieverksamhet 76 638 80 165 76 039 -4 126
Vuxenutbildning 4 118 4 258 5 471 1 213
Gemensamma verksamheter 49 552 51 011 51 862 851
Gemensam administration 6 260 7 165 8 403 1 238

Nettokostnader 335 636 344 170 337 857 -6 313

 
Grundskoleverksamheten gör det största un-
derskottet på 11,8 mnkr följt av gymnasiet med 
ett underskott på 4,1 mnkr. Dessa verksamhe-
ter behöver analyseras och anpassa verksamhe-
ten till budget under 2011.

 
Resultatenheter 
 
Resultatenheter Skolenhet Skolenhet Skolenhet Österlen- Totalt
(tkr) Nord Syd Centrum gymnasiet
Ingående balans 1 355 -408 373 -4 731 -3 411
Nettoresultat -2 409 -2 239 -4 275 -5 125 -14 048
Utgående balans -1 054 -2 647 -3 902 -9 856 -17 459
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Alla resultatenheter gör stora underskott som 
indikerar att verksamheterna behöver ses över 
för att anpassas till budget 2011. Gymnasie-
skolans underskott på 5,1 mnkr beror i huvud-
sak på att skolan har tvingats driva verksamhe-

ten med färre elever än väntat och har haft 
svårigheter med att snabbt förändra organisa-
tion och bemanning. Skolenhet Centrum har 
till största delen burit kostnaderna för uppsäg-
ning av övertalig personal under hösten 2010.

 
Investeringsredovisning 
 

 
BUN- kontorets investeringar har lagts på trådlösa nätverk ute på skolorna. 
 
 
NYCKELTAL 
 

 

Investeringsredovisning, projekt Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse
Inventarier skolmåltider 416 500 84
BUN-kontoret 997 1 000 3

Summa 1 413 1 500 87

Volymtal, barnomsorg Enskild Kommunal Enskild Kommunal
2009 2009 2010 2010

1-3 år 75 319 66 329
4-5 år 62 246 57 246
6-9 år 131 413 111 442
10-12 år 52 115 43 108

Summa 320 1 093 277 1 125

Volymtal, grundskola Friskolor Kommunal Friskolor Kommunal
2009 2009 2010 2010

F-klass 14 133 14 129
År 1-3 78 425 76 423
År 4-6 87 432 91 433
År 7-9 120 525 95 501

Summa 299 1 515 276 1 486

Volymtal, gymnasieskola 2009 2010

525 478

Volymtal, vuxenutbildning vt 2010 ht 2010

162 160
75 66
32 32

Summa 269 258

Volymtal, grundsärskola 2009 2010

9 8
16 14
12 12

Summa 37 34

År 1-6
År 7-10
Gymnasiesärskolan

Österlengymnasiet

vuxenstuderande
Sfi (svenska för invandrare)
särvux
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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/hemsjukvård 
• LSS-verksamhet 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av 
socialnämnden med ett ständigt pågående 
förändringsarbete i syfte att förbättra kvalite-
ten och skapa förutsättningar för en så håll-
bar ekonomi som möjligt.  Budgeteringen 
inom äldreomsorgen följer de demografiska 
förändringarna, vilket är en mycket viktig 
princip då det med stor säkerhet går att kopp-
la biståndsbehovet mot andelen äldre. Detta 
utesluter dock inte att det kan ske variationer 
över tid. Under året var behov och efterfrå-
gan lägre under den första delen för att suc-
cessivt öka kraftigt under den senare delen. 
Detta manifesterade sig genom att antalet 
vårdplaneringar på sjukhus ökade från 588 
(2009) till 866 (2010) - en ökning med 47,2 
procent. Det är en anmärkningsvärd ökning 
och saknar motsvarighet under de senaste tio 
åren. Cheferna var inledningsvis försiktiga 
med att anställa personal innan man visste att 
det inte var en tillfällig ökning. Det är rela-
tivt lätt att nyanställa, men betydligt svårare 
att avveckla. I slutet av 2010 ökade antalet 
tjänster inom hemtjänsten och den månatliga 
utbetalningen från resursfördelningssystemet 
låg i december ca 400 tkr högre än i vid årets 
början. Det betyder att socialnämnden går in 
i 2011 med ett högre kostnadsläge än vid 
ingången av 2010, totalt ca 4 800 tkr. Det 
finns inget i skrivande stund som tyder på en 
minskning. Betydelse för kostnadsläget vid 
ingången av 2011 har också den nödvändiga 
ökning av nattpersonalen som nämnden 
beslutade genomföra i slutet av året vid S: t 
Olofshemmet.    
 

LSS-verksamheten genomgår ett omfattande 
förändringsarbete där målet är att skapa en 
verksamhet som utvecklar individen till så 
stor självständighet som möjligt. Detta arbete 
har blottlagt stora kvalitetsproblem i vissa 
delar av verksamheten. Det pågår ett inten-
sivt arbete med att åtgärda detta och det 
kommer under 2011 att krävas ekonomiska 
satsningar på personalbemanning med annan 
kompetens än den traditionella. Redan an-
ställd personal måste kompetensutvecklas 
framöver. Det har varit nödvändigt att ”börja 
om från början” på vissa boenden. Det har 
haft betydelse för resursanvändningen. Ett 
problem som är svårt att hantera ur budget-
synpunkt är att ett ökat antal personer som 
tidigare vårdats inom psykiatrin numera 
diagnostiseras att tillhöra LSS-personkrets. 
Några av dessa personer har så svåra beteen-
destöningar att omsorg och vård måste köpas 
externt.  Socialnämnden har tagit höjd i 
budgeten för att kunna klara vårdplaceringar. 
Vårdplaneringar pågår, men placeringarna 
har ännu inte blivit av på grund av kvarstå-
ende slutenvårdsbehov vid rättspsykiatrisk 
klinik. För en av dessa placeringar har kost-
naden bedömts till 12 000 kr/dag. Social-
nämnden måste ta höjd för detta i budgeten 
då denna typ av placeringar inte kan sparas 
in i den övriga verksamheten. Det skulle ge 
en helt oacceptabel ryckighet. Glädjande var 
att det nya LSS-boendet på Bruksområdet 
(trapphus) togs i bruk från den 1 september. 
Boendet blev en mycket lyckad satsning. 
Socialnämnden har haft helårsbudget för 
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boendet, men inte behövt utnyttja mer än en 
fjärdedel.  
 
