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Kommunstyrelsens ordförande

I balans 2011 – dags för visionsarbete
Bokslutet för 2011 visar ett blygsamt överskott på 4,2 mnkr. För nionde
året i rad visar vi på positivt resultat. Det är dock en betydande resultatminskning från föregående år och vikande flyttnetto och svag konjunktur kommer att ställa oss inför stora ekonomiska utmaningar. Det är
viktigt att vi kan redovisa positiva bokslut. Det ger oss handlingsfrihet
framöver 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 tvingas brottas med.
Mycket arbete pågår löpande under året. Kommunen har under året
jobbat med visionsarbetet och flera framtidverkstäder har hållits med
medborgare på olika håll i kommunen. Detta arbetssätt syftar till att
stärka demokratin och utveckla inflytandet för medborgarna.
Den 11 april slog vår nya turistbyrå upp dörrarna med invigningstal av
landshövdingen. En turistbyrå som är ett turistmål i sig.
Ett antal nya medarbetare på ledande poster har rekryterats under året,
bland annat kommundirektör och samhällsbyggnadschef.
Marint centrum börjar formas till att bli den naturliga mötesplatsen för Östersjöns marina forskning och företagsutveckling. Kontakterna med Ideon Innovation, Lunds universitet, KIMO (Kommunernas Internationella Miljövårdsorganisation), IVL Svenska Miljöinstitutet med flera har fördjupats och intensifierats. Nya hyresgäster har flyttat in och de befintliga nyanställer.
Flera av de i kommunen verksamma företagen har satsat på omfattande utbyggnad, med nyanställningar som följd. Det är
glädjande att nyföretagandet ligger stabilt högt i kommunen. Detta skapar grunden för fler arbetstillfällen, och nya kommunmedborgare.
Simrishamns Bostäder AB har påbörjat uppförandet av 31 nya lägenheter i Gärsnäs. Dessa beräknas vara inflyttningsklara
under december 2012. Intresset är stort och många av lägenheterna är redan kontrakterade. Bolaget har under året sålt ett
fastighetsbestånd i Skillinge.
Utbyggnaden av VA på landsbygden har fortsatt. Detta viktiga miljöprojekt är beräknat att slutföras under 2012. Stora
extrainsatser har gjorts under året för att komma till rätta med eftersatt underhåll på gator och parkområden.
Under 2012 kommer mycket arbete att läggas på att sammanfatta visionsarbetet och skapa goda förutsättningar för fler
invånare, fler i arbete, långsiktigt hållbar miljö, trygghet och jämställdhet.
Översiktsplanarbetet blir ett viktigt redskap för att nå dessa mål.
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 kommunens medborgare som besökare. Det är tack vare er som vi i år igen kan redovisa ett så positivt
bokslut.
Stort tack!

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse – utveckling och händelser år 2011
Befolkningsutveckling

Kommunens service till näringslivet har varit fortsatt
intensiv: Frukostmöten för företagare har genomförts vid sex tillfällen under året, kommunstyrelsens
arbetsutskott har under året gjort 37 företagsbesök och
näringslivsrådet har hållit sex sammanträden på olika
platser i kommunen. Vänortssamarbetet med Palanga i
Litauen firade tjugoårsjubileum på båda sidor Östersjön
under året.

Simrishamns kommun har under ett antal år varit en
inflyttningskommun. Det positiva flyttnettot har kunnat
kompensera födelseunderskottet så att invånarantalet i
stort har varit oförändrat under en tioårsperiod fram till
utgången av år 2010.
Under år 2011 har kommunen emellertid haft ett
negativt flyttnetto på 30 personer, en kombination av
lägre inflyttning och högre utflyttning än år 2010. Med
tanke på att kommunen utifrån åldersstrukturen har ett
fortsatt negativt födelsenetto har effekten blivit att det
totala invånarantalet minskat med 150 personer under
år 2011, till 19 147.

Året för barn- och utbildningsnämnden har präglats av
gymnasieskolans framtid och byskolornas utveckling.
Förvaltningen har arbetat med att anpassa verksamheten till budget och de minskade elevkullarna. Organisationen har minskats med trettiotalet anställda. En
vikariepool har bildats under hösten, i syfte att minska
behovet av timvikarier. Genomgripande planer på att
anpassa gymnasieskolans lokalytor till det minskade
elevantalet har utarbetats under året. En ny skollag
trädde i kraft den 1 juli 2011 tillsammans med ny
gymnasieskola GY 11, nya läroplaner och kursplaner.
Jämställdhetsgaranti har införts under året på alla skolor, förskolor och övriga enheter.

En fortsatt befolkningsminskning måste undvikas
och kommunen kommer därför bland annat att fortsätta med satsningarna på att övertyga myndigheter
på statlig och regional nivå om behoven av förbättrad
infrastruktur. Under år 2011 har kommunen lämnat
medfinansiering på 2 mnkr för att tillsammans med
Trafikverket, Region Skåne och de fem andra berörda
kommunerna få en järnvägsutredning och förstudie för
Simrishamnsbanan genomförd.

De händelser som påverkat socialnämndens verksamhet mest under året är till exempel att en ny alkohollag
har införts och samverkan med Tomelilla och Ystad i
myndighetsutövningen har utretts. Ett kriscentrum har
startat i sydöstra Skåne. Lagen om valfrihetssystem
(LOV) infördes under hösten. Skönadalshemmet har
blivit kvalitetscertifierat. Tjänstegarantier har införts
inom LSS.

Vidare är ambitionen att ytterligare stärka kommunen
som besöksmål vilket bedöms kunna ge positiva effekter för inflyttningen. Ett led i detta är också satsningarna på Östersjöns miljö genom projektet Marint centrum. Under år 2012 kommer en ny kommuntäckande
översiktsplan att tas fram, ett arbete som kommer att
tydliggöra de framtida möjligheterna för kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden har under året kunnat
glädja sig åt att Region Skåne och Leader har beviljat
projektmedel för att utveckla arbetet med kommunens
hällristningar. En ny basutställning, ”Personligt – 2000
år av Österlens historia”, har invigts på Österlens
museum. Galleri Valfisken har åter öppnats för konstutställningar.

Näringsliv och arbetsmarknad
Simrishamns kommun har fortsatt ett mycket högt
nyföretagande. För andra året i rad blev Simrishamns
kommun nominerad som en av kandidaterna till den
nationella utmärkelsen Årets Nyföretagarkommun. Det
kvinnliga nyföretagandet är fortsatt högt och elever på
Österlengymnasiet startar och driver framgångsrikt sina
UF-företag (Ung Företagsamhet). Kommunen tillsammans med näringsidkare deltar i flera EU-projekt.

Myndighetsnämndens verksamhet påverkades kraftigt
under året, då en ny plan- och bygglag trädde i kraft
den 2 maj. Länsstyrelsen har beslutat att bedriva tillsyn
över kommunala beslut om lov och förhandsbesked
avseende Norrekås och Örnahusen. Det innebär att alla
beslut avseende dessa områden ska skickas till länsstyrelsen, innan de vinner laga kraft.

Verksamheten
Kommunfullmäktige har inbjudits till sju temahalvdagar i kommunalkunskap, bokslut 2010, energi, framtidsverkstad, jämställdhet, anhörigstöd och budget
2012. Ny avfallsplan, energi- och klimatstrategi och
vindkraftsplan har antagits av fullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har implementerat en ny
organisationsstruktur. Förvaltningen har delats in i
fyra enheter: drift, VA, plan/exploatering och MBK/
bygglov. Nämnden har under hösten återtagit huvuddelen av genomförandet av grönyteskötsel, parkskötsel
med mera samt fastighetsskötsel i egen regi.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett visionsarbete, som ska mynna ut i strategiska utvecklingsområden och nämndsmål för kommunen. Arbetet har inletts.
Simrishamn har deltagit i EUROPAN 11, en internationell arkitekttävling, och fått stort gensvar från arkitekter från hela världen. Kommunens hemsida har utsetts
till ”Web of the Year 2011”.
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Förvaltningsberättelse – utveckling och händelser år 2011
va befolkningsutvecklingen. EUROPAN 11 ger ytterligare möjligheter att proaktivt visa på de unika exploateringsmöjligheter
som finns. Kopplingen till Region Skånes innovationsstrategi är
viktig för det ständigt växande näringslivet på Österlen. Projekt
kring de kreativa näringarna, gemensam varudistribution, det
innovativa skolprogrammet med flera framtidssatsningar, pekar
ut en modern, utvecklande inriktning för Simrishamns kommun.

Året har inletts med mycket snö och sträng kyla, vilket har
inneburit höga kostnader för såväl snö- och halkbekämpning
som energi. Bornholmskajen har reparerats efter ett mindre ras.
En upprustning av småbåtshamnen i Simrishamn har inletts:
en ny C-brygga har installerats. Arbetet med ombyggnationen
av Sankt Olofs torg har påbörjats, två nya lekplatser har byggts
och beläggningsarbeten motsvarande 5,5 mnkr har genomförts.
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp i
egen regi har försenats på grund av komplicerade markfrågor.

Utvecklingsarbete och framtid
Simrishamn måste kraftsamla kring befolkningsutvecklingen.
Visionsarbetet är därför strategiskt mycket viktigt och kommer att påverka samtliga kommunens förvaltningar och deras
arbetssätt. Visionsbilden, med tillhörande strategiska utvecklingsområden och nämndsmål, ska framöver också ligga till
grund för budgetarbetet.
Antalet äldre, som är i behov av kommunens tjänster, bedöms
öka kraftigt de närmaste åren. Nya särskilda boenden kommer
att behöva byggas. En ungefärlig beräkning säger att äldreomsorgen måste tillföras cirka 40 miljoner i ökad ram successivt fram till år 2020. Inom LSS är den stora utmaningen
att anpassa verksamheten till de nya målgrupperna. Här finns
framöver behov, från början av 2014, av ytterligare ett LSSboende för ungdomar som ska flytta hemifrån, samtidigt som
omsorg ska ges till personer som tidigare vårdats inom psykiatrin.
Samtidigt fortsätter barnkullarna att minska. Framöver är stora
förändringar nödvändiga om kostnaderna ska kunna anpassas
till minskat elevantal. De politiska beslut, som tas kring barnoch utbildningsförvaltningens verksamhet, måste vara långsiktigt hållbara och garantera en stabilitet i verksamheten. En
översyn av förvaltningens organisation kommer att genomföras
under 2012 med fokus på styrning, uppföljning och analys.
Översynen ska tydliggöra politikernas ansvar och vad som är
tjänstemännens ansvar liksom ledarskapet i stort.
Med stöd av vision och strategiska utvecklingsområden kommer underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, parker och
fastigheter inklusive tidplan och kostnad att tas fram. Underhållsplanerna är en viktig förutsättning för att kunna behålla
investeringarnas värde och undvika kapitalförstöring. Med
anledning av rådande vattenbrist och bristfällig vattenkvalitet
samt effekterna av klimatförändringarna, måste kommunen utveckla ett mer robust system och i samverkan med grannkommunerna säkerställa leverans av ett vatten av tillräcklig och god
kvalitet. Inledningsvis ska en vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och kostnader utarbetas.
E-tjänster kommer att införas under 2012 och förhoppningar
finns att även genomföra IT-baserat stöd till de förtroendevalda.
Simrishamns kommuns kraftsamlingar kring vision och översiktsplan, utvecklingsprojekt som Marint centrum och Skånes
byggnadsvårdscentrum liksom projekt inom socialnämnden och
barn- och utvecklingsnämnden, rustar kommunen för framtiden
och ger underlag för att vända till exempel den sentida, negati-

Havsmiljö
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Allmänekonomiska förutsättningar

rättvis finansiering av pensionsutbetalningarna över tiden.

De senaste åren har inneburit en turbulent samhällsekonomisk
utveckling, först en kraftig nedgång år 2009 och därefter en
rekylartad uppgång under år 2010. I inledningen av år 2011 var
optimismen stor om en fortsatt stark utveckling. Efter sommaren, med en ny oro på de finansiella marknaderna, förändrades
dock prognoserna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
skrev i en bedömning från augusti att ”återhämtningen tar
paus”. SKL har därefter reviderat ner sin samhällsekonomiska
prognos ytterligare. Nuvarande bedömning innebär att högre
tillväxttal kan förväntas först fram mot år 2014 och därefter.

Då vatten- och avloppsverksamheten ska vara avgiftsfinansierad över tiden görs, i likhet med tidigare år, justering för
resultatet i denna verksamhet.

Även om det utifrån de senaste årens ekonomiska svängningar
finns skäl med försiktighet när det gäller bedömningar på flera
års sikt innebär nuvarande prognoser att främst åren 2012 och
2013 blir ekonomiskt kärva för kommunsektorn.

Driftbudget

I samband med den föregående samhällsekonomiska nedgången ökades inför år 2010 statsbidragen till kommunsektorn med
17 mdkr. Tillskottet minskades emellertid med 9 mdkr inför år
2011.

Kommunens ekonomiska resultat
I normalfallet fastställs kommunens budget i juni året före
budgetåret. Då 2010 var ett valår tog fullmäktige det slutliga
beslutet om budget 2011 först i december. Beslutet innebar en
balanserad budget med ett balanskravsresultat på 0,5 mnkr.
Budgeten har därefter justerats något och i den budget som
ligger till grund för bokslutet uppgår budgeterat balanskravsresultat till 0,4 mnkr.

Balanskravsresultatet för år 2011 är således cirka 20 mnkr lägre
än för år 2010. En viktig förklaring till detta är den minskning
av statens tillskott till kommunerna som nämnts ovan. För Simrishamns del var effekten cirka 13 mnkr i lägre intäkter. Därtill
visar nämnderna för år 2011 sammantaget ett underskott mot
budget. För år 2010 uppnådde nämnderna ett överskott.

Det budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 0,4 mnkr. I
förhållande till budgeterat balanskravsresultat är utfallet således
3,8 mnkr högre. Nämnderna visar emellertid ett samlat underskott mot budget på 3,8 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent av
den budgeterade nettokostnaden på 874 mnkr. För år 2010 hade
nämnderna ett sammantaget överskott på 5,3 mnkr (0,6 procent
av budgeterad nettokostnad).
Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas utfall
mot budget. Mer information går att finna under respektive
nämnds avsnitt i denna årsredovisning.
•

Barn- och utbildningsnämnden redovisar störst underskott,
6,4 mnkr, mot budget. Kommunens egen gymnasieskola,
Österlengymnasiet, visar ett negativt utfall på 3,9 mnkr.
Grundskolan och barnomsorgen som bedrivs inom kommunens tre skolområden redovisar ett sammantaget underskott
på 4,8 mnkr. Sistnämnda beror till betydande del på uppsägningskostnader för övertalig personal. Dessa underskott
uppvägs i viss mån av överskott inom vuxenutbildningen,
skolskjutsar och den externa verksamheten för gymnasiet
och grundskolan.

•

Samhällsbyggnadsnämndens utfall innebär ett underskott
på 2,6 mnkr. Den största delen, 2,1 mnkr, avser vatten- och
avloppsverksamheten. Det underliggande underskottet i
denna verksamhet uppgår till 7,8 mnkr. Mellanskillnaden
finansieras emellertid av tidigare års överskott. Obalansen
förklaras i första hand av att kostnaderna för den tömning
av slamvassbäddarna som sker med några års intervall
blivit högre än vad som sparats ihop för ändamålet genom
tidigare års överskott.

•

Socialnämnden redovisar ett överskott på 4,4 mnkr. Överskottet förklaras av ändrad utbetalning från försäkringskassan avseende personlig assistans vilket innebär en intäkt av
engångskaraktär på nästan 4,4 mnkr. Denna intäkt är en del
av överskottet inom LSS-verksamheten som totalt uppgick
till 6 mnkr. Vård och omsorg visade underskott på nästan 5
mnkr, medan individ och familjeomsorgen och gemensamma verksamheter nådde positiva budgetavvikelser.

•

Kommunstyrelsens överskott uppgår till 0,8 mnkr. Överskottet är främst hänförligt till lägre kostnader för färd-

Det slutliga utfallet visar ett positivt balanskravsresultat på
drygt 4 mnkr.
Balanskravsavstämning (tkr)

Bokslut
2010

Bokslut
2011

32 662

5 297

Fastighetsförsäljningar m.m. , realisationsvinster

-5 802

-1 657

Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring

-4 747

-5 121

0

2 067

Årets resultat enligt resultaträkning
Justeringar:

Underskott vatten- och avloppsverksamheten
Uttag från pensionsmedelsförvaltningen
Balanskravsresultat

2 000

3 600

24 113

4 186

Justeringen när det gäller fastighetsförsäljning med mera avser
realisationsvinst vid försäljning av slipen i Simrishamn.
Avsikten med pensionsmedelsförvaltningen är att underlätta
finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalningar.
Av detta skäl exkluderas värdeförändringen vid avstämningen
gentemot balanskravet. Justerat belopp, 5,1 mnkr, består av
utdelningar och realisationsvinster vid försäljningar. Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till finansieringen av
verksamheten genom årliga uttag som beaktas vid balanskravsavstämningen. Uttagen är fastställda i förväg och syftar till en
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•

tjänsten samt kostnadsminskning i samband med ändrad
ansvarsfördelning mellan kommunen och Skånetrafiken
vad gäller Snurringen.

(SKL, december 2011) är mer positiv än i bedömningen som
var grunden för budgeten (SKL, oktober 2010). Av detta skäl
överträffar skatteintäkterna budgeterad nivå.

Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr och förklaras bland annat av lägre kostnader
för fritidsverksamheten.

Det största överskridandet avser pensioner, -13 mnkr. Den
främsta orsaken är ändrad redovisningspraxis avseende pensioner till förtroendevalda. Tidigare år har inte intjänade pensioner
till denna målgrupp kostnadsförts, men praxis har nu ändrats.
I bokslut 2011 har därför 6,6 mnkr tagits upp för framtida
ålderspension (uttag tidigast från 65 års ålder) till förtroendevalda. Största delen av beloppet är intjänat före år 2011. Vidare
har det enda särskilda visstidsförordnandet i kommunen löpt ut
under året, vilket medfört en kostnad på cirka 2,5 mnkr. Andra
orsaker till överskridandet är högre kostnader för förtida uttag
än beräknat samt sänkt diskonteringsränta.

Kommunstyrelsen
Övriga 7,6%
0,4%
Samhällsbyggnadsnämnd
5,1%
Kultur- och fritidsnämnd
3,9%
Myndighetsnämnd
0,1%

Socialnämnd
43,3%
Barn- och
utbildningsnämnd
39,6%

Nämndernas andel av nettokostnaderna.