Individ- och familjeomsorgen är den del av 
socialtjänsten som mest är påverkad av kon-
junkturen. Inför 2010 ökade socialnämnden 
budgeten för försörjningsstödet för att möta 
en förväntad ökning. Det ökade anslaget har 
använts främst beroende på att alltfler lämnat 
a-kassan och därför saknar ersättning, att fler 
blivit beroende av försörjningsstöd under 
längre tid samt att den tillfälliga sjukersätt-
ningen har avskaffats med följd att det krävs 
en bedömning att arbetsförmågan är helt 
nedsatt för resten av livet. Trots detta har 
socialnämnden lyckats att begränsa kostna-
derna för försörjningsstöd och undvikt den 
kraftiga ökning som kommit i många kom-
muner. Placeringskostnaderna för barn och 
ungdom har ett överskott med strax över 1 
mnkr, men det får bedömas som normal 

variation. Det har pendlat mellan 4 mnkr – 7 
mnkr under de senaste åren.  
      
Socialnämnden och förvaltningen arbetar 
kontinuerligt med ett förändrings- och om-
ställningsarbete för att hela tiden anpassa 
verksamheten och hålla ekonomi i balans. 
Grundförutsättningen är det resursfördel-
ningssystem som numera är väl beprövat 
inom omsorg, vård och LSS. De individuella 
insatsbesluten enligt sociallagstiftningen styr 
ekonomin vilket automatiskt leder till en 
anpassning av kostnaderna till behovet av 
insatser. Detta är grunden för god ekonomisk 
hushållning. Under 2011 kommer social-
nämnden att försöka förfina uppföljningsar-
betet så att man snabbare kan fånga budget-
utfallet. Det finns dock betydande problem 
att förutsäga de områden där det kan svänga 
fort.   

 
 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Administration  
 
Administrationen har arbetat med att ge stöd 
och service till de olika verksamheterna och 
till socialnämnden. Administrationen ansva-
rar för övergripande tjänstemannaledning 
och styrning av verksamheten. Administra-
tionen ansvarar också för upphandlingar. 
Under 2010 genomfördes bland annat upp-
handling av nytt verksamhetssystem inom 
vård/omsorg och LSS. Det är ett system som 
innehåller möjligheten att flytta användandet 
långt ut i verksamheten, vilket är en förut-
sättning för ett modernt arbetssätt.  En annan 
uppgift för administrationen är att se till att 
fördelningen av resurser inom de olika för-
delningssystemen fungerar löpande under 
året.  
 
Ett decentraliserat arbetssätt innebär att 
nästan alla verksamhetsnära beslut tas ute i 
verksamheten. Politiken beslutar om mål, 
riktlinjer, resurser och kvalitet. Förvaltningen 
ansvarar för verkställighet och uppföljning. 
Administrationen har också i olika samman-
hang och i olika frågor haft samarbete med 

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne 
samt övriga kommuner i främst sydöstra 
Skåne, men även Skåne nordost. Det ligger 
också på administrationen att styra och följa 
olika övergripande projekt. Mängden statliga 
stimulansmedel med omfattande krav på 
uppföljning och kontroll är stort. Socialsty-
relsens arbete med att införa så kallade öpp-
na jämförelser kommer att leda till att admi-
nistrationen måste förstärkas för att klara de 
nya uppgifterna. Samtidigt är processen med 
införande av öppna jämförelser mycket 
positiv för kvalitetsutveckling och verksam-
hetsutveckling.  
 
Arbete med att successivt införa e-tjänster 
inom kommunen har fortsatt, likaså arbetet 
med att förbättra hemsidan. Ett annat angelä-
get projekt som administrationen tagit del i 
är arbetet med en kris- och katastrofplan och 
revidering av POSOM-organisation. Det 
snöoväder som lamslog kommunen under 
julhelgen hanterades på ett bra sätt och gav 
möjlighet att träna krisarbete i reell miljö.   
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Julens väder krävde bandvagnar. Foto: Mikael Andersson 
 
Miljöarbete 
 
Socialförvaltningens verksamheter arbetar 
allmänt miljömedvetet. Socialförvaltningen 
ansvarar numera för kommunens leasingbilar 
och där pågår ett arbete med att byta ut samt-
liga bilar mot miljövänliga alternativ. Social-
förvaltningen har för närvarande 66 bilar 
varav 36 numera är miljöbilar. Kommunens 

miljömål på detta område får därför sägas 
vara uppnått för 2010. Denna siffra kommer 
successivt att förbättras i takt med att reste-
rande bilpark också byts ut. Det är dock helt 
nödvändigt att ha ett antal större bilar med 
fyrhjulsdrift för att kunna klara de regelbun-
det kommande snöovädren. 

 
Jämställdhetsarbete 
 
Socialförvaltningen har arbetat efter de mål 
som finns i kommunens jämställdhetsplan 
och en utvärdering har lämnats av social-
nämnden i augusti 2010. Ett av målen är att 
sträva mot att samtliga anställningar ska vara 
heltidsanställningar med möjlighet för parti-
ell ledighet. Förvaltningen gör vad man kan 
genom att erbjuda årsarbetstid och flytande-
tid, vilket ökar de genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraderna. Här krävs dock övergripande 
åtgärder på kommunnivå om man ska nå 
längre. Detta är en viktig fråga att de som vill 

arbeta mer också ska få möjlighet att göra 
detta. Statistik visar att det kommer att råda 
brist på arbetskraft framöver, samtidigt som 
behovet av nyrekrytering till bland annat 
äldreomsorgen kommer att öka. Utöver att 
arbeta efter jämställdhetsplanen har också 
socialförvaltningen haft ett utbildningstillfäl-
le för cheferna med kommunens genuspeda-
goger. Det var mycket uppskattat och visar 
på ett stort intresse för frågorna. Mer finns 
att göra på detta område.  
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Politisk verksamhet 
 
Socialnämnden har haft elva sammanträden 
under året där i huvudsak allmänna ärenden 
behandlats. Sekretessärenden behandlas på 
utskott. Enskilda ledamöter har deltagit i 
olika utbildningar och lämnat rapport på 
nämndens sammanträden. Presidiet har del-
tagit i kommunala pensionärsrådets samman-

träden, samverkansmöten med grannkom-
munerna samt samverkansråd barn-familj 
tillsammans med presidierna för barn- och 
utbildningsnämnden och KFN, REKO-möten 
med mera. Presidiet har också deltagit i 
arbetet med planeringen av Jonebergsområ-
det. 

 
Individ- och familjeomsorg 
 
Försörjningsstöd 
 
En ökning av utbetalt försörjningsstöd har 
skett under året med ca 500 tkr, motsvarande 
ca sju procent. Ökningen bedöms bero på att 
alltfler lämnar a-kassan och vid arbetslöshet 
saknar ersättning, att fler blir beroende av 
försörjningsstöd under längre tid samt att den 
tillfälliga sjukersättningen har avskaffats 
med följd att det krävs en bedömning att 
arbetsfömågan är helt nedsatt för resten av 
livet. Dock tillhör Simrishamn en av de 
kommuner som har haft den lägsta ökningen 
av försörjningsstödet ur ett Skåneperspektiv. 
Det har att göra med åldersstrukturen samt 
att förvaltningens handläggare har hävdat 
arbetslinjen på ett bra sätt. Långvarigt bero-
ende av försörjningsstöd är mycket negativt 

framförallt för ungdomar. Här har arbetslivs-
center en viktig uppgift och samverkan inom 
ramen för FINSAM. Där bedriver Simris-
hamn och Tomelilla kommun ett projekt för 
ungdomar mellan 18-29 år med psykisk 
ohälsa, komplex social problematik och låg 
utbildningsnivå. Projektets målsättning är att 
målgruppen ska finna hållbara och långsikti-
ga lösningar och därmed uppnå egen försörj-
ning och förbättrad livskvalitet. Socialför-
valtningen medverkar i projektet (Movare) 
sedan uppstarten i maj 2010 och från augusti 
månad är en halvtids socialsekreterare från 
försörjningsstödsgruppen aktiv i verksamhe-
ten som är förlagd till Tomelilla.  

 
Vuxenvård 
 
Den öppenvårdsbaserade vuxenvården har 
bedrivits som tidigare. Huvuddelen av stöd-
behovet har klarats på hemmaplan, vilket är 
ett viktigt inriktningsmål. Placeringskostna-
derna har överskridits med ca 1 000 tkr, 
vilket hänför sig till två ärenden som varit 
långvariga. Det får dock anses ligga inom 
den normala variationen. Implementering av 
Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård i Skåne har fortsatt under året, 
likaså kvalificerad vidareutbildning för per-
sonalen inom olika områden.   
 
De stora förändringarna inom psykiatrin har 
märkts genom att slutenvården i Simrishamn 
stängt och inläggningarna sker i Kristianstad. 
Förvaltningen har också sett ett ökat antal 
LVM-anmälningar under året. De kontinuer-
liga samverkansträffarna lokalt med psykiat-
rin har upphört i samband med byte av hu-
vudman, men kan förhoppningsvis komma 
igång igen. Däremot har samarbetet med 

arbetsförmedlingen ökat och man har numera 
regelbundna träffar mellan handläggare. 
Inom missbruksvården sker ett mycket aktivt 
arbete med att få fram arbete och sysselsätt-
ning för klienterna. Målgruppen för vuxen-
vården har ändrats till att numera vara från 
21 år och inte som tidigare 25 år.  
 
Centralt i regeringskansliet pågår en utred-
ning av det framtida huvudmannaskapet för 
missbruksvården i landet. Resultatet av 
denna kan komma att medföra förändringar. 
Utredningens huvudspår är att landstinget 
ska ta över en del av kommunernas uppgifter 
inom missbruksvården. Det återstår att se hur 
det blir. Oasen är en viktig del av kommu-
nens öppenvårdstillbud till kommuninvånar-
na. Här finns möjlighet för personer att söka 
hjälp för kris, missbruksproblemetik med 
mera. Man kan göra detta utan att man regi-
streras.     
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Barn och ungdomsvård 
 
I november 2010 inrättades en ny tjänst som 
enhetschef för barn och ungdom. Det var en 
konvertering av befintlig tjänst som samord-
nare.  
 
Förvaltningen har nu ordinarie licens för 
BBIC (barns behov i centrum) vilket innebär 
att alla bedömningar, utredningar och upp-
följningar genomförs enligt denna modell. 
För att få behålla licensen ställs vissa krav på 
kommunen och Socialstyrelsen kommer att 
genomföra uppföljningar för att se till att 
kraven uppfylls. Barn- och ungdomsenheten 
har två BBIC-utbildare och en BBIC-
ansvarig. Regelbundna träffar för BBIC-
nätverket i SÖSK har skett. 
 
Barngruppen Blåvingen, som är ett samarbe-
te med barn- och utbildningsförvaltningen, 
har genomfört grupper med mycket gott 
resultat. Det handlar om att ge stöd till barn i 
utsatta miljöer. Under året har även flera 
grupper i föräldrautbildningen Aktivt Föräld-
raskap genomförts. Även detta sker i samar-
bete med barn- och utbildningsförvaltningen 
då utbildningen av ledarna har skett gemen-
samt och ledarna arbetar tillsammans med att 

hålla i grupperna. Grupperna är mycket 
populära och ger ett gott resultat. Arbetsme-
toden är evidensbaserad. I samverkan med 
kyrkan bedrivs gruppverksamhet för föräld-
rar med barn 0-1,5 år. 
 
Arbetet med modellområdet tillsammans 
med Ystad och landsting/region har fortsatt 
under året. Man har tagit fram en preliminär 
handlingsplan för förbättringsområden som 
ska kunna påbörjas nästa år. Syftet är att 
tidigt upptäcka barn som mår dåligt för att i 
tid kunna erbjuda dem stöd på rätt nivå. Här 
arbetar socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans.  
 