Finansiering
Under rubriken finansiering redovisas kostnader och intäkter
som är gemensamma för kommunens verksamhet. I första hand
avses kommunalskatten, generella statsbidrag och utjämningsbidrag. Även vissa personalkostnader samt finansiella kostnader och intäkter ingår.
Finansiering (mnkr)

Skatter och generella bidrag
Interna poster
Pensioner
Räntor
Avskrivningar

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

875,8

864,1

11,7

87,7

85,4

2,3

-58,2

-45,0

-13,2

3,3

-1,5

4,8

Den positiva avvikelsen gällande räntor är hänförlig till en
utdelning av engångskaraktär på 4,7 mnkr från Österlens Kommunala Renhållnings AB. Under benämningen ”interna poster”
redovisas de i december retroaktivt för hela år 2011 sänkta
avtalsenliga arbetsgivargifterna. Sänkningen förklarar cirka
2 mnkr av redovisat överskott mot budget. Överskottet som
redovisas under ”övrigt” beror på att den del av semesterskuldens förändring som finansieras centralt (motsvarande löneökningen) var för högt budgeterad. Avskrivningar överskrider
budget med 1,4 mnkr främst beroende på extra nedskrivning
avseende investeringar gjorda i socialförvaltningens förhyrda
administrationslokaler, detta med anledning av beslutad flytt av
verksamheten.

Investeringar
Kommunens investeringar uppgår till 44,8 mnkr mot budgeterade 88,6 mnkr. Det faktiska utfallet är i nivå med år 2010.
Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar, främst inom
projektet Landsbygdens vatten, finansieras genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa avgifter uppgår den egenfinansierade
investeringsverksamheten till 28 mnkr. I genomsnitt under den
senaste femårsperioden har nivån uppgått till cirka 39 mnkr per
år.

-35,9

-34,5

-1,4

Fastighetsförsäljning, realisationsvinst netto

1,7

0,0

1,7

44,8

88,6

Pensionsplacering, värdeförändring

5,1

0,0

5,1

Anläggningsavgifter 1

-16,7

-24,1

Övrigt

3,4

2,1

1,3

28,1

64,5

882,9

870,6

12,3

Investeringar, efter avdrag för
anläggningsavgifter

Summa

Investeringsredovisning (mnkr)
Investeringar

Bokslut
2011

Budget
2011

Under året har 18,5 mnkr erhållits i form av anläggningsavgifter.
Av dessa avgifter delfinansierar 16,7 mnkr (90 %) investeringar inom
vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen.

1

Sammantaget visar finansieringen en positiv budgetavvikelse
på drygt 12 mnkr. Exkluderas realisationsvinst vid fastighetsförsäljning och utfallet i pensionsmedelsförvaltningen, det vill
säga i likhet med vid balanskravsavstämningen, är överskottet
5,5 mnkr.

Den uteslutande största investeringsverksamheten sker inom
samhällsbyggnadsnämnden. Av det totala utfallet för kommunen på 44,8 mnkr finns 38 mnkr inom denna nämnds ansvarsområde. Av detta belopp har cirka 13 mnkr investerats i det
offentliga rummet, varav 5,5 mnkr avser reinvesteringar i gator.
Fastighetsinvesteringarna har uppgått till knappt 8 mnkr. Större

Skatter och generella bidrag visar överskott med nästan 12
mnkr. Förklaringen till detta är att den samhällsekonomiska
utvecklingen i prognosen som ligger till grund för bokslutet
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tebärande tillgångar. I nuläget finns en övervikt i räntebärande
tillgångar, vilket är en följd av den negativa utvecklingen inom
aktieplaceringen.

projekt har varit brandskyddsåtgärder, 2,4 mnkr, och åtgärder
för förbättrad ventilation, 2 mnkr. Inom hamnverksamheten
utgör flytbryggor i småbåtshamnen, 2,5 mnkr, den största
investeringen. Landbygdens vatten har fortsatt med en investeringsnivå på 9,5 mnkr under år 2011. Sedan år 2007 har de
sammantagna investeringarna för denna utbyggnad uppgått till
drygt 71 mnkr.

Tillgångsslag (%)

Ekonomisk ställning
Tillgångarna är vid bokslutstillfället redovisade till 1 067 mnkr
(i bokslut 2010 var beloppet 1 034 mnkr). Skulderna, inklusive
avsättningar, uppgår till 473 mnkr (445 mnkr). Det egna kapitalet är således 594 mnkr (589 mnkr), vilket innebär en soliditet
på 55,7 procent (56,9 procent). Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner är solditeten 14 procent.

Likviditeten uppgår vid utgången av år 2011 till 117 mnkr, en
minskning med 4 mnkr under året. Av likviditen utgör 17 mnkr
de kommunala företagens del av koncernkontot.

Förvaltning av pensionsmedel
Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången
av år 2011 ett bokfört värde på 112,3 mnkr och ett marknadsvärde på 124,0 mnkr.
Värde
före uttag

Uttag

Värde
111231

Bokfört värde

110,7

115,9

-3,6

112,3

Marknadsvärde

133,1

127,6

-3,6

Förändring marknadsvärde

-4,1%

(+/- 20)

44,6

Aktier

60,0

(+/- 20)

55,4

varav svenska aktier

(0-60)

25,8

varav globala aktier

(0-40)

29,6

100,0

100,0

Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse.			

Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarar 27 procent av det totala pensionsåtagandet, en minskning från 33 procent vid föregående årsskifte. Ungefär halva
minskningen förklaras av sänkt diskonteringsränta och den ändrade redovisningspraxisen enligt ovan. Den del av pensionsåtagandet som inte utgörs av placerade medel finns i kommunens
tillgångar i form av fastigheter och anläggningar.

Den långfristiga upplåningen har ökats med 20 mnkr och
uppgår vid årsskiftet till 165 mnkr. Låneskulden ligger därmed
i nivå med åren före 2010.

Värde
101231

40,0

Kommunens totala pensionsåtagande är beräknat till 460 mnkr,
en ökning med drygt 58 mnkr i förhållande till bokslut 2010.
Ansvarsförbindelsen har ökat med cirka 48 mnkr. Av ökningen
förklaras 31 mnkr av sänkt diskonteringsränta. Vidare ingår
från år 2011 en beräkning av kommunens pensionsåtagande till
vissa förtroendevalda som enligt gällande avtal kan komma att
utbetalas före fyllda 65 år i ansvarsförbindelsen, motsvarande
6,9 mnkr. Avsättningen till pensioner har ökat med nästan 11
mnkr. Av ökningen förklaras nästan 6,6 mnkr av ändrad redovisningspraxis innebärande att förtroendevaldas intjänande av
pensioner som erhålls efter fyllda 65 år ingår i avsättningen.

Som en viktig indikation på en kommuns långsiktiga ekonomiska handlingsberedskap brukar anges att soliditen inte bör
minska över tiden. Den senaste femårsperioden har soliditeten
varierat mellan 55 och 58 procent. Ett mått på en mer kortsiktig
handlingsberedskap är rörelsekapitalet (omsättningstillgångar
./. kortfristiga skulder). Rörelsekapitalet uppgår till 41 mnkr,
vilket kan jämföras med 0 mnkr i bokslut 2010.

Pensionsplacering
(mnkr)

Bokslut
2011

Svenska räntebärande papper

Summa
1

Placeringspolicy 1

Av åtagandet är cirka 444 mnkr angivet som ansvarsförbindelse
och ingår inte i balansräkningen. Pensionsplaceringen delfinansierar med i förväg fastställda belopp utbetalningarna som
härrör från ansvarförbindelsen. År 2011 gjordes ett uttag på 3,6
mnkr. För åren 2009 (första uttaget) och 2010 var uttagen 1,4
mnkr respektive 2,0 mnkr.

124,0

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

-6,8%

Under år 2011 minskade marknadsvärdet med drygt 4 procent.
I slutet av året har beslutat uttag på 3,6 mnkr verkställts. Med
beaktande av detta uttag har marknadsvärdet minskat med
nästan 7 procent. Utvecklingen är ca 2 procentenheter sämre
än jämförelseindex. Det är framför allt aktiedelen som har utvecklats sämre än index. Sedan starten har den genomsnittliga
uppgången för pensionsplaceringen varit drygt 4 procent per år,
vilket är ungefär 0,5 procentenhet högre än den genomsnittliga
statslåneräntan under samma tidsperiod.
I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2011. En normalfördelning enligt
placeringspolicyn innebär 60 procent aktier och 40 procent rän-
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Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rek nr 7 (mnkr)

2010

2011

-5,2

-15,9

-396,8

-444,4

110,7

112,3

-291,3

-348,0

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

133,1

124,0

Årets avkastning (orealiserad och realiserad) i % av ingående marknadsvärde

7,5%

-6,8%

Förändring av pensionsförpliktelser

-4,0%

14,5%

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

33,1%

26,9%

Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse
Pensionsmedelsförvaltning, bokfört
värde
= Återlån, d.v.s. totala förpliktelser
./. finansiella placeringar

•

Balanskravsresultatet på 4,2 mnkr motsvarar 0,5 procent av
skatter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet är således bättre än budget, men understiger den långsiktiga nivån på
1 procent.
När det gäller målet om att investeringsverksamheten ska
kunna finansieras inom en låneskuld på 165 mnkr så är detta
uppfyllt. Låneskulden har, efter en tillfällig minskning under år
2010, ökats med 20 mnkr och uppgår nu åter till den satta högstanivån. En betydande del av de budgeterade investeringarna
genomfördes inte under år 2011. Bedömningen är att kommunens likviditetssituation ger förutsättningar för att dessa projekt
istället kan genomföras år 2012 inom fastställt lånetak.

God ekonomisk hushållning

Sammantaget är bedömningen att kommunen klarat de två finansiella mål gällande balanskravsresultatet och finansieringen
av investeringsverksamheten som fullmäktige fastställde inför
år 2011.

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

Kommunens målstyrning av verksamheten sker genom fem
övergripande mål med inriktning på god ekonomisk hushållning, vilka infördes i samband med beslutet om budget 2011.
Därtill har fullmäktige fastställt fullmäktigemål för den verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. Nedan redovisas
uppföljningen av verksamhetsmålen med inriktning på god
ekonomisk hushållning. Uppföljning av fullmäktigemålen finns
under respektive nämnds avsnitt.

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.
Det övergripande målet bröts i budget 2011 ned i följande
finansiella mål:

•

Investeringar ska fullt ut självfinansieras, det vill säga nyupplåning ska undvikas och låneskulden får inte överstiga
nivån i bokslut 2009, 165,3 mnkr.

Balanskravsresultatet ska i normalfallet minst uppgå till 1
procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. År
2011 görs ett undantag. För detta år är målet att i bokslutet
minst redovisa ett nollresultat.

Verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning

Koppling till god ekonomisk hushållning

Måluppföljning

Simrishamn har varje år ett
positivt flyttnetto, det vill säga
fler flyttar till än från kommunen. (Uppföljningsansvar:
Kommunstyrelsen)

Genom ett positivt flyttnetto ges möjlighet att bibehålla den goda servicenivån
i kommunen.

Målet är inte uppfyllt. Flyttnettot var negativt med 30 personer. I
förhållande till åren 2008–2010, då flyttnettot var positivt, är det
framför allt utflyttningen som har ökat. Även en minskad inflyttning
har påverkat.

Frisknärvaron understiger inte
2009 års nivå. (År 2009 uppgick frisknärvaron till 94,89
procent.) (Uppföljningsansvar:
Kommunstyrelsen)

God hälsa är en tillgång
både för individen och
organisationen. Att främja
hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar för att
öka frisknärvaron, minska
sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare
verksamhet.

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgår till 95,14 procent.
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Verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning

Koppling till god ekonomisk hushållning

Måluppföljning

Kommunens anläggningar är
underhållna så att kapitalförstöring undviks. Uppdrag ges
till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner. (Uppföljningsansvar:
Samhällsbyggnadsnämnden)

För att upprätthålla värdet
på våra anläggningstillgångar och minska kommande investeringsbehov.

Målet är inte uppfyllt. Brist avseende personella resurser har gjort att
utfört underhåll inom VA-verksamheten inte har motsvarat behovet.
Underhåll har genomförts enligt befintliga planer, något som dock
inte är tillfredsställande då dessa planer bör uppdateras. Arbetet med
att ta fram underhållsplaner för fastigheter, gator, parker och hamnar
har påbörjats under 2011 och beräknas vara klart under 2012. Särskild
vikt har under 2011 lagts vid statusbedömningar av kommunens sju
hamnar, vilka i sin tur kommer att utgöra grunden för hamnarnas
underhållsplaner. Dock krävs att kommunen fastställer mål för hamnverksamheterna innan underhållsplanerna kan beslutas.

Simrishamn ska vara en av de
25 procent bästa kommuner i
landet avseende grundskolan.
(Sammanvägt resultat 2010
rank 75 av 290 kommuner,
innebär bland de 26 procent
bästa.) (Uppföljningsansvar:
Barn- och utbildningsnämnden)

Målet är inte uppfyllt. Det sammanvägda resultatet 2011 medförde att
Simrishamns kommun var
år 2010 bland de 26 procent Simrishamns kommun rankades som nummer 120 av 290 kommuner
bästa kommunerna i landet vilket innebär en plats bland de 41 procent bästa.
avseende grundskola. Om
kommunen kan hålla denna
nivå så visar verksamheten
att de resurser kommunen
lägger ned på att utbilda
sina elever ger ett önskvärt
resultat.

Kvarboende i ordinärt boende
ska öka. (60 procent av äldreomsorgen tillgodosågs år 2009
via hem hemtjänst.) (Uppföljningsansvar: Socialnämnden)

Äldre och funktionshindrade vill i allt större
omfattning bo kvar i det
egna hemmet så länge som
möjligt. Fler boende som
bor kvar hemma påverkar
också kommunens ekonomi
positivt då särskilt boende
ofta är dyrare än insatser i
ordinärt boende.

Målet är uppfyllt. Andelen av äldreomsorgen som var ordinärt boende
var under 2011 62,6 procent.

målet avseende underhåll av kommunens tillgångar är avvikelserna till stora delar historiskt betingade. Bedömningen är
att utvecklingen under år 2011 kan anses ligga i linje med god
ekonomisk hushållning, även om verksamheten i alla delar inte
fullt ut nått upp till fullmäktiges ambitioner. Samtidigt visar
uppföljningen att det finns betydande utmaningar för att fortsatt
behålla denna nivå.

Uppföljningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning visar att endast två av de fem målen bedöms vara
uppfyllda. En genomgång av fullmäktigemålen visar att nämnderna gör bedömningen att 18 av de 30 målen är uppfyllda,
medan 10 av målen har fått bedömningen delvis uppfyllda.
Endast två av fullmäktigemålen bedöms ej vara uppfyllda. De
avsedda målen handlar om befolkningsutvecklingen och standarden på kommunens anläggningar. Den bristande måluppfyllelsen gällande fullmäktigemålen har således en koppling till
motsvarande avvikelser avseende målen för god ekonomisk
hushållning.

Ekonomisk framtidsbedömning
Som nämnts ovan har kommunen haft en stabil ekonomisk
utveckling de senaste åren. Samtidigt har resultatnivån minskat
markant till 4 mnkr under år 2011 jämfört med föregående år
och det budgeterade resultatet för år 2012 är på ungefär samma
nivå. Detta innebär att kommunens budgetreserver är begränsade i förhållande till omslutningen, något som kan få betydelse då nuvarande samhällsekonomiska prognoser visar på en
begränsad tillväxt de närmaste åren. Med dessa ekonomiska
förutsättningar i kombination med den betydande befolkningsminskningen under år 2011 står kommunen inför ordentliga
utmaningar. Dessa utmaningar är väl kända och arbetet för att
klara en fortsatt balanserad ekonomisk utveckling har redan
påbörjats.

Det positiva resultatet för år 2011 innebär att kommunen för nionde året i rad redovisar överskott. Under den senaste femårsperioden har balanskravsresultat i genomsnitt motsvarat 2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Då denna
nivå överträffar fullmäktiges nuvarande normala finansiella mål
får kommunen anses ha hanterat ekonomin på ett ansvarsfullt
sätt under en längre period.
För år 2011 har de finansiella målen och en klar majoritet av
fullmäktigemålen uppnåtts. När det gäller verksamhetsmålen
med inriktning på god ekonomisk hushållning föreligger emellertid bristande måluppfyllelse. Noteras kan dock att gällande
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Balanskravsresultatet uppgick till 4,2
mnkr. Resultat inklusive poster av engångskaraktär uppgick till
5,3 mnkr.

Det
har beslutats att åter
öppna Galleri Valfisken för konstutställningar.

Antalet anställda i Simrishamns
kommun var per den
31 december 2011
1 505 personer
(fg. år 1 523).

Året
har präglats av
gymnasieskolans framtid och byskolornas utveckling. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med
att anpassa verksamheten till
budget och de minskade
elevkullarna.

Turistbyrån
har under första
delen av året flyttat
till nya, moderna
lokaler i Marint
centrum.

Under hösten har
ett arbete påbörjats
med att starta ett kriscentrum i sydöstra Skåne.
Flera kommuner samverkar
och syftet är att ge stöd till
personer som utsätts för
våld i nära relationer.

En
ny plan- och
bygglag trädde
i kraft den 2 maj.
Anpassningar har
införts under
året.

Under året har
ett stort strategiskt
arbete påbörjats i syfte att
samla kommunen kring en
gemensam vision. Arbetet
är omfattande och utgår
från ett medborgarperspektiv.

Investeringarna uppgick
till 44,8
mnkr.

Skönadalshemmet har blivit
kvalitetscertifierat.

Beslut har tagits
om att medverka till
järnvägsutredning för
Simrishamnsbanan tillsammans med övriga kommuner längs den tänkta
sträckningen Simrishamn–Malmö.
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Simrishamns
kommuns hemsida
har utsetts till ”Web of
the Year 2011” i kommunkategorin av företaget E-space.

LOV
(Lagen
om valfrihetssystem) infördes
under hösten.

Genomgripande planer på att
anpassa gymnasieskolans lokalytor till det
minskade elevantalet
har utarbetats under året.

Bornholmskajen
har reparerats och
en upprustning av
småbåtshamnen har
skett. Två nya lekplatser har byggts.

Ett
nytt sätt att
låna böcker på har
blivit tillgängligt under
året. Från en mediejukebox kan låntagarna
nu själv ladda ner
ljudböcker.

Arbetet med
att bygga ut
landsbygdens vatten
och avlopp i egen
regi har varit intensivt.

En
ny basutställning ”PERSONLIGT- 2000 år
av Österlens historia” har invigts.

Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag

						

Kommunen fem år i sammandrag

2007

2008

2009

2010

2011

Soliditet (%)

58

58

55

57

56

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

96

98

98

96

100

524,9

543,7

561,1

588,6

593,9

27,2

28,1

29,0

30,5

31,0

907,1

930,6

1 013,4

1 034,1

1 066,5

47,0

48,1

52,4

53,6

55,7

165,2

165,2

165,2

145,2

165,0

8,6

8,5

8,5

7,5

8,6

406,0

411,8

413,6

396,8

444,4

5,7

5,3

5,2

5,2

15,9

Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)

58,3

18,8

17,4

32,7

5,3

Nettoinvesteringar (mnkr)

39,7

74,9

72,1

44,4

44,8

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

19 306

19 356

19 328

19 297

19 147

Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)
Anläggningslån per invånare (tkr)
Pensionsskuld (mnkr)
Avsatt till pensioner (mnkr)

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

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 balansräkningen, påverkar den ej soliditeten.

Antal invånare per den 31 december i Simrishamns kommun
22 000

20 000

18 000

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

14 000

1975

16 000

Antal invånare per den 31 december 2011 uppgår till 19 147, vilket är en minskning med 150 personer
jämfört med den 31 december 2010.
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Antal anställda
I Simrishamns kommun var 1 346 personer tillsvidareanställda per den 31 december 2011 och inklusive visstidsanställda uppgick
antalet anställningar till 1 505. Fördelningen av kommunens anställda är 1 215 (81 procent) kvinnor och 290 (19 procent) män.
Under 2011 minskade antalet anställda med 18 stycken.

										
Antal anställda per förvaltning (per 31 december)

Visstidsanställda

Män
2010

Män
2011

Kvinnor
2010

Kvinnor
2011

Totalt
2011

Män
2010

Män
2011

Kvinnor
2010

Kvinnor
2011

Kommunledningskontor 1

20

12

31

27

39

6

5

2

4

9

Samhällsbyggnadsförvaltning 1

34

43

16

19

62

2

5

2

5

10

Kultur- och fritidsförvaltning

Totalt
2011

7

8

21

23

31

1

2

3

2

4

Barn- och utbildningsförvaltning

90

96

421

417

513

18

12

48

37

49

Socialförvaltning

88

83

620

618

701

24

24

69

63

87

239

242

1 109

1 104 1 346

51

48

124

111

159

Totalt
1

Tillsvidareanställda

Under året har hamnverksamheten flyttats från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medelålder anställda
Simrishamns kommun har, i likhet med de flesta kommuner en hög medelålder och därmed en ojämn åldersfördelning som innebär att andelen pensionsavgångar är höga under de närmaste åren. Siffrorna visar som för flertalet av Sveriges kommuner en sned
åldersfördelning med en medelålder på 48,8 år.

Åldersfördelning per förvaltning
(per 31 december)

Män
2010

Män
2011

Kvinnor
2010

Kvinnor
2011

Totalt
2011

54,0

49,0

49,2

49,0

48,0

Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltning

48,5

48,0

48,7

48,0

46,5

Kultur- och fritidsförvaltning

50,8

51,0

51,4

51,0

50,5

Barn- och utbildningsförvaltning

45,6

47,0

49,3

47,0

48,0

Socialförvaltning

45,7

46,0

46,9

46,0

46,5

46,8

49,8

48,0

47,6

48,8

Totalt

Grupperna som har den högsta medelåldern är kommunens chefer, arbetsledare och övrig administrativ personal. Den lägsta medelåldern finner man bland skolpersonalen, i första hand elevassistenter.

Medelålder

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Män

47,5

47,2

46,5

49,3

47,9

46,8

49,8

Kvinnor

46,1

46,2

44,8

47,0

48,2

48,0

47,6

Totalt

46,3

46,4

45,2

47,6

48,2

47,7

48,8

12

Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Pensionsavgångar
Pensionsavgångarna har ökat de senaste åren och kommer successivt att fortsätta öka, där kulmen kommer att nås inom de närmaste åren med antagandet att anställda påbörjar pensionen vid 65 års ålder. Senaste årens tendenser har utfallit i en större variation i när man vill gå i ålderspension. Detta beroende på att anställda har valmöjlighet att från 2002 gå i ålderspension redan vid
61 års ålder och har rätten att kvarstå i tjänst fram till 67 års ålder.

Pensionsavgångar vid 65 års ålder
Antal avgångar

2012

2013

2014

2015

2016

Totalt

19

38

43

40

41

181

Löner och övriga personalkostnader
Direkta personalkostnader har ökat med 1,9 procent under 2011. Löner till arbetstagare och semesterlön har ökat med 3,2 procent.
Arvode till förtroendevalda har ökat med 3,0 procent.

Direkta personalkostnader (tkr)

2009

2010

2011

Arvode till förtroendevalda

4 563

4 842

4 989

Ersättning till uppdragstagare

4 642

4 506

4 878

342 888

348 772

361 730

37 378

42 177

41 646

Sjuklön

4 008

4 038

4 414

Reseersättning och traktamente

1 484

1 572

1 407

Omkostnadsersättning

2 206

2 166

2 319

874

1 650

227

157 481

159 537

158 302

555 524

569 260

579 912

Löner till arbetstagare
Semesterlön

Övrigt
PO-kostnader inklusive kalkylerad KP

Summa

Medellöner
I genomsnitt har ökningen av medellönerna för män stigit med 2,0 procent, för kvinnorna med 2,3 procent och den totala ökningen
var 2,2 procent. Den genomsnittliga lönen har ökat från 24 246 kr år 2010 till 24 790 kr år 2011.

Medellön per förvaltning
(per 31 december)

Män
2010

Män
2011

Kvinnor
2010

Kvinnor
2011

Totalt
2011

Kommunledningskontor

33 348

35 222

25 739

29 330

31 614

Samhällsbyggnadsförvaltning

26 671

28 177

27 297

26 502

27 642

Kultur- och fritidsförvaltning

26 463

26 153

24 979

25 285

25 519

Barn- och utbildningsförvaltning

27 466

28 148

25 333

25 788

26 241

Socialförvaltning

22 279

22 285

22 635

23 167

23 048

Kommunen

25 908

26 430

23 854

24 396

24 790

Rekrytering
Simrishamns kommun har, i likhet med andra arbetsgivare, ökade krav inom sina verksamhetsområden, samtidigt som konkurrensen om eftertraktad och utbildad personal blir allt hårdare inom vissa yrkeskategorier. Främst är det tjänster som ställer krav på
högre utbildning där antalet kvalificerade sökande har blivit mindre än önskvärt.
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Sjukfrånvaro
Simrishamns kommun genomför ett kontinuerligt arbete med utbildning och arbetar med förebyggande hälsoarbete. Arbetet har
också inneburit att ge stöd till verksamheterna i förebyggande åtgärder och inte minst ett stöd vid hanteringen av sjukfrånvaron.
Som en del i den förebyggande processen har chefer utbildats i områden som berör chefsrollen och ledarskapet. Denna satsning
kommer att fortsätta under 2012. 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 företagshälsovården.

Sjukfrånvaro, samtliga
anställda

<29 år
2010

<29 år 30-49 år 30-49 år
2011
2010
2011

>50 år
2010

>50 år
2011

Totalt
2010

Totalt
2011

Genomsnittligt antal årsarbetare

78

93

573

568

625

630

1 276

1 291

1,70

2,28

3,91

3,21

5,20

6,07

4,36

4,50

2,89

6,42

37,01

27,68

44,51

45,26

40,19

38,06

<29 år 30-49 år 30-49 år
2011
2010
2011

>50 år
2010

>50 år
2011

Totalt
2010

Totalt
2011

Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, kvinnor

<29 år
2010

Genomsnittligt antal årsarbetare

58

68

454

451

508

507

1 020

1 026

2,12

2,92

4,40

3,26

5,64

6,17

4,85

4,67

3,18

6,91

41,49

33,46

44,37

46,64

41,74

40,48

<29 år 30-49 år 30-49 år
2011
2010
2011

>50 år
2010

>50 år
2011

Totalt
2010

Totalt
2011

Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, män
Genomsnittligt antal årsarbetare

<29 år
2010
21

24

118

117

117

124

256

265

0,58

0,58

2,09

3,02

3,42

5,68

2,53

3,87

0,00

0,00

2,09

4,21

45,40

38,99

29,21

26,98

Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av tot. sjukfrånvaro

I Lagen om kommunal redovisning antogs en ny paragraf år 2003, att upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom
ska ingå i statistiken. Redovisningen ska beräknas på genomsnittligt antal anställda under året och inte utifrån antalet anställda per
den sista december. Under år 2011 har antalet sjukdagar i procent av den totala arbetstiden ökat med 0,14 procent jämfört med år
2010. Ökningen återfinns framför allt hos männen.
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Förvaltningsberättelse – organisation
ORGANISATION
Nämndsorganisationen beslutades i kommunfullmäktige den 20 december 2010,§ 167, och är giltig fr.o.m. den 1 januari 2011.

Nämndsorganisationen beslutades i kommunfullmäktige den 20 december 2010,§ 167, och är giltig
fr.o.m. den 1 januari 2011.
Valberedning
(5)

Kommunfullmäktige
(49)

Revision
(6)

Samverkansråd barn och
familj
(6)

Barn- och
utbildningsnämnd
(11)

Socialnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

(11)

(9)

Kommunstyrelse

Arbetsutskott

(13)

(5)

Samhällsbyggnadsnämnd
(9)

Myndighetsnämnd
(7)

Överförmyndare

Individ- och
familjeutskott
(5)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Mandatfördelning, partier 2010-2014

Mandatfördelning,
partier 2010-2014
Moderata Samlingspartiet
Moderata
Samlingspartiet
Arbetarepartiet
- Socialdemokraterna
Arbetarepartiet
- Socialdemokraterna
Centerpartiet

14
13

Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Österlenpartiet
Feministiskt
initiativ

4

Miljöpartiet De Gröna
Österlenpartiet
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
De Gröna

4

Folkpartiet liberalerna
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet
liberalerna

3

4
3
2

Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Samtliga partier
Vänsterpartiet

Samtliga partier

13
4
4
4
3
3
2
1

1

1

1

49

49

15

14

Valnämnd
(7)

Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning

Kommunens samlade verksamhet
Kommunala uppdragsföretag
Kommunkoncernen
															
															
															
KommunkoncernKommunSamägda företag
Kommunala
företag
															
entreprenader
förvaltningen
															
											
Förenade Care AB, Aleris
Simrishamns Bostäder
SYSAV
											
Omsorg AB, vård och
AB, 100 %
Kommuninvest Ekonoomsorg enligt SoL och
											
Simrishamns Industrimisk Förening
HSL
											
fastigheter AB, 100 %
Kommunassurans Syd
Carema Närvård AB,
Österlens Kommunala
											
AB
bårhusförvaring
Renhållnings AB, 50 %
											
Fritid Österlen, drift av
Sydöstra Skånes Rädd											
fritidsanläggningar
ningstjänstförbund,
											
S: t Olofs idrottsförening,
22,01 %
drift av utomhusbad
											
Ystad-Österlenregionens
BussPersson, Kiviks
Miljöförbund, 33,7 %
											
Buss, skolskjuts

Taxibil Syd, mattransporter
ISS, städning
Simris Driftteknik, fastighetsdrift

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

Svevia, grönyteskötsel,
snöröjning
Mobiltoalett Kust AB,
städ toaletter etc.
Niscayah, larmtjänster

Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhållning och industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB (helägt), Simrishamns Industrifastigheter
AB (helägt) och Österlens Kommunala Renhållnings AB (ägs tillsammans med Tomelilla kommun
med 50 procent vardera).

Gislövs spolbilar, slamsugning, spolning av
brunnar

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel är 22,01 procent år 2011.

Lunnarps transport, gräsklippning, slaghackning

Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har bildat Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
som har övertagit samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Simrishamns andel i förbundet är 33,7 procent.
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Städax Fönsterputs, fönsterputsning

Österlen Kraft, belysning
Marin Center Syd, drift
småbåtshamnen
Diverse, snö- och halkbekämpning

Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Simrishamns Bostäder AB
Övergripande information
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter fin. poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2010

Vakansgraden är fortsatt låg med endast två lägenheter vakanta
vid årets slut (fyra föregående år). Omflyttningsgraden har
under året varit 18,6 procent (18,5 procent föregående år). Det
finns en klar efterfrågan på varierande slag av bostäder. När det
gäller trygghetsboende samt mindre lägenheter finns en ökad
efterfrågan. En bostadsförsörjningsplan är under utarbetande
genom Simrishamns kommuns försorg vilket kommer att ge
bolaget ytterligare vägledning hur det framtida arbetet ska se ut
för att tillgodose behovet av nya bostäder samt utveckla bolaget. Stort fokus har lagts och kommer att läggas på att ytterligare rationalisera verksamheten och fortsätta att bygga upp en
organisation så att en avkastning i enlighet med ägardirektivet
uppnås i bolaget.

Bokslut
2011

19

20

102 352

101 929

321

2 571

61 633

17 724

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter
eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter och
kollektiva anordningar såsom skolor, barnstugor, äldreboenden
etcetera.

Simrishamns Industrifastigheter AB
Övergripande information

Projektering samt start av byggnation av 31 lägenheter i Gärsnäs har påbörjats under året. Första inflyttningarna beräknas till
december 2012. 15 av lägenheterna är så kallade trygghetsboenden. Stambyte samt renovering av 45 badrum har genomförts
under året i Borrby med färdigställande i december 2011. Total
projektkostnad är 9,4 mnkr. Projektering pågår med att förändra
ett äldreboende i Sankt Olof, Skogsgläntan, till ett trygghetsboende med åtta lägenheter. Dessa beräknas vara inflyttningsklara
under sensommaren 2012. Arbetet med slutförandet av påbyggnaden av två våningar på fastigheten Bruket har pågått under
2011 och beräknas kunna slutföras och regleras under första
halvåret 2012. Ny miljöstation har byggts på kvarteret Stadsgäre. Total projektkostnad 2,1 mnkr.

Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter fin. poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2010

Bokslut
2011

0

0

1 465

3 244

114

124

19 464

5 950

Simrishamns Industrifastigheter AB har till föremål för sin
verksamhet att inom Simrishamns kommun uppföra, köpa,
försälja och hyra ut byggnader för industri-, affärs- och hantverksändamål samt främja näringslivet i kommunen.
Fastigheten Vallby 31:3, där produktion av hundmat sker, har
varit fullt uthyrd till Zoo-produkter fram till maj 2011, då Zooprodukter förvärvade fastigheten. Trafikplats för lossning och
lastning på fastigheten Mellby 74:1 har varit fullt uthyrd till
Äppelriket Österlen. Industritomten Stenbunden 7 i Borrby har
varit utarrenderad under året. De före detta mob-förråden på
fastigheten Garvaren 3 på Skansens industriområde i Simrishamn har varit fullt uthyrda under året. Fastigheten Simrishamn
2:48 har varit uthyrd till Kustbevakningen, Havsmyndigheten
samt Simrishamns kommun under året. En etablering av café
har gjorts i fastigheten som hyrs av en extern entreprenör.
Ytterligare 130 m2 har inretts i fastigheten för att tillgodose
Simrishamns kommuns behov för Marint centrum.

Att kunna bo tryggt och säkert är en viktig och ibland avgörande fråga vid val av bostad. Arbetet med belysning, trafik,
bevakning, störningshantering med mera fortsätter inom respektive bostadsområde.
Under 2011 sålde bolaget tre fastigheter med sammanlagt 40
lägenheter belägna på kvarteren Lugnet och Orion i Skillinge.
Fastigheterna överläts den 2 januari 2012 till Qusthus i Kivik
AB. Försäljningssumman uppgick till 36 mnkr.
Hyrorna höjdes den 1 januari 2011 med 2,38 procent. Förhandling om hyresförändring 2012 genomfördes januari 2012 och
resulterade i en hyreshöjning på 2,75 procent.

Exploateringen av tomtmark på Garvaren 13 är ett viktigt
framtidsarbete, en tomt belägen i centrum med närhet till kommunikationer och övrigt näringsliv. På ägarens uppdrag har
bolaget gjort en utredning i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen om framtida förvaltning och ägande av kommunens
fastigheter. Utredningsresultatet är redovisat för ägaren. SIFAB
deltar i diskussioner med det lokala näringslivet om olika
etableringar.

Beslut togs 2010 om att integrera det befintliga fastighetssystemet med hyresadministrations- och ekonomisystemet. Detta har
genomförts under första kvartalet 2011 och medfört en avsevärd rationalisering av administrationen. Samtidigt med denna
process har en ny hemsida lanserats.
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken
i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument.
Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är
fastställda i bolagets finanspolicy. Ränte- och kapitalbindning
frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter
att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta
förändringar på räntemarknaden.
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Österlens Kommunala Renhållnings
AB
Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter fin. poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Bokslut Bokslut
2010
2011
0

1

29 604

30 113

1 451

658

456

1 741

Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)

Enligt antagen miljöpolicy ska bolaget ta hand om avfall och
återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, teknik
och ekonomi. Ett av de viktigaste miljömålen är att åstadkomma en minskning av mängden avfall. Mängden restavfall
från hushållen under femårsperioden 2007–2011 har minskat
från 9 633 årston till 7 683 årston, en minskning med cirka 20
procent. Mängden matavfall som har samlats in har ökat från
73 årston 2008, då ÖKRAB startade matavfallsinsamlingen, till
cirka 1 000 årston 2011.

Bokslut
2010

Bokslut
2011

46

46

61 653

63 368

Resultat efter fin. poster (tkr)

1 564

1 886

Nettoinvesteringar (tkr)

2 408

2 557

Det har under 2011 fattats beslut om att likvidera förbundet, ett
förfarande som är unikt för ett räddningstjänstförbund. Arbetet
inför likvidationen, som verkställs november/december 2012,
är till viss del påbörjad genom ett möte med Sveriges Kommuner och Landstings jurister. Förbundet kommer att skapas i ny
regi med färre antal kommuner.
Satsningen på ökad lokal närvaro i medlemskommunerna har
varit lyckad och har uppfattats mycket positivt från kommunerna och andra lokala aktörer. Distriktscheferna började sitt
arbete under våren med att bygga upp lokala kontaktnät, lära
känna sin personal samt utföra tillsyn och hantera tillstånd i den
”egna” kommunen med ett likriktat SÖRF-perspektiv.

Matavfallsinsamlingen sker i separata 140-liters matavfallskärl.
För varje matavfallsabonnent måste ÖKRAB investera 300 kr
i kärl och matavfallspåsar för varje hushåll. Detta innebär att
ÖKRAB har investerat och under några år framöver fortsatt
måste investera betydande belopp i kärl och material. Därutöver krävs en högre hämtningskostnad då två kärl måste hämtas
och tömmas hos varje abonnent. Sammantaget leder detta till
taxehöjningar. ÖKRAB har dock lägre taxor än nästan alla
jämförbara kommuner i Skåne.