Personal från ungdomsgruppen arbetar med 
ett informations- och behandlingsprogram 
gällande hasch för ungdomar och vuxna. 
Haschmissbruk finns i kommunen.  
 
Placeringskostnaderna för barn och ungdo-
mar har varit något lägre, ca 1 000 tkr, än 
budget, men detta får betraktas som en nor-
malvariation då en enstaka placering kan 
ligga kring 3 500 kr/dygn.  

 
Det kommunala stödet till psykiskt funktionshindrade 
 
Efter den kraftiga ökningen 2009 av bevilja-
de boendestödsärenden har tillströmningen 
av nya ärenden minskat till de förhållanden 
som var innan. Den nya vårdformen inom 
den psykiatriska tvångsvården, tvång i öp-
penvård, har resulterat i bättre samverkan 
och tydligare gemensamma vårdplaner mel-
lan kommunen och psykiatrin. Ett par av 

dessa ärenden har krävt mycket resurser av 
kommunen. 
 
I samband med den resursförstärkning (1,0 
tjänst) som gjorts inom sysselsättningsverk-
samheten har sysselsättningen utvecklas. En 
del av utvecklingen innebar användning av 
en evidensbaserad arbetsmetod som kallas 
Supported Employment.

 
Flyktingmottagandet 
 
Under 2010 tog kommunen emot 17 flyk-
tingar. Av dessa 17 har tio anhöriga som 
väntas anlända till Simrishamn. Under 2010 
har merparten av de mottagna flyktingarna 
haft del av sin introduktion via Arbetslivs-
center, där de erbjudits språkträning, vägled-
ning och jobbsökaraktiviteter. Deltagandet 
har skett i kombination med svenskstudier. 
 

Tio personer hade under 2010 instegsjobb 
(kommunens verksamheter sju personer och 
hos privata arbetsgivare tre personer), i sam-
arbete mellan Arbetsförmedlingen, arbets-
livscenter och flyktingmottagningen. Flyk-
tingmottagningen delfinansierade instegsjob-
ben. Förutom egna inkomster för dessa flyk-
tingar har dessa instegsjobb bidragit till att 
nyanlända flyktingbarn kunnat få språkligt 
och socialt stöd på sitt modersmål i samband 
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med introduktion inom skola och barnom-
sorg. Lyckade satsningar på samhällsinfor-
mation för nyanlända har gjorts under 2010. 
Från den 1 december 2010 har huvudansva-
ret för flyktingars arbetslivsintroduktion 
tagits över av Arbetsförmedlingen i samband 
med att Etableringsreformen trädde i kraft. 
Staten övertar huvudansvaret för vuxna 
flyktingars planering och försörjning under 
etableringstiden på två år.  
 

I samband med reformens inträde förändra-
des och minskade Migrationsverkets bidrag 
till kommunernas flyktingverksamhet. 
Kommunerna har fortsatt ansvar för barnens 
introduktion, svenskundervisning, samhälls-
information, boende samt ansvarar för de 
vuxna som ej kan delta i Arbetsförmedling-
ens aktiviteter. Det är i dagsläget oklart vad 
de förändrade ansvarsgränserna kommer att 
innebära på sikt. 

 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Socialnämnden förlängde vid årets slut avta-
let med migrationsverket att ta emot asylsö-
kande ungdomar. Numera förfogar man över 
hela boendet på Strandbadsvägen med plats 
för nio ungdomar och i Borrby bor fem 
ungdomar. Till detta finns också kopplat en 
utslussningslägenhet och denna del av verk-
samheten kommer att byggas ut successivt i 
takt med att ungdomarna blir äldre.  

Ungdomarna går i skolan och samarbetet 
med skolan och övriga samarbetspartners har 
fungerat tillfredsställande. De deltar i en del 
av kommunens fritidsutbud. Verksamheten 
fungerar bra mot bakgrund av att vissa av 
ungdomarna har traumatiska upplevelser 
bakom sig. För någon ungdom har det krävts 
stora individuella insatser under året.  

 
Arbetslivscenter 
 
Arbetslivscenters målgrupper är ungdomar, 
flyktingar och försörjningsstödsberoende. 
Under året har man mött fler ungdomar med 
social problematik och fler flyktingar med 
inlärningsproblem och direkta fysiska ska-
dor. Detta är ett observandum.  
 
I arbetet med att introducera personer till 
arbetslivet har man många kontakter med 
Arbetsförmedlingen, Forum Ystad, skolorna 
med mera.  

Under 2010 utökade socialnämnden antalet 
platser för ferieungdomar. Det blev 125 
ferieungdomar istället för normalt 50 styck-
en. Detta hanterades på ett bra sätt och ska 
om möjligt återupprepas om ekonomin tillå-
ter. Det fanns ett stort intresse att ta emot 
ungdomar för praktik. Det är också ett bra 
sätt för kommunen att marknadsföra sig som 
arbetsgivare. 

 
Stöd till utsatta kvinnor och barn 
 
Socialnämnden har samarbete både med 
kvinnojouren i Kristianstad och med motsva-
rande verksamhet i Ystad/Österlen. Under 
året har man börjat ett arbete med att utreda 

ett gemensamt kriscenter för kommunerna i 
sydöstra Skåne (inklusive Skurup). Utred-
ningen sker med stöd av anslag från Länssty-
relsen. 