Antalet räddningsinsatser minskade under 2011 i jämförelse
med föregående år. I fem av sex redovisade händelsetyper har
utfallet varit positivt, vilket har inneburit färre insatser, mantimmar och därmed kostnader. Vad det gäller responstider, från
112-samtal till första resurs är på plats, har SÖRF varit bland
dem som har haft de snabbaste tiderna i landet. SÖRF har varit
aktiva och har deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med andra
skånska aktörer för att utveckla kvaliteten på tillhandahållna
tjänster. Responstiden inom räddningstjänsten har varit fortsatt
god. 11,4 minuter är den längst uppmätta mediantiden inom
SÖRF, vilket innebär att förbundet uppfyller beslutade mål.

Bolagets ekonomi anses vara god. Balanslikviditeten uppgår till
153 procent och soliditeten till 45 procent. ÖKRAB har vare
sig några pågående rättstvister eller förelägganden från myndigheter att redovisa. Bolagets resultat avseende såväl avfallsmängder och dess inriktning som ekonomi anses vara förenliga
med de mål som respektive kommunfullmäktige i Simrishamn
och Tomelilla har beslutat för ÖKRAB i sina ägardirektiv.

Årets resultat har inneburit en komplett och fullständig måluppfyllelse av de finansiella målen som under 2012 kommer att ses
över för att anpassas till aktuella mål och förutsättningar. Årets
största investering har varit införskaffandet av larmnet/telefoni
och rakelradio.

Inför framtiden är målet att maximera återvinningen av material och energi samt minimera deponeringen av hushållens avfall.
ÖKRAB kommer redan under 2012 att nå det nationella miljömålet att minst 35 procent av hushållens matavfall behandlas
biologiskt eftersom båda ägarkommunernas alla tätorter då har
hunnit införa matavfallshämtning. Därefter är det ÖKRAB:s
ambition att även införa matavfallshämtning hos kunderna på
landsbygden och i fritidsområdena så snart resurserna tekniskt
och ekonomiskt ställs till ÖKRAB:s förfogande.

Workshops har genomförts i syfte att studera förutsättningarna
för ett ”Trygghetens hus” i Ystad där slutrapporten har visat
att medborgarnyttan är stor. Projektet stöds av fyra kommuner
samt Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, länspolismästaren och landshövdingen. Räddningstjänsten deltar också i
utvecklingsarbetet med Skånes regionala strategi för att stärka
den enskildes förmåga att kunna skydda sig själv mot bränder.
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter fin. poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Syftet med miljöförbundet är effektivitet, samsyn och en hög
kvalitet i tillsyn, information och service. Riskklassning kommer att ske av de tillsynsobjekt som faller under miljöbalken,
det vill säga verksamheter som ligger under tillsynsområde
hälsoskydd, lantbruk och miljö. Av riskklassningen kommer
det även att framgå hur mycket tid och resurser som miljöförbundet kan lägga på varje verksamhet och hur mycket personalresurser miljöförbundet behöver. Översyn av taxan kommer
att ske under våren 2012. Under 2012 kommer även arbetet
med att ta fram ny timavgift att påbörjas. Miljöförbundet har
även infört ytterligare förändringar för att effektivisera tillsynen. Ny flextidsram har trätt i kraft och även restriktioner
avseende personlig tid, råd och anvisningar samt remissförfarande. Miljöförbundet kommer framöver att ha tätare samarbete
med ekonomiavdelningen i Ystad för stämma av intäkter och
kostnader mot budget.

Bokslut Bokslut
2010
2011
23

24

15 768

17 248

-298

-455

424

0

Verksamheten uppvisar ett underskott på -0,5 mkr. Detta beror
bland annat på en budget som inte har varit anpassad efter
verksamheten utan var byggd på en behovsutredning. Flera av
arbetsuppgifterna är av sådan karaktär att det inte har gått att
fakturera för de timmar som lagts ner på de olika objekten eller
ärendena. Underskottet har täckts av extra medlemsavgifter på
sammanlagt ca 2,1 mkr. Simrishamns del av den extra medlemsavgiften uppgick till 699 tkr. Denna extra medlemsavgift
innehöll även reservation för extra revisionskostnad för att få
rätsida på förbundets ekonomi och verksamhet.
Under året har verksamheten på allvar kommit igång avseende
kontroll och tillsyn. Inom livsmedel har kontinuerlig kontroll
skett och särskilda insatser har utförts på vattenverk, bed &
breakfast samt efterlevnad av egenkontroll på restauranger och
pizzerior. Under sommaren utfördes även en gedigen provtagning av glass. Under året har verksamheterna riskklassats om
då ny vägledning utkommit från Statens Livsmedelsverk.
Inom hälsoskydd har tillsyn utförts på LSS-boenden, äldreboenden, campinganläggningar, utomhusbad och hygienlokaler
med stickande eller skärande verksamhet med fokus på hygien,
ventilation, säkerhet och egenkontroll. Under året har tillsyn av
strandskyddet överlämnats från kommunerna och förändring
i plan- och bygglagen ändrats vilket gjort att antalet remisser
från kommunerna ökat. Under hösten utfördes även en informationskampanj till fastighetsägare avseende egenkontroll.
Inom miljöskydd och lantbruk har kontinuerlig tillsyn utförts på
verksamheterna. Flera klagomål har inkommit och tagit stor del
av tillsynstiden. Under våren har ansökningarna för att få sprida
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde varit komplexa
och tagit stor del i anspråk. Avloppsinventeringen återupptogs
efter att ha varit vilande under 2010. Inventering och kartläggning av lantbruk påbörjades. Även inom miljöskydd har antalet
planer och remisser ökat med anledning av förändrad plan- och
bygglag. Tillsyn på lantbrukets B-anläggningar överlämnades
till länsstyrelsen under december 2011.
I slutet av december 2010 välte en lastbil med diesel nära en
vattentäkt i Smedstorp och flera inspektörer var på olika sätt
inblandade i det kommande utredningsarbetet. Detta arbete
fortlöpte under hela våren.
Indexuppräknad timtaxa trädde i kraft och började gälla den 1
januari. Taxan per timme räknades upp till 735 kronor. Flera av
verksamheterna på miljö och lantbruk fick under året årsavgift
istället för timavgift vid tillsyn.

Göknycklar
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Christer Akej (M)

Uppdrag
•

Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande församling.

•

Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, till exempel mål
och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra
viktiga ekonomiska frågor, översikts- och detaljplaner
som styr användningen av mark och vatten, nämndernas
organisation och verksamhet.

•

Styra nämnderna genom reglementen som anger
nämndernas arbetsuppgifter, genom verksamhetsmål i
till exempel verksamhetsplaner eller budget, men också
genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas
verksamhet.

Årets händelser
•

Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits till sju temahalvdagar i kommunalkunskap, bokslut 2010, energi,
framtidsverkstad, jämställdhet, anhörigstöd och budget
2012.

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2010

2011

Intäkter
Kostnader

0
691

0
926

Nettokostnader
Budget

691
775

926
790

Budgetavvikelse

84

-136

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Den negativa budgetavvikelsen hänför sig till ökat antal
temadagar.

Alf

2011 har varit ett intensivt år i kommunpolitiken. Kommunfullmäktiges ledamöter har under året väckt 27 motioner,
lämnat in fyra interpellationer och ställt elva frågor. Kommunfullmäktige har haft åtta ordinarie sammanträden under
2011.
Allmänhetens frågestund har anordnats om bokslut 2010 och
om budget 2012, dock utan att frågor har ställts. Allmänhetens aktivitet har istället handlat om 20 nya medborgarförslag.
Demokratiberedningen 2007–2008 föreslog att kommunfullmäktige vid temadagar skulle utveckla och fördjupa
kunskapen om det kommunala förtroendeuppdraget och de
förtroendevaldas arbetsvillkor. Detta har till viss del uppfyllts genom den utbildningsdag i kommunalkunskap som
anordnades i februari för alla förtroendevalda.
I Rådhuset i Simrishamn hänger oljemålningar och fotografier av tidigare
ordförande i stads- och kommunfullmäktige ända sedan fullmäktige infördes i
dåvarande Simrishamns stad år 1891. Den senast avfotograferade ordföranden, Alf-Göran Andersson (till vänster), fick äran att avtäcka sitt porträtt med
benäget bistånd av kommunfullmäktiges nuvarande ordförande Christer Akej
(till höger).
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Verksamhetsberättelse – revisionen
Revisionen
Ordförande: Birgitta Larsson (FP)

Uppdrag
•

Måluppföljning

Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom
nämndernas verksamhetsområden i enlighet med kommunallagen, god revisionssed och kommunrevisionens
reglemente.

Årets händelser
•

•

Förutom lagstadgade granskningar har revisionen genomfört fyra djupgranskningar: arbetsmiljö inom särskilt
och ordinärt boende, verkställande av kommunfullmäktigebeslut, granskning av löner och traktamenten samt
styrning och ledning inom kultur- och fritidsnämnden.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

Kommunrevisionen ska
med anvisad budget
arbeta i enlighet med
vad som föreskrivs i
Kommunallagen.

Målet är uppfyllt. En riskbedömning är gjord avseende
samtliga nämnder och utifrån
denna riskbedömning har
revisorerna granskat verksamheterna. Dialog har hållits med
samtliga berörda nämnder.

Framtid

Revisorerna har konstaterat att effektiviteten av revisionen kan
öka om resurser överförs från mötestid till de så kallade bevakningsgrupperna. Detta möjliggör en tätare dialog med nämnder
och förvaltningar samt ger mer tid till verksamhetsbesök. Det
nya arbetssättet har införts från och med budgetåret 2012.

Revisionen har också lagt särskild vikt på uppföljning
av skolverksamheten genom två fältstudiedagar och
särskilda möten med barn- och utbildningsnämndens
presidium och med chefstjänstemän inom förvaltningen.

Verksamhetsuppföljning
Av särskild vikt under året har varit revisionens utökade
dialog med nämnder i samband med djupgranskningarna.
Bedömningen är att den utökade dialogen har varit betydelsefull för nämnderna och revisionen, då granskningarnas
iakttagelser och rekommendationer har kunnat diskuteras på
ett tidigare och mer genomgripande sätt.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2010

2011

Intäkter
Kostnader

0
374

0
996

Nettokostnader
Budget

374
453

996
980

Budgetavvikelse

79

-16

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Underskottet på cirka 16 tkr är hänförbart till de extra
granskningsinsatser som ansetts vara nödvändiga i förhållande till barn- och utbildningsnämnden.

Miniuggla
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Verksamhetsberättelse – valnämnden
Valnämnden
Ordförande: Bo Håkansson (M)

Uppdrag
•

Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.

Ekonomi
2010

2011

Intäkter
Kostnader

250
571

125
19

Nettokostnader
Budget

321
300

-106
20

Budgetavvikelse

-21

126

Årets händelser

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

•

Budgetavvikelse

0

0

•

•

Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och utbilda
röstmottagare.
Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler
och vid äldreboenden. Förtidsröstningen finansieras
genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna.

I maj 2011 genomfördes omval till kommunfullmäktige
i Örebro kommun och landstingsfullmäktige i Västra
Götaland. Simrishamns kommun var en av sex kommuner i Skåne som med stöd av statsbidrag anordnade
förtidsröstning under perioden den 5–13 maj.

Ekonomi (tkr)

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till ett statligt bidrag.

Måluppföljning
Kommunfullmäktige har inte satt upp mål för valnämndens
verksamhet. Valnämnden ansvarar för att valnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med bestämmelserna i vallagen
och i andra författningar som reglerar frågor knutna till
valnämndens verksamhet.

Framtid
Valnämndens arbete är vilande fram till år 2014 då det är val
till EU, riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Jakten Hoppet av Brantevik
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Benny Nilsson

Uppdrag
•

Måluppföljning

Att vara tillsynsmyndighet med följande ansvarsområden: godmanskap, förvaltarskap, förmyndarskap samt
godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Årets händelser
•

Dokumenthanteringsplanen har omarbetats och beslutats.

•

Samverkan med överförmyndarnämnden för Ystad/
Sjöbo och med överförmyndaren i Tomelilla har intensifierats.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

En korrekt myndighetsutövning med kort
handläggningtid.

Målet är uppfyllt, vilket exemplifieras av att årsräkningar
inkomna senast den 1 mars är
granskade före den 1 juni.

Framtid
Bedömningen är att antalet ärenden, främst bland yngre med
funktionshinder, kommer att öka och därmed även ärendenas
svårighetsgrad. Rekrytering och utbildning av gode män/förvaltare är prioriterade områden. Samverkan med grannkommuner blir än viktigare inom samtliga här redovisade framtidsområden. Att arbeta på ett strukturerat sätt med utveckling,
intern kontroll och kvalitet är nödvändigt för en välfungerande
överförmyndarverksamhet i en allt mer komplicerad omvärld.

Verksamhetsuppföljning
Antalet ärenden har under året ökat med drygt åtta procent.
Andelen yngre med funktionshinder och i behov av ställföreträdarskap har ökat än mer. Överförmyndarverksamheten
arbetar på ett konsekvent sätt med förändringar, förbättringar
och effektiviseringar för att möta den ökande ärendemängden och den ökande komplexiteten i ärendena. En intern
kontrollplan har upprättats, beslutats och följts. Hemsidan
har utökats och uppdaterats.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2010

2011

Intäkter
Kostnader

253
2 019

398
2 159

Nettokostnader
Budget

1 766
1 300

1 761
1 620

Budgetavvikelse

-466

-141

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Nettokostnaderna för verksamheten har minskat något 2011
jämfört med 2010, trots ökad ärendemängd. Arvoderingen
av gode män/förvaltare har varit relativt återhållsam, vilket
bedöms ha bidragit till denna minskning trots ökad ärendemängd. Anledningen till budgetavvikelsen i sig är att budget
2011 inte beslutats utifrån prognoser för verksamhetens
utfall.

Nässelfjäril på fjärilsbuske
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande: Anders Johnsson (M)
Förvaltningschef: Anna Thott

Uppdrag
•

Leda, samordna, planera och följa upp den kommunala
ekonomin och verksamheten.

•

Ansvara för att utforma övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av kommunens verksamhet.

•

Följa samhällsutvecklingen, göra analyser och vara
uppdaterad på samhällsförändringar.

samarbete med Lunds universitet. KIMO Baltic Sea har
startat flera nya projekt, bland annat ”Fishing for Litter”.
Skånskt byggnadsvårdscentrum håller på att byggas i Gislöv.
Ingivningen planeras till september 2012.
Flera av kommunens större företag har nyanställt under året.
Det finns i dagsläget cirka 3 000 företag. Antalet konkurser
har under året varit få. Nyföretagandet är mycket starkt i
kommunen och Simrishamn var för andra året i rad en av
finalisterna hos Nyföretagarcentrum som årets nyföretagarkommun i Sverige. Det finns också ett starkt kvinnligt
företagande i kommunen och en kraftfull satsning på landsbygdens företagande sker genom Leader i Ystad-Österlenregionen.

Årets händelser
•

Visionsarbetet har inletts. Detta har skett bland annat
genom framtidsverkstäder för olika målgrupper såsom
kommunmedborgare, företag och föreningar, förtroendevalda samt medarbetare.

•

Simrishamn har deltagit i EUROPAN 11, en internationell arkitekttävling, och fått stort gensvar från arkitekter
från hela världen. Vinnande förslags arkitekter kom från
Japan, Spanien och Sverige.

•

Simrishamns kommuns hemsida har utsetts till ”Web of
the Year 2011” i kommunkategorin av företaget E-space.

•

Ett nytt samverkansråd för hälsa, trygghet och tillgänglighet har bildats och kommit igång med sitt arbete.

•

Beslut har tagits om att medverka till järnvägsutredning
för Simrishamnsbanan tillsammans med övriga kommuner längs den tänkta sträckningen Simrishamn–Malmö.

•

Ny avfallsplan, energi- och klimatstrategi och vindkraftsplan har antagits.

•

Vänortssamarbetet med Palanga i Litauen firade tjugoårsjubileum på båda sidor om Östersjön under året.

•

Attitydundersökning av in- och utflyttning genomfördes
mot slutet av året tillsammans med Sjöbo, Tomelilla och
Ystads kommuner. Resultatet kommer att redovisas i
mars 2012.

Projektet PRIOS, som är ett samarbetsprojekt mellan åtta
skånska kommuner i syfte att utveckla gemensamma etjänster, har avslutats. Förutsättningen för att kunna erbjuda
kommuninvånare och företag e-tjänster har varit att kommunen har uppdaterad teknisk webbplattform och ett nytt
dokument- och ärendehanteringssystem. Detta har upphandlats och införts under året.
Kvalitetsarbete för kunskapsöverföring och minskad sårbarhet har påbörjats för hela kommunledningskontoret. Bemötandefrågor har varit i fokus under året. Kanalstrategier för
informations- och demokratifrågor har utvecklats kontinuerligt och anpassats efter medborgarnas behov.
Inför uppgradering av hemsidans tekniska plattform har ett
arbete genomförts för att ytterligare höja den redaktionella
kvaliteten på simrishamn.se. Under året har regelbunden
kommuninformation givits via Österlenmagasinet och lokalradion.
Under året har det utarbetats en ekonomihandbok som ska
ge stöd i ekonomiadministrativa frågor.
Förslaget till ny jämställdhetsplan har varit på remiss.
Lönepolitiska riktlinjer har antagits. Arbete med genomförande av beslutet om rätt till heltid har påbörjats. Förslag till
införande kommer att utarbetas under 2012.

Verksamhetsuppföljning

Turistbyrån har under första delen av året flyttat till nya,
moderna lokaler i Marint centrum. Marknadsföring av Simrishamn och Österlen som besöksmål har skett i samarbete
med Sjöbo, Tomelilla och Ystad turistbyråer. En gemensam
marknadsföringssajt drivs tillsammans med Ystads turistbyrå. Arbetet med att förlänga säsongen och öka turismen på
Österlen pågår löpande.

Under året har ett stort strategiskt arbete påbörjats i syfte
att samla kommunen kring en gemensam vision. Tanken är
att det ska mynna ut i en visionsbild och strategiska utvecklingsområden, som tillsammans med fokusområden för en
mandatperiod föreslås ersätta fullmäktige- och nämndsmålen. Arbetet har varit omfattande och har utgått från ett medborgarperspektiv. Arbetet kommer att fortsätta under 2012.

Intern kontroll har genomförts enligt plan.

Marint centrum har tecknat en avsiktsförklaring rörande
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

2010

2011

14 996
86 271

9 527
76 334

71 275
71 331

66 807
67 632

56

825

1 815
2 560

3 023
4 070

745

1 047

Hamnverksamheten har från år 2011 flyttats från kommunstyrelsen
till samhällsbyggnadsnämnden, vilket påverkar jämförbarheten.

Kommunstyrelsens utfall visar ett överskott om cirka 0,8
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras till största
delen genom lägre kostnader för färdtjänst då avgiften varit
lägre än budgeterat. Därtill har ansvaret för Snurringen
övergått till Skånetrafiken vilket inneburit en lägre avgift.
Marint centrum har en negativ budgetavvikelse som beror på
att det fortfarande finns lokaler på Södra kajen som saknar
hyresgäster.
Den positiva budgetavvikelsen avseende investeringar
förklaras genom att projektet för införandet av e-tjänster inte
har slutförts.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Befolkningen i kommunen ökar varje år.

Målet är inte uppfyllt. Invånarantalet har minskat med 150
personer. Till skillnad mot tidigare år är flyttnettot negativt
med 30 personer.

Aktivt utvecklingsoch planeringsarbete
såväl nationellt som
internationellt skapar
en positiv utveckling
för kommunen.

Målet är uppfyllt. De verksamheter som kommunen är
engagerad i genomförs enligt
plan. Skånskt byggnadsvårdscentrum i Gislöv färdigställs
och invigs under 2012.
Sydkustens fiskeområde har
beviljats medel till utveckling
av hållbart fiske. KIMO driver
bland annat projektet ”Fishing
for Litter” som utvecklas till
ett riks- och Östersjöprojekt.
Marint centrum drivs enligt
plan med nätverksbyggande
och ökat antal hyresgäster.
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Fullmäktigemål

Måluppföljning

Kommunens ekonomiska respektive verksamhetsmässiga styrning är ändamålsenliga
och uppföljningsbara
på kommunnivå och på
verksamhetsnivå.

Målet är uppfyllt. Ekonomisk
styrning och planering har följt
planering. Möten med nämnder som har prognostiserat
underskott har skett. Ny struktur för ekonomisk uppföljning
har arbetats fram för införande
år 2012.

Företagen upplever företagsklimatet som bra
och det är attraktivt för
nya företag att etablera
sig i kommunen.

Målet är delvis uppfyllt.
Företagsklimat är till viss del
en subjektiv bedömning. Fakta
om företagandet i Simrishamns kommun visar på ett
bra företagsklimat.

De gemensamma administrativa rutinerna
och IT-stödet stödjer
verksamheterna, har
hög tillgänglighet, god
kvalitet, mycket hög
säkerhet samt ger god
service till medborgarna.

Målet är delvis uppfyllt.
Med IT-enhetens begränsade
personella resurser kan målen
avseende hög säkerhet, hög
tillgänglighet och god service
inte anses vara uppfyllda till
fullo.

Arbetsmiljön är god
och präglas av jämställdhet och mångfald.

Målet är delvis uppfyllt.
Personalenheten har gjort
stora insatser för att tydliggöra policys och riktlinjer
som gäller för hela kommunen
och för samtliga medarbetare.
Vidare har insatser gjorts för
att stärka personalenhetens roll
genom att vara mer synliga i
verksamheten. Ett förslag till
en arbetsmiljöpolicy ska upp
till politisk behandling våren
2012. Det pågår ett stort kommunövergripande jämställdhetsarbete som innehåller
bland annat utbildningsinsatser
för såväl politiker, chefer
som medarbetare. Syftet med
detta är att jämställdhet ska
integreras i den dagliga verksamheten.

Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är delvis uppfyllt. Lönepolitiska riktlinjer har antagits
under året. Syftet med dessa
är att tydliggöra lönepolitiken samt göra den känd för
samtliga medarbetare. Det är
ett arbete som måste ske kontinuerligt och det är av vikt att
samtliga chefsrepresentanter
aktivt arbetar med dessa och
ökar tydligheten för sina medarbetare. Därtill tas kontinuerligt lokala kollektivavtal fram.
Kommunövergripande policys
och riktlinjer i övrigt, såsom
riktlinjer för arbetsfordon och
riktlinjer för tjänstledighet har
arbetats fram. Detta ska öka
tydligheten av Simrishamns
kommun som arbetsgivare.

Turistenheten ska
utveckla arbetsverktyg
och öka samarbetet
med närliggande kommuner.

Målet är uppfyllt. Enkäter till
kunder, broschyr, cykelkarta,
hemsida och applikation har
gemensamt med olika närliggande kommuner tagits fram.

Framtid

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

Målet är uppfyllt. Hemsidan
blev utsedd till ”Web of the
Year”. Hemsidans redaktionella innehåll har förbättrats, ny
webbplattform är implementerad, regelbunden kommuninformation till alla hushåll har
gått ut via Österlenmagasinet.
Aktivt arbete med medieträning och utökad service till
media har genomförts.

Det påbörjade kvalitetsarbetet inom kommunledningskontoret
förväntas leda fram till en förenklad och förbättrad ärendehantering och minskad sårbarhet i samband med pensionsavgångar
och andra vakanser. En översyn av organisationen pågår. Etjänster kommer att införas och förhoppningar finns om att även
genomföra IT-baserat stöd till de förtroendevalda.

Turistenheten ökar
informationsspridningen med hjälp av nya
informationskanaler.

Målet är uppfyllt. Enheten driver tillsammans med SÖSKkommunerna ett Leaderprojekt för framta-gande av en
applikation för smartphones.
Applikationen ska visa cykeloch vandringsleder med kringliggande sevärdheter, boende
och aktiviteter.

Turistenheten arbetar
tillsammans med näringen, andra kommuner och organisationer,
för att öka besöksantalet och förlänga
säsongen.

Målet är uppfyllt. Marknadsföring har skett i form av pressbearbetning, medverkande vid
mässor samt tryckt och digital
annonsering tillsammans
med närliggande kommuner,
regionen och besöksnäringen.
Därtill har turistenheten varit
behjälpliga och delaktiga vid
många lokala arrangemang
och i destinationsbolagets
arbetsgrupp.

Visionsarbetet är strategiskt mycket viktigt. Kommunen som
helhet behöver en gemensam bild av framtiden och vägen dit,
särskilt som befolkningsutvecklingen försvagats betänkligt
under 2011. Visionen, med tillhörande strategiska utvecklingsområden och nämndsmål, ska ligga till grund för budgetarbetet.
En modell för kommunens styrsystem har arbetats fram under
2011 som förbättrar uppföljningsmöjligheterna ytterligare.
Kombinerat med visionen kommer också en ny översiktsplan
att arbetas fram, där många viktiga överväganden måste göras.

Turistbyrån i Marint centrum
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Verksamhetsberättelse – myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden
Ordförande: Monica Gripp (M)
Förvaltningschef: Robert Svensson

Uppdrag

Måluppföljning

•

Ansvara för uppgifter inom byggväsendet avseende
myndighetsutövning.

•

Informera inom nämndens eget ansvarområde och reformera nämndens regelbestånd.

Årets händelser
•

En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj. Lagen
ställer krav på en effektiv process vilket har införts.

•

Länsstyrelsen har beslutat att bedriva tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked avseende
Norrekås och Örnahusen. Det innebär att alla beslut
avseende dessa områden från och med den 19 december
2011 ska skickas till länsstyrelsen, innan de vinner laga
kraft.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. Rådgivningen är omfattande och håller
hög kvalitet.

Framtid
Tydlig information om den nya plan- och bygglagen och kommunens process ska publiceras på hemsidan.

Verksamhetsuppföljning
Totala antalet ärenden var av förhållandevis stor omfattning
under 2011. Under senare delen av året har en viss avmattning skett. Antalet beslut i bygglovsärenden var något färre
än under 2010. Antal avslag på bygglov och antal negativa
förhandsbesked har ökat.
Den interna kontrollplanen har fastställts och genomförts
med få anmärkningar av mindre betydelse för år 2011.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2010

2011

Intäkter
Kostnader

0
506

0
535

Nettokostnader
Budget

506
550

535
560

Budgetavvikelse

44
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Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Myndighetsnämndens nettokostnad för 2011 uppgår till
cirka 0,5 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Vinter i Simrishamn
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Christer Vigren (ÖP)
Förvaltningschef: Robert Svensson

Uppdrag
•

Ansvara för kommunens gator, vägar, järnvägar, hamnar,
park- och grönytor, vatten- och avloppsanläggningar,
offentliga platser och gatubelysning samt drift av dessa
och teknisk service, till exempel förråd, verkstäder och
fordon.

•

Bedriva verksamhet för mätning-beräkning-kartering
och exploateringsverksamhet samt namnsättning av
gator, by- och gårdsadresser.

•

Ansvara för trafiksäkerhet, trafikuppgifter som åligger
trafiknämnden enligt Lagen (1978:234) om nämnder
för vissa trafikfrågor, kommunens insatser vad gäller
klimat-, miljö- och naturvård, energiplanering inklusive
främjande av energihushållningen samt att företräda
kommunen i Västra Hanöbuktens och Österlens vattenvårdsförbund.

•

Vara huvudman för kommunens fastighetsförvaltning.

•

Svara för nämndens förvaltning mot myndighetsnämnden avseende handläggning av bygglov, marklov,
rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser,
tillsyn enligt plan- och bygglagen och rådgivning samt
mot kommunstyrelsen avseende handläggning av översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser inklusive genomförande av samråd och
utställningar.

Årets händelser
•

Även 2011 inleddes med mycket snö och sträng kyla,
vilket trots ett milt och snöfattigt slut på året har inneburit stora personella insatser och höga kostnader för såväl
snö- och halkbekämpning som energi.

•

Bornholmskajen har reparerats efter ett mindre ras. En
upprustning av småbåtshamnen i Simrishamn har inletts
genom att en ny C-brygga har anskaffats och installerats.
Arbetet med ombyggnationen av Sankt Olofs torg har
påbörjats. Två nya lekplatser har byggts och beläggningsarbeten motsvarande 5,5 mnkr har genomförts.

•

Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och
avlopp i egen regi har varit intensivt. Arbetet har dock
försenats på grund av komplicerade markfrågor.

•

Vid halvårsskiftet upphörde den formella samordningen
med Tomelilla kommun avseende en gemensam VAchef. Frågan om en gemensam driftorganisation avseende vatten- och avloppsverksamhet för Simrishamns,
Tomelilla och Ystad kommun är inte längre aktuell.

•

En ny organisationsstruktur har implementerats.
Förvaltningen har delats in i fyra enheter: drift, VA,
plan/exploatering och MBK/bygglov, där driftenheten
har omfattat hamn, fastighet och offentliga rummet.
Nämnden har under hösten återtagit huvuddelen av
genomförandet av grönyteskötsel, parkskötsel med mera
samt fastighetsskötsel i egen regi.

•

Nämnden har representerats av politiker och tjänstemän vid samtliga leje-, bya- och stadsmöten. Frågeställningarna vid mötena visar tydligt på allmänhetens
intresse för det offentliga rummet.

Verksamhetsuppföljning
I avvaktan på långsiktiga beslut om skolornas framtid, har
nämnden varit mycket restriktiv med investeringar i befintliga lokaler. Detta har bland annat inneburit att åtgärder
för mer effektiv uppvärmning och ventilation har skjutits
på framtiden. Inventering av kommunens samtliga vegetationsytor har genomförts som ett led i övertagande av
driften i egen regi och utvecklande av underhållsplan. Tolv
plan-ärenden har beretts för slutbehandling och antagande
under året. Arbetet med en vision och ny översiktsplan har
inletts. Arbetet med egen exploatering av Rabban etapp tre,
avseende gator, grönytor samt vatten och avlopp har fortsatt
och avslutats under hösten.
Arbetet med att åstadkomma bättre inneklimat genom förbättrad ventilation och att spara energi genom installation av
värmepumpar har pågått hela året. Arbetet med att förbättra
brandskyddet har fortsatt som planerat.
Slamvassbäddarna vid reningsverket utanför Simrishamn har
tömts och förbereds för omstart 2013. En vattenförsörjningsplan har påbörjats i samverkan med grannkommunerna.
Den interna kontrollplanen har fastställts och genomförts
med få anmärkningar för år 2011.

Hamnplan
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)

Måluppföljning
2010

2011

Intäkter
Kostnader

127 222
165 894

144 660
189 355

Nettokostnader
Budget

38 672
34 663

44 695
42 078

Budgetavvikelse

-4 009

-2 617

Nettoinvesteringar
Budget

37 808
58 815

38 021
78 297

Budgetavvikelse

21 007

40 276

-433
0

1 616
0

433

-1 616

Nettoexploatering
Budget
Budgetavvikelse

Hamnverksamheten har från år 2011 flyttats från kommunstyrelsen
till samhällsbyggnadsnämnden, vilket påverkar jämförbarheten.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt underskott
om cirka 2,6 mnkr. Den största delen, cirka 2,1 mnkr, avser
vatten- och avloppsverksamheten, vars underliggande
underskott uppgår till 7,8 mnkr. Mellanskillnaden finansieras emellertid av tidigare års överskott om cirka 5,7 mnkr.
Obalansen förklaras i första hand av att kostnaderna för tömning av slamvassbäddarna, som sker med 7–10 års intervall,
och att efterföljande slamtransporter har blivit högre än vad
som sparats ihop för ändamålet genom tidigare års överskott.
Periodiserade anläggningsavgifter har uppgått till cirka 3,7
mnkr, vilket är cirka 1,8 mnkr högre än budgeterat. För närvarande pågår en process i VA-nämnden som kan innebära
en återbetalning av anläggningsavgifter. Hamnverksamheten
har bidragit till nämndens underskott med cirka 0,8 mnkr,
vilket till stor del avser obudgeterade kostnader för statusbedömningar av hamnarna, reparation av Bornholmskajen och
hyreskostnader för lokaler i Marint centrum.
De skattefinansierade investeringarna redovisar ett överskott
om cirka 22,1 mnkr. Av detta avser 8,0 mnkr byskolorna
som ännu inte har igångsatts och cirka 1,6 mnkr avser återuppbyggnation av Godsmagasinet som till stor del finansierats av försäkringsmedel. Vidare redovisar byförnyelser ett
överskott på 7,6 mnkr vilket till stor del avser rondellen vid
Hamn-/Stenbocksgatan, Sankt Olofs och Borrby torg samt
Hammenhögs och Skillinges bycentrum som slutförs först
under 2012. Investeringarna inom avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om cirka 18,1 mnkr vilket till
stor del beror på fördröjd utbyggnadstakt avseende landsbygdens vattenförsörjning.
Årets investeringar avseende exploateringen som inte har
slutredovisats, har resulterat i nettoutgifter motsvarande
cirka 1,8 mnkr, exklusive 0,1 mnkr inkomst Viks Fiskeläge
4:1.
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Fullmäktigemål

Måluppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden
tar ansvar för kommunens åtaganden inom infrastruktur och
samhällsbyggande. Nämnden
ska arbeta för att Simrishamns
kommun ska vara en attraktiv
kommun att verka och bo i
och att fler etablerar boende
och företagande i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska
också arbeta för en långsiktigt
hållbar utveckling med god
energihushållning. Nuvarande
och kommande generationer
ska tillförsäkras en hälsosam
och god miljö.

Målet är uppfyllt.
Exempel på detta är
landsbygdens vatten
och nya gång- och
cykelvägar. Samhällsbyggnadsnämnden har
godkänt förslag till
energistrategi, för fastställande i kommunfullmäktige. Strategin
ska utgöra underlag
för utarbetande av
energiplan.

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.

Målet är uppfyllt.
Genom planprocessen prövas markens
användning och
bebyggelsemiljöns
utformning. Planering innebär samråd
och utställning där
kommuninvånarna är
delaktiga. Verksamheten för en dialog med
kommuninvånarna i
varje enskilt ärende.

Kommunens medborgare,
företagare och anställda ska ha
tillgång till bra kartmaterial och
geografiska databaser.

Målet är uppfyllt.
Måluppfyllelse sker
kontinuerligt på grund
av att det är en ständigt
pågående process med
förändringar i verkligheten. Exempelvis
nyttjar offentliga
rummet verksamheten
mätning-beräkningkarterings geografiska
databaser i större omfattning.

Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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 uppfyllt. Det
finns en god beredskap
med tillgängliga tomter för bostäder och industrier. Förvaltningen
har under första halvåret genomfört upphandling och påbörjat
rivning av Joneberg
1, för att möjliggöra
byggande av bostäder.
Förvaltningen har även
projekterat Hjälmaröd
4:44 i syfte att möjliggöra exploatering av
tolv fastigheter.

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.

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.

Målet är uppfyllt.
Sedan flera år tillbaka
pågår en process under
ledning av en förvaltningsövergri-pande
lokalgrupp. Arbetet går
ut på att samlokalisera
och flytta olika verksamheter i syfte att
långsiktigt få lämpliga
och rätt dimensionerade lokaler.

Målet är delvis
uppfyllt. Avloppshanteringen uppfyller idag de krav som
myndigheterna ställer.
Fosforreningen vid
Stengården bör dock
förbättras. Distributionen av vatten uppfyller
kraven men vattnets
hårdhet är för hög
inom större delen av
kommunen. Vattenförsörjningen är alltför
känslig under en torr
sommar. Takten på
ledningssaneringen är
för låg och måste ökas.

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

Målet är delvis uppfyllt. Efter hand som
miljön i kommunens
fritidshamnar förbättras, ökar attraktiviteten. Emellertid återstår
mycket arbete i detta
avseende. Huruvida
Simrishamn kan bibehålla sin position
som Östersjöns mest
betydande fiskehamn
och en småskalig
frakthamn återstår att
se. Detta är till stor
del beroende av icke
påverkbara faktorer
såsom fiskekvoter och
transportstrategier.

Kommunens offentliga rum
ska vara välskötta och intressanta. Eftersatt underhåll ska
undanröjas.

Målet är inte uppfyllt.
Underhållet har varit
eftersatt under flera
år. Ett intensivt arbete
pågår emellertid för att
uppnå målet.

Framtid
Med anledning av rådande vattenbrist och bristfällig vattenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna, måste
kommunen utveckla ett mer robust system och i samverkan
med grannkommunerna säkerställa leverans av ett vatten av
tillräcklig och god kvalitet. Inledningsvis ska en vatten- och
avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och kostnader utarbetas. Med stöd av vision och strategiska utvecklingsområden
måste underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, parker
och fastigheter inklusive tidplan och kostnad utarbetas. Underhållsplanerna är en viktig förutsättning för att kunna bibehålla
investeringarnas värde på optimal nivå och undvika kapitalförstöring. Organisationsutvecklingen inom förvaltningen ska
fokusera på ökad samordning av verksamheterna.

Bergengrenska trädgården
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Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Förvaltningschef: Gunilla Janlert

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

•

Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, i kulturområdet ingår även kulturarvs- och
kulturmiljöfrågor.

•

Bedriva verksamhet på huvudbiblioteket och sex
filialbibliotek samt på Ungdomens hus/Bénka-Dí och
Österlens museum.