 
Serveringstillstånd 
 
Det var som vanligt många nyansökningar 
och ändringar i befintliga tillstånd under 
våren. Verksamheten har i övrigt bedrivits 
enligt plan. Under senhösten togs kontakter 
med kommunerna i sydost för att utreda 
förutsättningarna för en gemensam hand-
läggning av serveringstillstånden etc. Det 

gjordes mot bakgrund av att en ny alkohollag 
införs 2011. En annan anledning var möjlig-
heten att skapa en mer uthållig organisation 
om flera kommuner samverkar. Nu ligger 
handläggaransvaret på delar av tjänster i 
samtliga sydostkommuner.  
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Vård och omsorg 
  
Efterfrågan på insatser 
 
Under 2010 har antalet vårdplaneringar ökat 
från 588 till 866 stycken. Det är en ökning 
med 47,2 procent vilket får bedömas som 
exceptionellt. En del kan hanteras som för-
enklade planeringar, men antalet som kräver 
personligt möte har gått upp från 307 till 
412. Detta har fått betydelse för resursåt-
gången, då hemtjänsten var tvungna att kraf-
tigt öka antalet anställda i slutet av året. 
Håller denna tendens i sig har kommunen ett 
betydligt högre kostnadsläge 2011 än under 
2010. En ökning har förutsetts i befintliga 
befolkningsprognoser. Däremot överraskar 

hastigheten i förändringen av efterfrågan. 
Detta kommer också att få effekter för hand-
läggarresurserna som inte är dimensionerade 
för att varaktigt hantera denna kraftigt ökade 
volym. Detta visar att äldreomsorgen är 
kommunens viktigaste framtidsfråga och här 
måste det till ett sektorsövergripande arbete 
för att bland annat få fram tillgängliga bostä-
der och underlätta kvarboende. En välfunge-
rande hemtjänst som skapar trygghet och ett 
bra förebyggande arbete samt trygga bostä-
der är konceptet för att klara äldreomsorgen 
framöver.    

 

 
Dans till dragspel. Fotograf: Personal Ankaret i Skillinge 
 
Entreprenad och intraprenad  
 
Verksamheterna vid Lillevångshemmet och 
Kiviks hemtjänstdistrikt drivs på entreprenad 
sedan några år tillbaka. Verksamheterna följs 
upp regelbundet av förvaltningen enligt en 
särskild mall där det ingår både verksam-

hetsbesök och brukarundersökningar. Upp-
följningar har gjorts under slutet av 2010 och 
kommer att redovisas för nämnden i början 
av 2011. Tidigare uppföljningar har visat 
positiva resultat. Skönadalshemmet och 

 98



Socialnämnden 

centrala hemtjänstdistriktet har bedrivits på 
intraprenad och avtalet sträcker sig till och 
med 2011. Avtalet är tecknat med cheferna. 
På grund av förändringar i ledningen avslutas 
intraprenaderna vid utgången av 2010. Det 

har varit en mycket framgångsrik verksam-
hetsform och båda områdena har haft en 
positiv utveckling i alla delar av verksamhe-
ten både vad gäller kvalitet och ekonomi.   

 
Nattbemanning vid särskilt boende 
 
Vid årets slut genomförde förvaltningen en 
översyn av nattbemanningen i det särskilda 
boendet. Det skedde mot bakgrund av ett 
uppmärksammat reportage i TV och därpå 
följande inspektionsbesök från Socialstyrel-
sen i ett stort antal kommuner, dock ej i 
Simrishamn. Översynen visade att beman-
ningssituationen var bra alternativt tillfreds-

ställande, förutom i S: t Olof. Här har man 
verksamhet i två hus och med två nattperso-
nal. Det innebar att man vid dubbelbeman-
ningar var tvungen att under korta perioder 
lämna det ena huset tomt. Det var nödvändigt 
att sätta in ett extra nattlag till en kostnad av 
885 tkr/år. Det slår igenom med helårseffekt 
2011.  

 
Statliga stimulansmedel 
 

Det sociala innehållet kan till exempel vara hästrid-
ning. Foto: Personal Ankaret i Skillinge 

För 2010 har socialnämnden fått beviljat 1 
477 tkr i statliga stimulansmedel för att 
utveckla äldreomsorgen. Beslutet kom sent 
under hösten, varför ej använda medel förs 
över till nästkommande år. De projekt som 
prioriterats är förebyggande hembesök, 
hemrehabilitering, socialt innehåll inom 
särskilt boende och förbättrad demensom-
sorg. Tanken med stimulansmedel är att det 
ska byggas upp permanenta verksamheter 
som sedan får finansieras med kommunala 
medel när de statliga bidragen tar slut.  
 
 

 
Nationella riktlinjer för demensomsorg – implementering 
 
Under året har en arbetsgrupp arbetat med att 
ta fram ett underlag för en struktur och kvali-
tetsarbete när det gäller demenssjuka i Sim-
rishamns kommun. Utredningen visar att det 
finns ca 350 personer med demenssjukdom, 
varav ett 50-tal insjuknar årligen. Alla dessa 
har inte diagnos. De som för närvarande är 
kända av kommunen är 142 personer (med 
diagnos) varav 86 bor på särskilt boende och 
56 bor i ordinärt boende och vårdas av hem-
tjänst och anhöriga. De som inte är kända av 

kommunen vårdas sannolikt helt av anhöriga. 
Detta visar på ett stort och allvarligt folkhäl-
soproblem där det behövs mycket utveck-
lingsarbete. Enstaka av dessa personer är 
också tämligen unga, det vill säga mellan 50 
och 65 år. Omsorgen om de demenssjuka i 
Simrishamns kommun behöver bli mycket 
bättre och kommer att kräva resurser om vi 
ska leva upp till det nationella handlingspro-
grammet.   
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Utveckling av anhörigstöd/frivilligverksamhet 
 
Arbetet med att förbättra möjligheterna för 
stöd till anhöriga och stimulera frivilligverk-
samhet har fortsatt enligt plan. Verksamheten 
vid Bergengrenska är ett viktigt komplement 

till hemtjänsten. När det gäller frivilligverk-
samheten finns en mycket stor utvecklings-
potential i det ökande antalet unga och friska 
pensionärer som vill göra en insats.    

 
Sommarboende med hemtjänst 
 
Mot bakgrund av en förestående lagändring 
från den 1 maj 2011 har socialförvaltningen 
gjort en noggrann genomgång av antalet 
personer med hemtjänst under hela 2010 som 
är folkbokförda i annan kommun och vad 
detta har kostat. Det rör sig om 19 personer 
och en kostnad av 460 tkr. Här är inräknat 
nivåer i resursfördelningssystemet, trygg-
hetslarm samt administration (handlägg-
ningskostnad). Detta rör sig om en brutto-
kostnad, då det också förekommer att kom-
muninvånare med hemtjänst gör avbrott i 
verkställighet som orsakas av att man vistas i 
annan kommun. Det finns dock ingen upp-
följning på detta.  
 