Arbetet med att ta fram ett förslag till ungdomspolitiskt
handlingsprogram har fortsatt. I arbetsgruppen ingår representanter från övriga förvaltningar och arbetet har även
kopplats till det övergripande visionsarbetet för kommunen.
Inom ramen för detta arbete genomfördes en workshop där
ungdomar fick möjlighet att lyfta de frågor som de tycker är
viktiga för Simrishamns framtida utveckling.

•

Inom ramen för driftsentreprenader driva verksamhet
vid turist- och fritidsanläggningar.

•

Stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar.

•

Utse kommunens kulturpristagare och föreningsledarstipendiat.

•

I egen regi svara för driften av bland annat motionsspår,
vandringsled och ett antal samlingslokaler.

•

Utfärda lotteritillstånd.

I arbetet med att förverkliga fullmäktigemålet om att främja
ett rikt, varierat och levande kultur- och fritidsliv i kommunen har förvaltningens olika verksamheter anordnat ett stort
antal arrangemang och utbildningar i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Särskild vikt har lagts vid att erbjuda
ett brett utbud av arrangemang riktat mot barn och unga. Till
detta kommer de 166 olika föreningsbidrag till fritidsaktiviteter och arrangemang på knappt 2,9 mnkr som har beviljats
föreningar, studieförbund och andra arrangörer som också i
mycket hög grad har bidragit till måluppfyllelsen.

Årets händelser
•

Till årets fritidsledarstipendiat utsågs Ann Jacobsson.
Årets kulturpris delades mellan Elcie Jönsson och Jan
Jönsson.

•

En särskild satsning har inletts för att stödja de fritidsgårdar som drivs av frivilligkrafter.

•

Skillinge Leje har som första förening tecknat avtal med
kommunen om att hålla bibliotekslokalen öppen en kväll
i veckan.

•

En ny basutställning, ”Personligt – 2000 år av Österlens
historia”, har invigts på Österlens museum.

•

Region Skåne och Leader har beviljat projektmedel för
att utveckla arbetet med kommunens hällristningar.

•

Ett nytt sätt att låna böcker på har blivit tillgängligt under året. Från en mediejukebox kan låntagarna nu själv
ladda ner ljudböcker.

•

Simrishamns kommun har fått särskilt utvecklingsansvar
i regionens arbete med att stärka de kreativa näringarna.

•

Det har beslutats att åter öppna Galleri Valfisken för
konstutställningar. Syftet med återstarten av utställningsverksamheten är att kostnadsfritt erbjuda en arena för
yrkesverksamma konstnärer i Simrishamns kommun.
Tobisviksstranden
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Antalet besökare på Bénka-Dí har uppgått till drygt 10 700
vilket på papperet innebär en minskning med tolv procent.
Minskningen hör dock troligen samman med att man i samband med flytten till de nya lokalerna i Kulturhuset Valfisken
har övergått från att räkna besökare under två slumpvis
utvalda veckor till att räkna alla dagar under året vilket ger
en mer rättvisande bild.
Antalet samlingslokalsbokningar har minskat med 23 procent. En starkt bidragande orsak till detta är att bokningar
av lokalerna på Grand görs direkt hos den som nu driver
verksamheten där.

Reklam för Bokfika

Antalet biblioteksbesökare har ökat med tre procent under året. Huvudbibliotekets besöksantal har ökat med fem
procent medan antalet besök på samtliga filialbibliotek har
minskat som en följd av den tidigare genomförda neddragningen av öppethållandet. Mediautlåningen har minskat
totalt med åtta procent. Ett av filialbiblioteken, Hammenhög,
bryter dock mönstret, där har utlåningen ökat med 14 procent trots att antalet besökare har minskat med sju procent.

Bénka-Dís samarbete med biblioteket har intensifierats efter
flytten till Kulturhuset Valfisken och två gemensamma arrangemang samt åtta bokprat för ungdomar har anordnats.
Två större utredningar har gjorts inom förvaltningen, dels
en förstudie kring RFID, Radio Frequency Identification,
som är ett alternativt verktyg för märkning och utlåning av
medier, dels en utredning om museimagasinet kompletterat med en första skiss på ett eventuellt integrerande av ett
hällristningscentrum.
Beslutad intern kontroll har genomförts enligt plan och godkänts utan anmärkningar.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

Vernissage på utställningen Souvenirer

Österlens museums utställningar och kringarrangemang har
lockat fler besökare än någonsin tidigare, cirka 58 800. På
grund av ombyggnation och problem med besöksräknare
finns ingen jämförbar siffra för 2010. Jämfört med 2009
innebär det emellertid en ökning med 15 procent.

Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

2010

2011

2 206
35 333

2 441
36 748

33 127
32 873

34 307
34 540

-254

233

1 000
1 331

744
1 181

331

437

Den positiva budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat tack vare bland annat ersättningar för deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, projektmedel från regionen,
sponsorsbidrag, att Österlens museum har haft fler besökare
till utställningarna samt en högre försäljning än budgeterat.
Dessutom har tjänstledigheter inte fullt ut återbesatts samt
att det har blivit lägre personalomkostnader på grund av att
flera anställda varit yngre än 28 och äldre än 65 år. Överskottet beror också på beviljade men ej uttagna föreningsbidrag samt minskat antal aktiviteter som grund för det lokala
aktivitetsstödet.
Investeringsbudgetens överskott beror främst på medvetna
och planerade åtgärdsförskjutningar i tid till 2012.

Affisch till stadsvandring
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Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
Måluppföljning

Framtid

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. Detta har
gjorts genom de bidrag till
föreningar som nämnden
beviljar, genom aktiviteter
inom ramen för de egna
verksamheterna, genom
deltagande i olika projekt,
som till exempel Öresundsregionen som Kreativ
Metapol samt spridning av
projekterfarenheterna.

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

Målet är uppfyllt. Egna
verksamheter och anläggningar samt bidrag till
föreningar har bidragit till
måluppfyllelsen.

Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar är i starkt
behov av både restaurering och modernisering. Utbudet av
miljöer måste också utvecklas för att möta dagens och morgondagens behov.
Museimagasinsutredningen visade att det befintliga museimagasinet inte uppfyller de krav som finns, vare sig när det
gäller föremålens säkerhet eller arbetsmiljön för personalen.
Nämnden kommer under våren 2012 att ta ställning till hur
man vill gå vidare. Möjligheten att koppla ett hällristningscentrum till magasinet har också diskuterats men huruvida
detta ska genomföras eller inte kommer även det att behandlas i samband med beslutet om hur man går vidare med
magasinet.
Ett förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram kommer
att presenteras under våren 2012.
Med beslutet om att åter öppna verksamheten på Galleri
Valfisken visar nämnden sin vilja att fortsätta arbetet med
konstfrågorna och att konsten ska återfå en arena i Kulturhuset Valfisken.

Småbåtshamnen
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Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Margareta Nilsson (C)
Tillförordnad förvaltningschef: Roland Persson

Uppdrag

•

Förändring har skett avseende förvaltningschefstjänsten under hösten.

•

En ny skollag trädde i kraft den 1 juli 2011 tillsammans med ny gymnasieskola GY 11, nya läroplaner och
kursplaner.

•

Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Simrishamns kommun under våren.

•

Gruppledarutbildning inom Active Parenting har
genomförts inom Modellområdets ram.

•

Bedriva verksamheter som rör barn och ungdomar från
förskoleåldern till och med gymnasieåldern. Verksamheterna bedrivs i form av pedagogisk omsorg, förskolor,
fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola
och särskola.

•

Ansvara för de kommunala verksamheternas kosthållning.

•

Ansvara för Kulturgarantin och Kulturskolan.

•

Bedriva skolhälsovård och tillhandahålla skolpsykolog,
logoped, övergripande specialpedagog, kuratorer samt
resurskolor.

•

Genomgripande planer för att anpassa gymnasieskolans lokalytor till det minskade elevantalet har utarbetats under året.

•

Samordna vuxenutbildning med Ystads kommun.

•

En analys har utförts avseende kostverksamhetens
organisation och kostnader, vilket har lett fram till förslag på kostnadsminskningar.

•

Jämställdhetsgaranti har införts under året på alla
skolor, förskolor och övriga enheter.

Årets händelser
•

Året har präglats av gymnasieskolans framtid och
byskolornas utveckling. Förvaltningen har arbetat med
att anpassa verksamheten till budget och de minskade
elevkullarna.

•

Organisationen har minskats med trettiotalet anställda
varav tio har erbjudits avgångsvederlag för att förhindra uppsägning av yngre anställda. En vikariepool har
bildats under hösten, till vilken ett tiotal av de övriga
varslade har omplacerats i syfte att minska behovet av
timvikarier. Omställningskostnader under andra halvåret
var cirka 3 mnkr.

•

Barn- och utbildningsnämnden har under våren behandlat frågan om byskolorna och har överlämnat ärendet till
kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige har
beslutat att samtliga byskolor ska bevaras och att alla
ska ha förskola och F–3 medan årskurserna 4–6 samordnas inom skolområdena Syd och Nord och att organisationen ska börja gälla först vid läsåret 2012/2013.

•

En analys har utförts av kostnaderna för Österlengymnasiet där det har framkommit att resurserna behöver
utökas med 5,6 mnkr för att täcka kostnaderna efter
gjorda anpassningar av programutbudet. Mot den
bakgrunden har barn- och utbildningsnämnden beslutat
att frågan om gymnasieskolans framtid ska avgöras av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har beslutat att
återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden
och att Österlengymnasiet ska anpassa kostnaderna så att
skolpengen ligger i nivå med Skånes snitt med avstämning den 1 mars 2012.

Skaparvecka
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Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsuppföljning
Antalet elever i grundskolan och i gymnasieskolan har minskat. Den ekonomiska effekten av den förändrade demografin
har motsvarat en minskning av ekonomin med cirka 7,8
mnkr. Nämnden har överskridit budgeten för 2011 med 6,4
mnkr jämfört med 6,3 mnkr 2010.
Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga byskolor ska
bevaras och att alla ska ha förskola och F–3 medan årskurserna 4–6 samordnas på inom skolområdena Syd och
Nord och att organisationen ska börja gälla först vid läsåret
2012/2013. Beslutet har inneburit att all verksamhet var
oförändrad läsåret 2011/2012 vilket har medfört ytterst små
möjligheter att minska kostnaderna för grundskolans tidigare
årskurser.
Åtgärder för att minska förvaltningens kostnader har fortsatt
under året och har huvudsakligen hanterats genom minskning av antalet anställda på alla nivåer i förvaltningen. Det
komplicerade regelverket runt anställningsskydd med långa
uppsägningstider har gjort att avvecklingen av anställda har
tagit tid. Förvaltningens åtgärder för att minska kostnaderna
har påverkat resultatet något under hösten 2011 men den
största effekten kommer först under 2012.
Effekten av fritt sök till gymnasieutbildningarna i Skåne
visar att det är betydligt färre elever som söker till Österlengymnasiet än innan det fria söket infördes. Det gäller särskilt
elever som söker samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen, till vilka man inte tidigare haft möjlighet att
söka utanför kommunen. Antagningen under hösten 2011
var cirka 39 procent av årskullen jämfört med det tidigare
målet på 60 procent.
Österlengymnasiets framtida organisation har behandlats av
barn- och utbildningsnämnden under våren. Fem nationella
program har startat under hösten. Lärlingsprogrammen har
startat enligt det utbud och sökfrekvens som fanns. Andelen
elever som har sökt till Österlengymnasiet har ökat från 34
procent 2010 till 39 procent 2011, men på grund av de minskade elevkullarna har antalet sökande blivit 48 elever färre.
Implementeringen av den nya skollagen och övriga nya
styrdokument har pågått under hela året.
Användandet av ny teknik har tagit fart och alla skolor är
utrustade med trådlösa nätverk. Gymnasieskolans elever i
årskurs 1 och all pedagogisk personal har fått en egen bärbar
dator. Innovativa skolprogrammet, en utbildningssatsning
för ledare och pedagoger, har startat under våren.
Resultatenheterna vid barn- och utbildningsnämnden har avvecklats under budgetåret efter beslut i kommunfullmäktige.
Arbetet med att ta fram strategier för att synkronisera
samhällets resurser för stöd till barn och unga med psykisk
ohälsa har fortsatt under året och har skett inom ramen för
Modellområdet.
Kostenheten har under de senaste åren visat på ett under-
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skott. Både 2010 och 2011 har livsmedelspriserna ökat mer
än kostnadsprisindex i övrigt. En ny upphandling av livsmedel har blivit klar under våren 2011. Priserna på livsmedel har ökat med tio procent vilket innebär en kostnadsökning
på cirka 0,8 mnkr på helåret jämfört med budget 2011.
Nämndens interna kontroll har utförts i enlighet med den
antagna kontrollplanen för året. De rutiner som har kontrollerats är främst de som rör ekonomi och central administration. Verksamhetsmässiga rutiner har kontrollerats
bland annat genom kvalitetsredovisningen till Skolverket.
Uppföljningen av planen visar att de kontrollerade rutinerna
fungerar, men att det samtidigt finns administrativa områden
som bör utvecklas.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2010

2011

40 315
384 485

38 273
385 452

Nettokostnader
Budget

344 170
337 857

347 179
340 734

Budgetavvikelse

- 6 313

- 6 445

1 413
1 500

1 474
1 500

87

26

Intäkter
Kostnader

Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

Av årets underskott hänför sig 3,6 mnkr till skolområde
Centrum där största delen utgör kostnad för uppsagd, arbetsbefriad personal. Österlengymnasiet har ett underskott på
3,9 mnkr, skolområde Syd ett underskott på 1,3 mnkr som
kan hänföras till den kostsamma småskaligheten. Kostenheten hamnade på ett underskott av 0,5 mnkr, Elevhälsan
vars underskott på 0,2 mnkr kan hänföras till det utökade
vaccinationsprogrammet. Kulturpedagogiska enhetens underskott på 0,5 mnkr beror till allra största delen på mindre
intäkter från gymnasieskolan än budgeterat. Skolområde
Nord har ett överskott på 0,1 mnkr jämfört med budget. De
delar i förvaltningens verksamheter som har ett överskott
på 3,5 mnkr är vuxenutbildningen, skolskjutsar och den
externa verksamheten för gymnasiet och grundskolan, vilket
beror på färre interkommunala elever i andra kommuner och
några fler interkommunala till kommunen än prognostiserat.
Underskott på 10,0 mnkr och ett överskott på 3,6 mnkr ger
ett sammanlagt underskott på 6,4 mnkr.
Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget
användes 2011 till investeringar på musikskolan, tillagningsköken och till trådlösa nätverk och elevdatorer.

Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. Simrishamns kommun har i genomsnitt kunnat erbjuda plats
inom förskola och skolbarnsomsorg inom fem dagar, vilket är ett bra resultat.
Förvaltningen har via en attitydundersökning, som genomfördes våren 2011,
konstaterat att verksamheternas kvalitet är hög och att personalen medvetet
arbetar med barnens utveckling. Särskilda insatser görs vad det gäller språkutveckling, något som är särskilt viktigt för barnens fortsatta lärande i förskola
och grundskola. Genuspedagog arbetar i förskolan, fritidshemmen och familjedaghemmen för att medvetandegöra och uppmärksamma personalen på hur
det redan i förskolan grundläggs traditionella könsrollsmönster bland barnen.

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

Målet är uppfyllt. 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. För de gymnasieprogram som Österlengymnasiet
erbjuder söker en majoritet av kommunens blivande gymnasieelever till kommunens skola. Lärlingsutbildningar möjliggör ett brett utbud av yrkesprogram
som många efterfrågar.

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

Målet är delvis uppfyllt. Grundskolan fungerar generellt sett bra enligt genomförda kvalitetsmätningar. Förvaltningen ser dock en tydlig skillnad mellan
pojkars och flickors resultat. Förvaltningen har från höstterminen inrättat
jämställhetsgarantin för att säkerställa att verksamheterna arbetar för ökad
jämställhet. Mätningar visar att läsutvecklingen avtar för eleverna i elva- till
tolvårsåldern. Förvaltningen har uppmärksammat skolenheterna på vikten av
att stimulera läsutveckling även i senare delen av grundskolan. Matematikkunskaperna håller på att förbättras, i första hand genom en ökad kvalitet i
undervisningen i grundskolans tidiga del.

Framtid
Ett ytterligare minskat antal födda under 2010 och 2011
kommer att ställa nya krav på grundskolans organisation och
lokaler.
En översyn av förvaltningens organisation kommer att genomföras under 2012 med fokus på styrning, uppföljning och
analys. Översynen ska tydliggöra politikernas ansvar och vad
som är tjänstemännens ansvar liksom ledarskapet i stort.
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan, fortsätter arbetet
med nya arbetssätt med hjälp av ny teknik. Fortbildning av
skolledare och pedagoger utgör en viktig del i detta förändringsarbete.
Elevhälsans roll som första linjens insats ska preciseras mot
bakgrund av arbetet med Modellområdet.

Öppet Hus på Österlengymnasiet

En kostutredning har tillsatts där målet är att under 2012
ta fram ett hållbart förslag på en kvalitativ kosthållning för
framtiden.
Framöver är stora förändringar nödvändiga för att anpassa
kostnaderna till budget. De politiska beslut, som tas kring
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, måste vara
långsiktigt hållbara och garantera en stabilitet i verksamheten.
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande: Stefan Lamme (M)
Förvaltningschef: Roland Persson

Uppdrag
•

Ansvara för individ- och familjeomsorg.

•

Bedriva omsorg och stöd till personer med psykiska och
fysiska funktionshinder.

•

Bedriva social omsorg gentemot främst äldre och hemsjukvård.

•

Ansvara för arbetsmarknadsfrågor.

•

Handha mottagande av flyktingar och ensamkommande
flyktingbarn.

•

Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd
och kommunala hyresgarantier.

Årets händelser
•

Ny alkohollag har införts.

•

Start av kriscentrum i sydöstra Skåne.

•

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes under hösten.

•

Skönadalshemmet har blivit kvalitetscertifierat.

•

Tjänstegarantier har införts inom LSS.