Midsommarfirande med krans.  Foto: Personal Ankaret i 
Skillinge

Uppföljning och kvalitetskontroll 
 
Socialnämnden har under året arbetat vidare 
med att utveckla och förfina de metoder som 
används för kontroll av kvalitet i verksamhe-
ten. Det sker genom verksamhetsbesök av 
omsorgshandläggare och MAS samt brukar-
undersökningar. När det gäller brukarunder-
sökningarna görs dessa på två sätt. Det ena 
genom att omsorgshandläggarna ställer ett 
antal frågor vid de individuella uppföljning-

arna inom hemtjänst i ordinärt boende. Re-
sultatet publiceras fortlöpande i ett IT-system 
(Netigate) och man kan närsomhelst gå in 
och titta på aktuellt resultat. Sedan sker det 
en årlig enkätundersökning samordnat med 
Socialstyrelsens stora nationella brukarun-
dersökning. Denna publiceras i Socialstyrel-
sens äldreguide. Kvalitetskontrollen är i hög 
grad ett område i utveckling.  

 
LSS-verksamhet 
 
Uppstart av nytt LSS-boende (Trapphus) 
 
I september startade det nya trapphusboendet 
på Bruksområdet i Simrishamn. Samtliga 
lägenheter blev nästan omedelbart uthyrda 
och boendet blev en mycket lyckad satsning. 
Socialnämnden hade genom omfördelning 

och effektiviseringar skapat ekonomiskt 
utrymme för att finansiera boendet. Här 
fanns budget för helår, men endast en fjärde-
del behövde utnyttjas 2010. 

 
Översyn av enhetschefsorganisationen inom LSS – personlig assistans 
 
I slutet av 2010 påbörjades en översyn av 
enhetsorganisationen inom personlig assi-
stans. Bakgrunden var att nuvarande enhets-

chef har ca 75-80 personal i en verksamhet 
där det statliga regelverket för uppföljning 
nyligen skärpts. Det är inte möjligt att hante-
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ra detta samtidigt som chefen ska arbeta efter 
den personalpolicy som kommunen tagit 
beslut om. Förslag om ytterligare en chef för 
personlig assistans kommer att läggas till 

socialnämnden i början av 2011. Finansie-
ring kan ske med 75 procent av timersätt-
ningen för assistansen. Övrigt får ske genom 
omdisponering inom LSS. 

 
Verkställighet och uppföljning av ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner 
 
Under årets tidigare del fanns problem med 
att klara de tidsgränser för verkställighet som 
lagstiftaren satt upp. Det fanns också brister i 
uppföljningen. En handläggarresurs på 50 

procent har anställts för att klara detta. Erfa-
renheterna visar att denna satsning har finan-
sierat sig själv. 

 
Avveckling av gruppboendet på Strandbadsvägen 4 
 
I samband med uppstart av det nya boendet 
avvecklades gruppboendet på Strandbadsvä-
gen 4. Detta boende innehöll lägenheter som 
inte var godkända ur arbetsmiljösynpunkt 
vad gäller arbetsutrymmen i hygienrum etc. 

Däremot är de små lägenheterna utmärkta för 
ungdomar varför det numera i sin helhet 
används för ensamkommande flyktingung-
domar med gott resultat. 

 
Utveckling av daglig verksamhet 
 
En del av den dagliga verksamheten flyttade 
från kvarteret Lasarettet till Valfisken och 
etablerade ett kafé i samverkan med Bénka-
dí i oktober 2010. Det är ett samarbete (sam-
bruk av lokaler) som har fallit mycket väl ut 
på denna korta tid.  
 
En viktig målsättning med den dagliga verk-
samheten är att skapa en så nära kontakt med 
det ordinarie arbetslivet som möjligt inklusi-

ve arbetsmarknadsmyndigheterna. Mot bak-
grund av nya brukargruppers behov har 
socialnämnden ökat ut resurserna med ar-
betskonsulent, vars uppdrag är att arbeta ut 
brukare mot vanliga arbetsplatser. Likaså har 
ett särskilt projekt startats inom ramen för 
FINSAM. Den dagliga verksamheten inom 
kommunen spänner över en rad möjligheter 
och är väl fungerande och stadd i utveckling. 

 

 
Invigningen av kaféet på Valfisken. Foto: Monica Fridh 
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Resursfördelningssystem 
 
Resursfördelningssystem har införts inom 
större delen av LSS med ett mycket gott 
resultat. Nu är resurserna kopplade till bi-
ståndsbesluten på samma sätt som inom 

äldreomsorgen. Det har medfört en ökad 
kostnadskontroll och lägre kostnader för 
verksamheten totalt. 

 
Kvalitetsbrister 
 
Inom delar av LSS-verksamheten (främst 
vissa gruppbostäder) uppdagades under slutet 
av 2009 och under 2010 stora kvalitetspro-
blem. Kortfattat kan sägas att personalen 
arbetade efter ett gammaldags institutionsba-
serat arbetssätt. Det resulterade i ett flertal 
utredningar enligt Lex Sarah, där detta tyd-
ligt framkom. Det blev nödvändigt att göra 
radikala förändringar i personalgrupperna 
som bland annat innebar att viss personal 
fick sluta sina anställningar. Detta har bety-
delse för det budgetöverskott som finns inom 
LSS-verksamheten. Nu håller verksamheten 

på med en ”omstart” där ledningen arbetar 
intensivt med personalen för att åtgärda 
bristerna. En första rapport lämnades till 
socialnämnden på decembersammanträdet. 
Delar av en personalgrupp och deras chef 
gjorde denna rapport muntligt till nämnden 
och det visade att man nu är på rätt väg. Nu 
gäller det att visa uthållighet och stödja 
personalen så att man kan arbeta på ett mo-
dernt sätt med brukaren i centrum.  Detta 
kommer att kräva resurser och utbildningsin-
satser. 

 
Utvecklingsarbete inom LSS 
 
LSS-verksamheten har tagit fram en kvali-
tetsplan som, baserat på fullmäktiges och 
socialnämndens mål, styr arbetet. Den ligger 

som grund för hela verksamheten och det 
utvecklingsarbete som bedrivs. 

 
Uppföljning och kvalitetskontroll 
 
Det pågår ett utvecklingsarbete med att ta 
fram och pröva metoder för att utvärdera 
brukarupplevd kvalitet relaterat till social-
nämndens mål. Uppföljningen görs av om-

sorgshandläggarna vid personlig intervju i 
samband med de uppföljningar som görs 
regelbundet.

 
Måluppföljning 
 
Individ- och familjeomsorg 

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Verka för att barn och unga växer upp under trygga 
och goda förhållande.

Målet är uppfyllt.

Beakta barnperspektivet i alla frågor. Målet är uppfyllt.
Minska beroendet av alkohol och droger. Målet är uppfyllt genom förebyggande, uppsökande 

och behandlande arbete av IFO.
Tillförsäkra människor med otillräcklig inkomst en 
skälig levnadsnivå och arbeta för att människor blir 
självförsörjande.

Målet är uppfyllt i hög grad grundat av resultatet.

Verka för att personer med psykiskt funktionshinder 
integreras i samhället och får goda levnadsvillkor.

Målet är delvis uppfyllt. Verksamheten klarar att 
uppfylla målet för de personer som man arbetar för. 
Ytterligare insatser behövs dock för denna 
målgrupp.

 
 

 102



Socialnämnden 

Vård och omsorg 
 
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.

Målet är uppfyllt.

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.

Målet är uppfyllt.

Socialnämndens ansvar är att erbjuda hemsjukvård 
både i särskilt och ordinärt boende samt i 
dagverksamhet och korttidsboende.

Målet är uppfyllt.

Socialnämnden ska även erbjuda habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.

Målet är uppfyllt.

 
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.

Målet är uppfyllt. Det finns dock ett observandum 
när det gäller fallolyckor. 

Människor ska ges möjlighet att bo kvar i sina hem 
även om det uppstår ett stort behov av vård och 
omsorg.

Målet är uppfyllt.

Stöd till närstående genom korttidsboende, 
dagverksamhet, avlösarservice och annat stöd i den 
omfattning som behövs.

Målet är uppfyllt.

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.

Målet är uppfyllt.
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LSS-verksamheten 
 
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.

Målet är delvis uppfyllt. Verksamheten redovisar 
undantag av kvalitetsbrister inom vissa 
gruppboenden. Åtgärder finns redovisade i en 
särskild kvalitetsplan.

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.

Målet är delvis uppfyllt. Verksamheten redovisar 
undantag av kvalitetsbrister inom vissa 
gruppboenden. Åtgärder finns redovisade i en 
särskild kvalitetsplan.

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.

Målet är delvis uppfyllt. Verksamheten redovisar 
undantag av kvalitetsbrister inom vissa 
gruppboenden. Åtgärder finns redovisade i en 
särskild kvalitetsplan.

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Kontroll har skett enligt antagen plan löpan-
de under året. När brister har uppmärksam-
mats har åtgärder vidtagits.
 
Framtiden 
 
LOV (lag om valfrihet) 
 
På uppdrag av socialnämnden har förvalt-
ningen tagit fram ett förslag för tillämpning 
av LOV i kommunen. Förslaget omfattar i 
första hand insatser i ordinärt boende. För-
slaget kommer att läggas till socialnämnden i 
början av 2011. Arbetet har bedrivits med 
statliga stimulansmedel som bekostat en 
projektledare. LOV syftar till att konkurrera 

med kvalitet utifrån ett fastställt pris. Införs 
LOV är det en form av utmaningsrätt där 
man utmanar på kvalitet och inte på pris. 
Erfarenheterna i landet kring LOU inom 
äldreomsorgen är inte positiva i ett längre 
perspektiv då det tvingar fram anbud som 
riskerar att äventyra kvaliteten.   

 
Trygghetsboende 
 
Socialnämnden har vidtagit ett antal åtgärder 
för att påskynda utvecklingen av byggande 
av tillgängliga lägenheter och trygghetsbo-
ende. Ett projekt har varit Joneberg, där både 
trygghetslägenheter och äldrecenter skulle 
förläggas. Projektet har dragit ut på tiden av 
olika skäl och en omstart får ske. Under 
slutet av året arbetade förvaltningen, i sam-
råd med Simrishamns Bostäder AB, fram ett 
förslag om att tillskapa trygghetsboende i S: t 

Olof: Skogsgläntans trygghetsboende med 15 
lägenheter. Socialförvaltningen har också 
tagit fram ett förslag till ekonomisk stimu-
lans till dem som bygger trygghetsbostäder. 
Båda förslagen kommer att nämndsbehandlas 
i början av 2011. Frågan om att skapa till-
gängliga lägenheter i kommunen är en 
mycket viktig fråga och någon form av cent-
ralt planeringsgrepp måste tas framöver.   

 



Socialnämnden 

Behov av ytterligare LSS-boenden 
 
Ytterligare två LSS-boenden kommer att 
behövas inom de närmaste ett till tre åren. 
Här kommer att krävas beslut i budgetarbetet 
för 2012 då startsträckan för nya boenden är 

lång. I avvaktan på att nya boenden startar 
kan det också behöva göras tillfälliga lös-
ningar för enskilda individer. Detta för att 
undvika vitesföreläggande.  