Verksamhetsuppföljning
Region Skåne och kommunerna Ystad och Simrishamn var
ett av landets 14 modellområden med mål att vässa samverkansformerna för att tidigt kunna upptäcka psykisk ohälsa
hos barn och ungdomar. Det av SKL, Sveriges Kommuner
och Landsting, finansierade projektet har avslutats i och med
2011. Lokalt har arbetet fortsatt och 1,5 mnkr har avsatts till
förebyggande arbete. Resurserna kommer inledningsvis att
gå till en koordinatorfunktion med uppgift att se över och
kvalitetssäkra processerna mellan olika aktörer, fritidsinsatser i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden samt samtalsgrupper för barn
som lever i utsatta miljöer. Styrgrupp för detta är samverkansrådet barn och familj.
Flyktingmottagandet har förändrats genom att Arbetsförmedlingen ska ta över ansvaret för arbetslivsintroduktionen
och den ekonomiska ersättningen till individerna. Starten har
inte varit lyckosam. Det har tagit för lång tid innan flyktingarna har erbjudits olika aktiviteter. Kommunen har också
fått betala ut försörjningsstöd för i genomsnitt fyra månader
innan den statliga ersättningen har börjat gälla. Mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn innehåller numera också

en utslussningsverksamhet, vilket ger stöd till ungdomar
som flyttar till egen lägenhet.
Under hösten har ett arbete påbörjats med att starta ett kriscentrum i sydöstra Skåne. Flera kommuner samverkar och
syftet är att ge stöd till personer som utsätts för våld i nära
relationer.
Av besparingsskäl har socialnämnden inför 2012 beslutat att
avveckla öppenvårdsverksamheten Oasen.
En ny alkohollag har trätt i kraft som har gjort nuvarande
organisation otillräcklig och alltför sårbar. Samma problem
finns i grannkommunerna, varför en utredning har tillsatts
på kommundirektörernas uppdrag med uppgift att föreslå en
gemensam handläggning av serveringstillstånd.
Inom vård och omsorg har organisationen ändrats och en
vård- och omsorgschef har tillsatts. Ökningen av behovet av
insatser har gjort att antalet anställda successivt har ökat och
enheterna är mycket stora avseende antalet anställda. Det
handlar om 45–80 anställda per ansvarsområde och antalet
kommer att stiga. Enhetschefernas arbetsmiljö har därför
diskuterats ett flertal gånger. Situationen är inte hållbar i
längden då kraven på kommunens chefer har ökat inom alla
områden. Det handlar om medarbetsamtal, ansvar för rehabfrågor, ökade krav från centrala myndigheter på dokumentation med mera.
Den ökande efterfrågan på äldreomsorg har också inneburit stora påfrestningar på omsorgshandläggarna. Antalet
vårdplaneringar har ökat kraftigt, från 588 år 2009 till 868 år
2010 samt till 971 år 2011 – nästan en fördubbling på tre år.
Kvalitetsarbetet inom vård och omsorg har bedrivits
med hög ambitionsnivå och Skönadalshemmet har blivit Qualis-certifierat. Socialförvaltningen har anslutit sig
till Senior Alert och Palliativregistret i syfte att förbättra
verksamheten. Mycket arbete har genomförts för att förbättra dokumentation i utförandet enligt socialtjänstlagens
krav. Socialnämnden har tagit ytterligare ett viktigt steg i
kvalitetssäkringsarbetet genom att fortsätta utveckla årliga
verksamhetsuppföljningar på såväl egen verksamhet som
entreprenadernas. Ett av de förbättringsområden som tydliggjorts vid uppföljningarna har varit just brister i dokumentationen.
Rehabverksamheten har omorganiserats för att kunna arbeta
effektivare och ge mer tid till brukarna. Distriktssköterskeorganisationen har omorganiserats för att få en budget i balans
och skapa en mer hållbar organisation med ökad samverkan
mellan olika områden.
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
Socialnämndens interna kontroll har genomförts enligt plan
med få, obetydliga anmärkningar.

De förebyggande hembesöken till personer som under året
fyller 80 år har fortsatt och blivit mycket populära. 75 procent av årsklassen vill ha ett hembesök. Det fyller en mycket
viktigt förebyggande funktion och tillför verksamheten
viktig information.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2010

2011

78 160
439 386

88 505
469 023

Nettokostnader
Budget

361 226
377 308

380 518
384 877

Budgetavvikelse

16 082

4 359

Nettoinvesteringar
Budget

2 375
3 422

1 544
3 547

Budgetavvikelse

1 047

2 003

Intäkter
Kostnader

Beställare av vård och omsorg har redovisat ett negativt
resultat på 9,0 mnkr. Underskottet beror till största delen på
ett ökat behov av insater i ordinärt boende. Utfallet fördelar
sig på övergripande verksamheter +1,7 mnkr, köp av externa
platser inom socialtjänstlagen -1,4 mnkr, intern resursfördelning till ordinärt och särskilt boende -9,3 mnkr.

Christina och Birgitta är ansvariga för hembesöken till de personer som
under året fyller 80 år.

Arbetet med anhörigcentret har fortsatt, likaså utvecklingsarbetet inom demensomsorgen till följd av det nationella
handlingsprogrammet.

Utförare inom vård och omsorg redovisar totalt ett positivt
resultat på 4,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten har bedrivits effektivt. Utfallet fördelar sig på särskilt boende +1,2 mnkr, ordinärt boende inklusive korttiden
+2,6 mnkr, bostadsanpassningen -1,0 mnkr, hemsjukvården
-2,1 mnkr medan övriga verksamheter vid enheterna tillsammans redovisar ett överskott på 3,7 mnkr.

Under året har det förts diskussioner om hur arbetet med
översyn av vård- och omsorgsplanen ska bedrivas. Kommunen har några få år på sig att förbereda de verkliga
demografiska utmaningarna som accelererar efter år 2020.
Socialnämnden har tagit ett konkret initiativ för att stimulera
byggandet av trygghetsbostäder genom att via fullmäktigebeslut införa stimulansbidrag. Nämnden har ett samarbete
med Simrishamns Bostäder AB för att skapa trygghetsboende i Sankt Olof och i Gärsnäs.

Beställare av LSS-verksamheten redovisar totalt ett positivt
resultat på 5,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på att LSS
verksamheten inte har behövt köpa externa platser. Utfallet fördelar sig på försäljning av platser av korttidsvistelsen
+0,9 mnkr, köp av externa platser inom LSS +3,2 mnkr,
intern resursfördelning +1,1 mnkr medan övergripande verksamheter redovisar ett underskott på 0,1 mnkr.

Utvecklingsarbetet inom LSS har fortsatt i syfte att skapa
en modern och mer individuellt anpassad verksamhet. Det
handlar bland annat om att anpassa verksamhetsutbudet till
de nya målgrupperna med diagnoser ur autismspektrat. Ett
steg är att funktionen arbetskonsulent har utökats i syfte att
med berörda myndigheter öka möjligheterna till arbete och
sysselsättning för målgruppen. Här krävs mycket nytänkande. Ett arbete har påbörjats med alternativ kommunikation/kognition för att öka möjligheterna till delaktighet.
Likaså har genomförandeplanerna på individnivå utvecklats
för att garantera god kvalitet på insatserna. Brukarråd och
husmöten har utvecklats. Socialnämnden har tagit beslut om
tjänstegarantier så att brukaren vet vad som kan förväntas.
Metoddiskussioner pågår genom stöd av extern handledare.

Utförare inom LSS-verksamheten redovisar totalt ett positivt
resultat på 1,1 mnkr. Utfallet fördelar sig på personlig assistans +1,7 mnkr, gruppboenden -0,9 mnkr, korttidsvistelsen -0,6 mnkr medan de övriga verksamheterna inom LSS
tillsammans redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Överskottet
på personlig assistans är egentligen ett underskott på drygt
2 mnkr då enheten under 2011 redovisar en extra utbetalning från försäkringskassan beroende på att de ändrade sin
utbetalningsrutin mot kommunen.
Individ- och familjeomsorgen redovisar totalt ett positivt
resultat på 0,3 mnkr. Utfallet fördelar sig på verksamheterna
för placeringar, totalt -1,2 mnkr. Försörjningsstödet redovisar ett underskott på 0,3 mnkr, främst beroende på kraftig
ökning i december månad. Kommunens flyktingverksamhet
inklusive mottagandet av ensamkommande flyktingbarn gick
med ett gemensamt överskott på 1,7 mnkr beroende på att

Stödet till anhöriga inom LSS är viktigt och därför har, i
samverkan med anhörigcentret, anhörigombud utbildats och
anhöriggrupper startats.
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
uppbokning av intäktssidan underskattades vid bokslutsarbetet 2010. Övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen redovisar tillsammans ett överskott på 0,1 mnkr.
Övriga gemensamma verksamheter redovisar totalt ett positivt resultat på 2,5 mnkr. Utfallet beror främst på att lönerevisionen blev något lägre än förväntat och gav ett överskott
på 1,6 mnkr. Övriga övergripande verksamheter såsom socialförvaltningen, omsorgshandläggarna och administrationen
redovisar ett överskott på totalt 0,9 mnkr.
Vad gäller investeringsbudgeten upphandlade socialförvaltningen ett vård- och omsorgssystem som skulle införas
under 2011. Leverantören uppfyllde dock inte kraven varför
avtalet är upphävt från kommunens sida. Detta medför också
att projektet är avslutat och investeringar på IT-sidan har
lagts på is. Ny upphandling är upprättad. Ett visst överskott
uppkom även på hjälpmedelssidan. Totalt överskott uppgår
till 2 mnkr.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Barn och ungdomar
ska växa upp under
trygga och goda förhållanden. Beroendet av
alkohol och droger ska
motverkas och hållas
på en lägsta möjliga
nivå. Människor med
otillräckliga inkomster ska tillförsäkras
en skälig levnadsnivå
och ges stöd till att
bli självförsörjande.
Flyktingar ska ges stöd
för att kunna integreras
i samhället och leva ett
självständigt liv.

Målet är delvis uppfyllt.
Genomförd klientenkät
hade så stort bortfall att
några säkra slutsatser inte
går att dra. Övrig uppföljning visar att målet är
delvis uppfyllt. Inför 2012
har sättet att mäta måluppfyllelse reviderats. Mer
utvecklingsarbete kvarstår.
Vissa av målen är mycket
svåra att mäta.

Personer med nedsatta
funktioner ska ha möjlighet att leva och bo så
normalt och självständigt som möjligt och
det ska vara tryggt att
åldras i Simrishamn.

Målet är delvis uppfyllt.
Genomförda individuella
kvalitetsuppföljningar visar
att målet delvis är uppfyllt.
Den nationella brukarundersökningen – äldreguiden – har ett bortfall som
gör resultatet tveksamt.
Simrishamn har dock ett
nöjd-kund-index på övre
tredjedelen, men, som
majoriteten av kommuner,
ett lägre resultat på social
samvaro och aktiviteter.
Läkemedelsavvikelser har
ökat något. Antalet fall
med skada har inte minskat
(216). Totalt 36 trycksår
har registrerats under en
mätvecka.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

Personer med nedsatta
funktioner ska ha möjlighet att leva och bo så
normalt och självständigt som möjligt.

Målet är delvis uppfyllt.
Genomförda individuella
kvalitetsuppföljningar visar
att målet i huvudsak är uppfyllt. Ett förbättringsområde
är individens delaktighet
i insatsernas utformande
och genomförande. Här
finns något lite kvar till att
nå nämndens mål. För två
av socialnämndens mål är
2011 ett referensår. Mer
utvecklingsarbete kvarstår.

Framtid
De demografiska förändringarna kommer successivt att
slå igenom. Fram till år 2020 har antalet personer över 80
år blivit cirka 550 fler. Det är då som behovet av vård och
omsorg kommer att öka. Av dessa är cirka 60–70 över 90
år. Utbyggnaden av äldreomsorgen måste följa demografin
och det gäller särskilt utvecklingen av demensomsorgen.
Cirka 40 procent av dem som är över 90 år har en utvecklad
demenssjukdom och kräver omfattande insatser motsvarande särskilt boende. En ungefärlig beräkning säger att
äldreomsorgen måste tillföras cirka 40 miljoner i ökad ram
successivt fram till år 2020. Möjligheterna att effektivisera
verksamheten ska inte överskattas då den redan bedrivs
cirka tio procent billigare än en genomsnittskommun. Tron
att de äldre kommer att bli allt friskare finns det ingen grund
för. Bristande resurser till vård och omsorg leder till dålig
kvalitet på insatserna till brukarna, dålig arbetsmiljö för
personalen men har även ett genderperspektiv.
Inom LSS är den stora utmaningen att anpassa verksamheten
till de nya målgrupperna. Här finns framöver behov, från
början av 2014, av ytterligare ett LSS-boende för ungdomar
som ska flytta hemifrån, samtidigt som omsorg ska ges till
personer som tidigare vårdats inom psykiatrin.
Inom individ- och familjeomsorgen spelar samhällskonjunkturen stor roll. Vikande konjunktur kan medföra ökade
sociala kostnader.
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Räkenskaper – driftredovisning
Nettokostnad totalt
Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

691

926

790

-136

Revisionen

374

996

980

-16

Valnämnden

321

-106

20

126

1 766

1 761

1 620

-141

71 275

66 807

67 632

825

Nettokostnad per nämnd/förvaltning 1
(tkr)

Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden

506

535

560

25

Samhällsbyggnadsnämnden

38 672

44 695

42 078

-2 617

Kultur- och fritidsnämnden

33 127

34 307

34 540

233

Barn- och utbildningsnämnden

344 170

347 179

340 734

-6 445

Socialnämnden

361 226

380 518

384 877

4 359

852 128

877 618

873 831

-3 787

-884 790

-882 915

-870 646

12 269

-32 662

-5 297

3 185

8 482

Summa verksamhet
Finansieringen

Summa nettokostnad
1

Interna poster mellan nämnderna ingår.

			

Humla
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Nettoinvesteringar totalt
Nettoinvestering per nämnd (tkr)

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

1 815
37 808
1 000
1 413
2 375

3 023
38 021
744
1 474
1 544

4 070
78 297
1 181
1 500
3 547

1 047
40 276
437
26
2 003

44 411

44 806

88 595

43 789

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Summa
1

Nettoinvesteringar

Hamnverksamheten övergick från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden under 2011.
80,0

74,9

72,1

70,0
60,0
50,0
40,0

39,7

44,4

44,8

2010

2011

30,0
20,0
10,0
0,0
mnkr

2007

2008

2009

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Page 1

Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

1

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

IT, KLK

365

389

400

11

E-tjänster, KLK
Telefonisystem, KLK
Ärendehanteringssystem, KLK
Inventarier, KLK
PA-system, KLK
Tillbud och avvikelserapporteringssystem, KLK
Marint centrum inredning tegelmagasin
Turistbyrån inventarier
Tomrör bredbandsutbyggnad
Bornholmskaj, hamnen 1
Upprustning småbåtshamnen 1
El-stolpar och laddningsaut, hamnen 1
Belysningsmaster, hamnen 1
Pirarm, hamnen 1

0
0
0
13
0
0
0
20
0
3
225
797
136
256

686
885
531
9
83
0
205
235
0
0
0
0
0
0

1 300
650
560
100
0
60
250
350
400
0
0
0
0
0

614
-235
29
91
-83
60
45
115
400
0
0
0
0
0

1 815

3 023

4 070

1 047

Summa

Hamnverksamheten övergick från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden under 2011.
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Fastighet
varav ombyggnad av skollokaler
varav energibesparingsåtgärder
varav brandskydd
varav teknisk utrustning fritidsanläggningar
varav Godsmagasinet, återuppbyggnad
varav inneklimat ventilation
varav sanering av PCB
varav Österlengymnasiet, ombyggnation
varav energibidrag Borrby skola
varav Österlens museum
varav kv. Valfisken
varav BUN/hemtjänsten flyttning
varav fritidsanläggningar inlösen
varav övrigt
MBK
varav kart- och mätutrustning
Hamn 1
varav flytbryggor småbåtshamnen
varav övrigt
Offentliga rummet
varav Sankt Olof torg med mera
varav Borrby torg med mera
varav Hammenhögs bycentrum
varav reinvesteringar gator
varav Järnvägsgatan, Simrishamn
varav förnyelse lekplatser
varav rondell Hamngatan/Stenbocksgatan
varav GC-väg Tångdala-Rörum
varav belysningar och julbelysning
varav övrigt
Övrigt
varav plan- och bygglovsverksamhet

Summa
1

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

11 591
902
1 060
1 400
0
0
670
0
0
49
2 316
2 622
648
1 054
870
184
184
0
0
0
3 052
0
0
0
877
1 307
0
63
0
0
805
20
20

7 925
217
1 054
2 394
429
335
1 997
0
402
930
0
0
0
0
167
220
220
2 753
2 486
267
12 930
1 524
141
20
5 454
0
1 207
169
596
1 015
2 804
61
61

20 690
8 170
2 740
1 500
1 000
1 934
2 480
1 300
0
930
0
0
0
0
636
500
500
3 450
2 250
1 200
21 272
3 000
2 203
1 095
5 400
0
1 196
1 935
900
797
4 746
120
120

12 765
7 953
1 686
-894
571
1 599
483
1 300
-402
0
0
0
0
0
469
280
280
697
-236
933
8 342
1 476
2 062
1 075
-54
0
-11
1 766
304
-218
1 942
59
59

14 847

23 889

46 032

22 143

Hamnverksamheten övergick från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden under 2011.
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Räkenskaper
nskaper––investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden,
Vatten och avlopp
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

3 557
1 725
1 176
198
458
17 352
2 052

3 013
549
1 741
696
27
9 515
1 604

8 165
1 800
2 900
900
2 565
24 100
0

5 152
1 251
1 159
204
2 538
14 585
-1 604

22 961

14 132

32 265

18 133

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

182
232
0
148
188
250
0
0
0
0
0

184
9
0
28
257
0
0
51
124
72
19

204
50
235
57
250
0
35
50
150
75
75

20
41
235
29
-7
0
35
-1
26
3
56

1 000

744

1 181

437

Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

Musikinstrument
Datorer och trådlöst nätverk ”Ett till ett”
Inventarier tillagningskök

0
997
416

45
955
474

45
955
500

0
0
26

1 413

1 474

1 500

26

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budget
2011

Budgetavvikelse

207
63
736
242
1 127

64
0
0
226
1 254

700
800
0
247
1 800

636
800
0
21
546

2 375

1 544

3 547

2 003

Vatten- och avlopp
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät
varav avloppsreningsverk och pumpstationer
varav vattenverk
varav vattenledningsnätet
Landsbygdens vattenförsörjning
Vatten- och avloppservicer

Summa

			
Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Inventarier
Benka-Di Inventarier
Utrustning RFID biblioteket
Gyllebobadet ny omklädningsbyggnad
Österlens museum
Värmepump Tobiksvik
Bowlinghallen
Innebandysarg
Utbyte stolar Valfisken
Magasinutrymme
Konstinköp, årligt

Summa

		
		

Summa

			
Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
IT-investeringar
Vård- och omsorgsprogram
Inventarier hemtjänst
Trygghetslarm
Hjälpmedel

Summa
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Räkenskaper – resultaträkning
Resultaträkning

Not

			
(exklusive interna poster) (mnkr)
				
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1

Kommunen Kommunen
2010
2011

Koncernen
2011

218,0
-1 014,3
-35,1

234,5
-1 074,9
-35,9

315,1
-1 073,6
-49,1

333,9
-1 134,3
-51,8

-831,4

-876,3

-807,6

-852,2

627,3
235,2
6,2
-4,6

662,2
213,6
11,5
-5,7

627,3
235,2
4,4
-25,3

662,2
213,6
7,1
-26,9

32,7

5,3

34,0

3,8

0,0
-

0,0
-

0,0
-0,2
-0,1

0,0
-0,2
-0,1

32,7

5,3

33,7

3,5

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Koncernen
2010

2
3
4
5

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Bokslutsdispositioner
Skattekostnader

Årets resultat

Balanskravsresultatet för kommunen uppgår till 4,2 mnkr. Justering har då gjorts avseende realisationsvinster vid fastighetsförsäljning 1,7 mnkr och netto av värdeförändring och uttag pensionsmedelsförvaltningen 5,1 mnkr samt underskott vatten- och avloppsverksamheten 2,1 mnkr.