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 
Driftredovisning, övergripande Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Intäkter 68 593 78 160 74 032 4 128
Kostnader 429 058 439 386 451 340 11 954
Personalkostnader 279 201 291 544 290 783 -761
Lokalkostnader 20 753 21 544 21 431 -113
Kapitalkostnader 2 451 2 629 2 628 -1
Övriga kostnader 126 653 123 669 136 498 12 829

Nettokostnader 360 465 361 226 377 308 16 082

 

  

Driftredovisning, verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2009 2010 2010 avvikelse
Nämndsverksamhet 922 1 025 1 022 -3
Social omsorg / HsL 252 576 253 776 260 369 6 593
LSS 61 004 60 080 69 941 9 861
Individ- och familjeomsorg 39 634 39 642 39 079 -563
Administration 6 329 6 703 6 897 194

Nettokostnader 360 465 361 226 377 308 16 082

Den totala kostnaden för socialnämndens 
olika verksamheter var 439 386 tkr för 2010. 
Intäkterna var 78 160 tkr. Nettokostnaden 
blev därmed 361 226 tkr. Budgeterad netto-
kostnad var 377 308 tkr vilket gav ett netto-
överskott på 16 082 tkr. Detta är en avvikelse 
mot budget på 4,3 procent. I överskottet 
ingår intraprenadernas resultat med 2 568 
tkr.  
 

Den största anledningen till överskottet är 
inom LSS-verksamheten. Låga placerings-
kostnader samt att trapphuset på Bruksgatan 
kom igång det sista kvartalet men var helårs-
finansierat ger ett överskott på 9 861 tkr. 
Även inom den sociala verksamheten har ett 
överskott uppstått på 6 593 tkr främst bero-
ende på en försiktig personalplanering. Detta 
för att säkerställa att den ökade efterfråga 
inom hemtjänst ordinärt boende var beståen-
de. 

 
Större avvikelser mot budget 
 
Särskild boende visar totalt ett överskott på 3 
mnkr. Anledningen är återhållsamhet och 
något lägre lönerevision än förväntat. Hem-
tjänsten i ordinärt boende fick ett överskott 
på 5,5 mnkr. Efterfrågan eskalerade under 
året men enheterna väntade med att anställa 
personal till sent på året för att se att ökning-
en var bestående. Gruppboenden inom LSS 

har ett överskott på 3,6 mnkr. Detta beror på 
förutom återhållsamhet att det nya gruppbo-
endet på Bruksvägen 9 inte kom igång förrän 
i augusti och att budgeten var helårsbaserad. 
Köp av platser för både barn och vuxna inom 
LSS blev inte i den omfattning som budgete-
rades av olika anledningar, varför ett över-
skott på 5,9 mnkr har uppstått. På intäktssi-
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dan finns ett totalt överskott på avgifterna 
om 4,1 mnkr.  

 
Hemsjukvården fick ett underskott på 2,5 
mnkr. Detta beror främst på att verksamheten 
inte fått in de avgifter som budgeterades. 
Kostnaderna för hjälpmedel gick över budge-

ten med 1,0 mnkr. Ett underskott uppstod på 
personlig assistent LSS på 1,9 mnkr. Bo-
stadsanpassningsbidrag fick 0,7 mnkr i un-
derskott på grund av fler och dyrare anpass-
ningar. Institutionsvården för vuxna inom 
IFO fick ett underskott på 1,0 mnkr på grund 
av fler placeringar än budgeterat.

 
Investeringsredovisning 

 

 
Totalt visar investeringsbudgeten på ett 
överskott på 1 048 tkr. Den huvudsakliga 
anledningen till överskottet är att inköp av 

hjälpmedel till en större andel har bedömts 
som driftsinventarier och därmed belastar 
driftsbudgeten. 

Investeringsredovisning, projekt Bokslut Budget Budget-
(tkr) 2010 2010 avvikelse

ADB-investeringar 207 307 100
Vård- omsorgsprogram 63 63 0
Inventarier hemtjänst 736 852 116
Trygghetslarm 242 300 58
Hjälpmedel 1 126 1 900 774

Totalt 2 374 3 422 1 048

 
 

NYCKELTAL 
 
Nyckeltal Bokslut Bokslut Budget

2009 2010 2010
Hemtjänst i ordinärt boende
Antal personer med hemtjänst 443 495 440
Antal personer med trygghetslarm 618 673 550
Hemtjänst i särskilt boende
Antal lägenheter i särskilt boende 282 272 273
varav på entreprenad 75 75 75

Antal fasta korttidsplatser inom särskilda boende 22 22 22
Hemsjukvård
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser 745 646 745
Antal beslutade ärende, bostadsanpassning 200 221 -
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Nyckeltal, Gruppbostad enligt Antal boende Bokslut Antal boende Bokslut Förändring
LSS 2008 och 2009 (medel) (medel) kr/boende
(personalkostnad per boende) 2009 2009 2010 2010 2010
Oxelgatan 5 561 294 5 779 338 39%
Vinkelgatan 5 767 667 5 807 165 5%
Stibyborg LSS boende 6 446 123 6 495 778 11%
Strandbadsvägen 4* 5 729 235 3 527 423 -28%
Betgatan 184 5 523 574 5 475 450 -9%
Bruksgatan 5 E 7 290 706 7 290 952 0%
Bruksgatan 9** 0 0 9 136 512 -
Kvarngatan 5 6 781 096 6 759 728 -3%

39 520 718 46 543 615 4%
* Avvecklades under 2010.
** Startades augusti 2010.

 
Nyckeltal, LSS-verksamhet Bokslut Bokslut Budget
(antal personer med beslut) 2009 2010 2010
Personlig assistans 40 42 42
Bostad med särskild service 41 35 43
Annan särskilt anpassad bostad 2 1 0
Barn, boende, särskild service 4 1 0
Daglig verksamhet 88 82 81
Ledsagarservice 45 53 51
Kontaktperson 54 54 29

 
Nyckeltal, särskilt boende Bokslut Bokslut Förändring
(lönekostnad per lägenhet i kr) 2009 2010
Hammenhög 385 837 419 425 9%
Borrby 378 292 375 161 -1%
Skillinge 408 082 410 341 1%
Gärsnäs 298 843 307 055 3%
St Olof 414 114 418 025 1%
Skönadalshemmet 375 224 391 232 4%

Medel 376 021 386 573 3%

* Hammenhögs fem anvisningslägenheter är inte medräknade i uträkningen.
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– året runt

Ska du flytta, ska du flytta till
Simrishamn på Österlen
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