Balanskravsresultat

Årets resultat

30,0
26,1

24,1

25,0

20,0
15,4

15,0

13,5

10,0
4,2

5,0
0,0
mnkr

2007
26,1

2008
15,4

2009
13,5

2010
24,1

Page 1
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2011
4,2

Räkenskaper – balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Not Kommunen
2010-12-31

Kommunen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2011-12-31

819,6

828,9

1 535,8

1 524,3

632,9

640,7

1 412,6

1 401,5

6

597,9

604,5

1 368,1

1 349,7

7

35,0
0,0
186,7

36,2
0,0
188,2

44,2
0,3
123,2

44,4
7,4
122,8

214,4

237,6

231,6

306,3

0,7
13,5
79,3
120,9

0,6
16,7
103,2
117,1

1,9
13,5
90,5
125,7

1,8
16,7
148,7
139,1

1 034,0

1 066,5

1 767,4

1 830,6

588,6

593,9

626,6

630,2

32,7

5,3

33,7

3,5

Obeskattade reserver

-

-

0,4

0,6

Periodiseringsfond

-

-

0,4

0,6

5,2

15,9

8,7

19,1

5,2

15,9

8,7

19,1

440,2

456,7

1 131,7

1 180,7

226,0
214,2

260,6
196,1

897,1
234,6

934,4
246,3

1 034,0

1 066,5

1 767,4

1 830,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar
varav maskiner och inventarier
varav pågående nyanläggning
Finansiella

8

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

9
10
11
12

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
13
Eget kapital
varav årets resultat

Avsättningar

14

Avsättning för pensioner

Skulder
Långfristiga
Kortfristiga

15
16

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

				
Ansvarsförbindelser (mnkr)
Pensioner intjänade före 1998 inklusive
särskild löneskatt
Pensioner intjänade före 1998 inklusive
särskild löneskatt, förtroendevalda
Kommunalt förlustansvar för egna hem och
bostadsrätter
Kommunala bolag
Stiftelser
Leasingavtal
Ställda panter
Solidarisk borgen Kommuninvest

Not

Kommunen Kommunen
2010-12-31 2011-12-31

14

14

45

396,8

437,5

-

6,9

0,3

0,3

673,6
5,8
3,3
0,0
669,0

673,6
5,4
2,4
0,0
719,0

Räkenskaper – finansieringsanalys
Finansieringsanalys (mnkr)

Not

2010-12-31 2011-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

32,7

5,3

Justering för av- och nedskrivningar

35,1

35,9

0,0

10,6

Justering för avsättningar
Justering för förändring av eget kapital
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

17

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-5,1

0,0

-10,7

-6,8

52,0

45,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

18

-2,9

-27,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

16

6,1

-18,1

55,2

-0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar

19

-44,4

-44,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

20

10,2

2,8

Investering finansiella anläggningstillgångar

21

-4,0

-10,0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

22

6,0

13,6

-32,2

-38,4

5,0

85,0

-25,0

-65,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning anläggningsavgifter

7,0

14,8

-3,2

0,1

-16,2
6,8

34,7
-3,8

Likvida medel vid årets början

114,1

120,9

Likvida medel vid årets slut

120,9

117,1

Ökning/minskning långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Låneskuld

Låneskuld

200,0

165,2

165,2

165,2

165,0
145,2

150,0

100,0

50,0

0,0
mnkr

2007
165,2

2008
165,2

2009
165,2

2010
145,2

Page 1
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2011
165,0

Räkenskaper – resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp
Resultaträkning, Vatten och avlopp (tkr)

Bokslut
2010

Bokslut
2011

46 932

54 581

1 924

2 235

48 856

56 816

Kapitalkostnader

-14 269

-14 753

Övriga kostnader

-34 587

-44 130

-48 856
0

-58 883
-2 067

Vatten- och avloppsavgifter
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Årets resultat1
1

I resultatet för 2011 ingår att förutbetalda intäkter från tidigare år, 5 764 tkr, har resultatförts.

Balansräkning, Vatten och avlopp (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2010-12-31 2011-12-31

Vattenledningar och vattenverk
Inventarier vattenverk
Avloppsledningar och reningsverk
Inventarier avloppsverk

108 868

113 285

403

321

106 221

107 229

765

594

5 820

7 567

222 077

228 996

0

-2 067

5 764

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ansamlad förlust

Skulder
Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter 1
Långfristiga skulder
Anläggningsavgifter
Övriga långfristiga skulder

Summa skulder

80 785

95 571

135 528

135 492

222 077

228 996

Tidigare års eget kapital benämns som förutbetalda intäkter i enlighet med rekommendation 18, Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Då
det ackumulerade resultatet t.o.m. 2011 visar ett underskott redovisas detta som negativt eget kapital.			

1
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Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter			
Redovisningsprinciper

Sammanställd redovisning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Den sammanställda redovisningen utgår från RKR:s rekommendation nr 8.2. I den kommunala koncernen ingår samtliga
bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20
procents inflytande i. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av figur under avsnittet
”Sammanställd redovisning”. Koncernens resultat- och balansräkning är uppställd bredvid kommunens resultat- och balansräkning för innevarande och föregående år.

Pensionsskuld
Skulden består av avsättningar i balansräkningen och ansvarsförbindelse inom linjen. Den individuella delen, inklusive löneskatt, redovisas som kortfristig skuld. Beloppen är beräknade
av KPA utifrån RIPS 07.

Endast den del som kommunen äger ingår i den sammanställda
redovisningen. Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen.

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

Byte av redovisningsprincip
Under året har inget byte av redovisningsprincip skett.

Anläggningstillgångar

Begreppsförklaringar

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

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.

Finansiella tillgångar

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

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

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.

VA-anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna har till och med år 2004 bokförts som
extra avskrivning av anläggningstillgångarna. Sedan år 2005
har dessa avgifter bokförts i balansräkningen som förutbetalda intäkter, för framtida periodisering till driftbudgeten.
Från och med år 2008 intäktsförs utöver periodiseringen tio
procent av avgifterna direkt i resultatet för att täcka de direkta
kostnaderna. Från och med år 2010 har omklassificeringen av
anslutningsavgifterna i balansräkningen ändrats från kortfristig
till långfristig skuld.

Finansieringsanalysen visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering
och därmed likviditetsförändringen.

Exploateringsverksamheten

Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

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.

Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar.
Undantag görs för investeringar inom vatten- och avloppsverksamhet då dessa redovisas som anläggningstillgångar.

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det
uppkommit under året. Årets resultat eller förändringen av det
egna kapitalet kan också utläsas i balansräkningen.
Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets nettoin-
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Tillgångar är dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar) dels omsättningstillgångar.

vesteringar som finansierats med egna medel.
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga.

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

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

Noter
Not 1 (tkr)
Av- och nedskrivningar

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Avskrivning anläggningstillgångar

Koncernen Koncernen
2010
2011

-33 380

-34 499

-45 320

-50 505

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

-1 479

-1 363

-3 479

-1 363

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

-275

0

-275

0

-35 134

-35 862

-49 074

-51 868

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

618 021

645 397

618 021

645 397

8 815

14 046

8 815

14 046

497

2 786

497

2 786

627 333

662 229

627 333

662 229

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

Summa

Not 2 (tkr)
Skatteintäkter
Kommunalskatt, preliminär innevarande år
Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år
Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år

Summa
Not 3 (tkr)				
Generella statsbidrag etc.

175 855

177 609

175 855

177 609

Kostnadsutjämning

Inkomstutjämning

-1 488

1 913

-1 488

1 913

Statsbidrag till LSS

8 690

-1 250

8 690

-1 250

25 707

25 708

25 707

25 708

8 558

9 955

8 558

9 955

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år
Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år
Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år

-944

-372

-944

-372

18 852

0

18 852

0

235 230

213 563

235 230

213 563

Konjunkturbidrag

Summa
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Not 4 (tkr)
Finansiella intäkter

Kommunen
2010

Kommunen
2011

686

1 715

705

4 195

0

4 818

0

0

Utdelning pensionsmedelsplacering

3 595

2 900

2 544

2 900

Borgensavgifter

1 904

2 021

0

0

0

0

1 114

0

6 185

11 454

4 363

7 095

Kommunen
2010

Kommunen
2011

-4 404

-5 243

-23 067

-26 385

-256

-416

-2 280

-551

-4 660

-5 659

-25 347

-26 936

Kommunen
2010

Kommunen
2011

591 772

597 938

1 293 418

Ränteintäkter
Utdelning koncernföretag

Övriga finansiella intäkter

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

Summa
Not 6 (tkr)			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde

Koncernen Koncernen
2010
2011

Koncernen Koncernen
2010
2011
1 368 130

Årets anskaffningar

38 559

37 099

118 572

60 112

Årets försäljningar

-4 629

-643

-4 629

-37 393

Årets nedskrivningar 1

-1 418

-1 363

-3 418

-1 363

Omföringar

484

-500

484

-500

-26 830

-28 002

-36 297

-39 311

597 938

604 529

1 368 130

1 349 675

13 775

14 040

varav verksamhetsfastigheter

207 325

201 012

varav VA-anläggningar

215 090

220 514

varav hamnar

76 147

75 181

varav publika fastigheter (gator etc.)

73 514

82 464

varav hyres-, industrifastigheter etc.

3 131

2 952

varav brandstationer

7 742

7 198

varav övriga fastigheter

1 214

1 168

Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
varav markreserv

1

Koncernen Koncernen
2010
2011

Årets nedskrivning beträffande kommunen avser anpassning av avskrivningstiden till avtalstiden.
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Not 7 (tkr)				
Maskiner och inventarier

Kommunen Kommunen
2010
2011

Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar
Årets nedskrivningar

Koncernen
2010

Koncernen
2011
44 276

36 213

34 970

46 006

5 368

7 707

7 334

9 969

0

0

0

-4 408

-61

0

-61

0

-6 550

-6 497

-9 043

-5 391

34 970

36 180

44 236

44 446

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

110 727

112 307

110 727

112 307

Årets avskrivningar

Utgående bokfört värde
Not 8 (tkr)			
Aktier och andelar, långfristiga fordringar
Pensionskapital
Aktier i kommunens bolag

65 450

65 450

0

0

Aktier i Sydskånes Avfalls AB

5 255

5 255

2 627

5 255

Förlagslån Kommuninvest

3 500

3 500

3 500

3 500

Andelar i Kommunassurans

936

936

936

936

Andelar i Kommuninvest

723

723

723

723

107

3

4 689

83

186 698

188 174

123 202

122 804

1

Övriga aktier, andelar och fordringar

Summa

Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 244 396 kr för Simrishamns kommun. Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår per 2011-12-31 till 967 529 kr (inkluderar tidigare års emissioner).
1

Not 9 (tkr)				
Förråd och lager

Kommunen Kommunen
2010
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

438

321

Förråd, tekniska avdelningen

438

321

Lager, Österlens museum

305

254

305

254

Lager och förråd, koncern

-

-

1 150

1 193

743

575

1 893

1 768

Summa
Not 10 (tkr)			
Exploateringsfastigheter

Kommunen Kommunen
2010
2011

Koncernen Koncernen
2010
2011

Fastigheter för bostäder

11 361

14 998

11 361

14 998

Fastigheter för industri

2 092

1 748

2 092

1 748

13 453

16 746

13 453

16 746

Summa
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Not 11 (tkr)
Fordringar

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

14 463

17 143

16 343

55 252

Fordringar till staten

2 482

2 903

2 482

2 903

Mervärdesskattefordringar

7 246

7 828

7 246

8 114

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

51 338

75 000

52 607

77 256

varav upplupen kommunal fastighetsavgift

15 790

18 141

15 790

18 141

varav upplupna skatteintäkter

8 815

25 647

25 647

25 647

Övriga kortfristiga fordringar

3 797

312

11 806

5 154

79 326

103 186

90 484

148 679

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

120 941

117 100

125 741

139 131

120 941

117 100

125 741

139 131

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

601 572

626 561

Kundfordringar

Summa
Not 12 (tkr)				
Kassa och bank
Plusgiro och bankkonto

Summa
Not 13 (tkr)				
Eget kapital
Ingående eget kapital VA

5 069

0

Ingående eget kapital Bun-enheter 1

-3 411

0

Ingående eget kapital Intraprenader Soc 1

3 849

0

555 502

588 602

561 009

588 602

Ingående eget kapital, övrigt

Summa ingående eget kapital
Årets resultat VA

-

-2 067

-14 048

0

2 568

0

44 142

7 365

32 662

5 298

33 738

3 550

-

-

-3 680

0

-5 069

0

-5 069

0

27 593

5 298

24 989

3 550

-

-2 067

-17 459

0

6 417

0

599 644

7 365

588 602

593 900

626 561

630 111

2

Årets resultat Bun-enheter 1
Årets resultat Intraprenader, Soc

1

Årets resultat, övrigt

Summa årets resultat
Justering koncernen 3
Justering för förändring av eget kapital VA

2

Summa förändring eget kapital
Utgående eget kapital VA 2
Utgående eget kapital Bun-enheter 1
Utgående eget kapital Intraprenader Soc 1
Utgående eget kapital, övrigt

Summa utgående eget kapital

Intraprenaderna inom socialnämnden och resultatenheterna inom barn- och utbildningsnämnden har avslutats inför 2011.
Tidigare års eget kapital benämns som förutbetalda intäkter i enlighet med rekommendation 18, Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Då
det ackumulerade resultatet t.o.m. 2011 visar ett underskott redovisas detta som negativt eget kapital.
3
Beloppet avser justerat balanserat resultat i Simrishamns Bostäder AB.
1
2
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Not 14 (tkr)				
Avsättningar pensioner etc.

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

Ingående avsättning

5 213

5 230

8 689

8 730

Pensionsutbetalningar

0

0

0

Sänkning av diskonteringsräntan

0

450

450

Arbetstagare som pensionerats

0

2 013

2 013

Utbetalningar

0

-251

-521

-251

-743

180

1 179

199

1 179

Ränte- och basbeloppsuppräkning

88

206

88

206

Övrig post

-3

-74

-3

-74

Förändring av löneskatt

3

2 075

8

1 994

Pensionsskuldsberäkning förtroendevalda

0

5 339

5 230

15 897

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Ingående ansvarsförbindelse

413 639

396 821

Pensionsutbetalningar

-12 681

-14 625

0

24 852

4 564

10 172

Nyintjänad pension

Utgående avsättning

5 339

8 730

19 094

				
Ansvarsförbindelse

Sänkning av diskonteringsränta
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering

-280

-264

-3 893

13 919

Övrig post

-1 245

-1 312

Förändring av löneskatt

-3 283

7 943

396 821

437 506

26 942

29 415

0

0

92,0%

93,0%

Bromsen

Utgående ansvarsförbindelse
Förpliktelse minskad genom försäkring 1
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad
1

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

Simrishamns kommun ingick år 1997 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten
av Simrishamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 718 976 840 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 714 407 426 kronor.
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Not 15 (tkr)
Långfristiga skulder

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

85 000

140 000

499 600

554 600

Kommuninvest
Nordea

30 000

0

52 000

22 000

SEB

25 000

25 000

262 000

262 000

ÖKRAB

5 255

0

2 627

0

80 785

95 571

80 785

95 571

0

0

138

255

226 040

260 571

897 150

934 426

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Koncernen
2010

Koncernen
2011

Anläggningsavgifter vatten och avlopp
Övriga långfristiga skulder

Summa
Not 16 (tkr)			
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

38 217

39 999

53 125

63 200

Kortfristig skuld koncernkonto

15 081

17 295

0

17 295

Mervärdesskatteskulder
Preliminär skatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner

13

2 546

13

2 546

7 998

8 382

7 998

8 602

152 391

127 662

168 500

148 919

39 614

40 258

40 258

5 352

4 935

4 935

18 087

19 014

19 014

4 558

5 884

5 884

varav arbetsgivaravgifter

12 141

12 246

12 246

varav periodiserad skatteintäkt

22 946

0

0

varav pensionskostnad, individuell del
varav särskild löneskatt

varav upplupna räntekostnader

1 034

1 502

1 502

48 659

43 750

43 750

497

237

5 022

5 819

214 197

196 121

234 658

246 381

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Justering fastighetsförsäljning

-5 601

-1 657

Justering pensionsmedelsförvaltning

-4 807

-5 181

-275

0

-10 683

-6 838

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

Summa

		
Not 17 (tkr)		
Ej likviditetspåverkande poster

Justering nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

Summa
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Not 18 (tkr)		
Förändring kortfristiga fordringar

Kommunen
2010

Kommunen
2011

-3 407

-23 859

Fordringar
Förråd och lager

20

169

433

-3 292

-2 954

-26 982

Kommunen
2010

Kommunen
2011

-44 411

-44 806

-44 411

-44 806

Kommunen
2010

Kommunen
2011

10 230

2 300

Exploateringsfastigheter

Summa
Not 19 (tkr)				
Investering materiella anläggningstillgångar
Enligt investeringsredovisning

Summa
Not 20 (tkr)			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Omföring fastigheter

0

500

Inventarier

0

0

Summa

10 230

2 800

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Not 21 (tkr)				
Investering finansiella anläggningstillgångar
Pensionskapital aktier
Pensionskapital räntebärande

Summa
Not 22 (tkr)			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

-5 000

-4 000

-5 000

-4 000

-10 000

Kommunen
2010

Kommunen
2011

Pensionskapital aktier

4 000

8 600

Pensionskapital räntebärande

2 000

5 000

6 000

13 600

Summa
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Övriga upplysningar			
Skadeståndsanspråk som kommunen gjort bedömningen att det
ej finns skäl att göra några avsättningar för
Typ av krav (tkr)
Ekonomiska krav brandskyddsåtgärder

Kommunen
2010
Belopp

Kommunen
2011
Belopp

12 000

12 000

7 600

7 600

-

-

19 600

19 600

(kravet avser kommunen och Räddningstjänstförbundet)
Ekonomiska krav avskrivet/avslutat detaljplanärende
Tolv st ärende av mindre väsentligt belopp alternativt avsaknad av uppgift på belopp

Summa

Äpple
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En plats för livet
– året runt

Ska du flytta, ska du flytta till
Simrishamn på Österlen

