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Kommunstyrelsens ordförande
Kommunikationer

Bra resultat trots tuffa förutsättningar

Ett stort engagemang kring frågor om infrastruktur och
kollektivtrafik har föranlett såväl formella som informella
samtal och möten med företrädare för Skånetrafiken och
Region Skåne. De inkörningsproblem som uppstod i samband med införandet av timmestrafik för Pågatåg hösten
2011, har minskat under året och pålitligheten har blivit
bättre. Ystadbanan är den bana som kan uppvisa störst ökning av resande i hela Skåne med 15 procent under 2012.
Flera gemensamma skrivelser och möten har därutöver
handlagts och genomförts inom SÖSK-samarbetet rörande
kollektivtrafik och infrastruktur. Kommunen har redan
tidigare tillskjutit 2 mnkr som medfinansiering för att
tillsammans med Trafikverket, Region Skåne och de fem
andra berörda kommunerna få en järnvägsutredning och
förstudie för Simrishamnsbanan genomförd. Frågan om
fortsatt service på resecentrum i Simrishamn är av stor
vikt och flera initiativ har tagits för att få entreprenörer och
Skånetrafiken att sluta ett långsiktigt avtal. Kommunen
tillhandahåller lokaler kostnadsfritt.

Årets resultat +13 miljoner kronor 2012 – balans i kommunens ekonomi för tionde året i rad.
Simrishamns kommuns bokslut för 2012 visar ett positivt ekonomiskt resultat för tionde året i rad. Överskottet
på 13 mnkr är 9 mnkr bättre än budget. Att vi trots vikande
födelsenetto och en svag konjunktur, kan visa upp ett
överskott, visar på att nämnderna och förvaltningarna har
jobbat intensivt med budgetföljsamheten. Det är glädjande
att konstatera att de stora nämnderna uppvisar positiva
trender. Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppvisar bättre resultat än förra året. Trots att
2012 präglats av den globala finanskrisen och vikande
befolkningsnetto, är det starkt att fortsatt klara en ekonomi
i balans.
De senaste årens befolkningsminskning måste vändas
och jobbskapande åtgärder, bostadsbyggande och förbättrade kommunikationer är en av de viktigaste faktorerna för
att lyckas med detta. Året har i stor utsträckning präglats
av initiativ kring dessa områden.

Framtidsinvesteringar

De extra insatser som gjorts under året på kommunens
gator och parker har lett till högre standard och sänkta
framtida underhållskostnader.
Framtagandet av en ny vision och styrsystem har fortsatt. Intresset från medborgarna har varit stort och många
kloka synpunkter har vägts in under processen. Jag är
övertygad om att dessa ansträngningar kommer att visa
sig väl investerade med bättre styrning och tydligare fokus
som resultat.
Det pågående arbetet med en ny, kommuntäckande
översiktsplan kommer också att medföra positiva effekter
genom att de framtida möjligheterna för kommunen tydliggörs på ett bättre sätt.
Vi har under året haft glädjen att hälsa ett antal nya
medarbetare på ledande poster välkomna, bland annat ny
samhällsbyggnadschef, barn- och utbildningschef och
personalchef.

Jobbskapande

Kommunen har varit möjliggörare i form av planer och
tillstånd när flera större arbetsgivare i kommunen har
satsat på utveckling och tillväxt. Under året har beslut
tagits om att, tillsammans med Ystads kommun och det
lokala näringslivet, bilda ett destinationsbolag i syfte att
utveckla besöksnäringen ytterligare. Ett led i detta är också
satsningarna på Marint centrum, som redan skapat nya arbetstillfällen, både i projekt och nya företag. Jobbskapande
åtgärder som införande av valfrihetssystem i bland annat
hemtjänsten (LOV) och flera kommunala initiativ för
mer handel är andra områden som sannolikt kommer att
få positiva effekter för sysselsättning och inflyttning. De
Kreativa och Kulturella Näringarna (KKN) har engagerats
i ett omfattande projekt under året. Med en stor andel kreativa företag med lokal identitet, kopplingar till besöksnäringen och många goda exempel på kreativt och innovativt
företagande har denna bransch stor utvecklingspotential.
Arbetet med att ta fram en strategi för hur kommunen kan
vara möjliggörare i denna näring har påbörjats.

Tack för era insatser!

Allt detta arbete som beskrivits
ovan och kommunens ekonomiska
resultat skulle inte vara möjligt
utan goda insatser från alla våra
medarbetare i de kommunala
förvaltningarna. Med god service
och stort engagemang har ni tagit
er an de tjänster som ska utföras.
För detta är vi skyldiga ett stort
och hjärtligt tack!

Bostadsbyggande

Vi har proriterat bostadsbyggandet under de senaste åren.
Under 2012 har flera privata bygginitiativ tagits, där kommunen bidragit med detaljplaner och infrastruktur. Simrishamnsbostäder har slutfört 31 nya lägenheter i Gärsnäs.
Under året har alla grundläggande beslut för byggande av
cirka 130 nya bostäder på Jonebergsområdet i Simrishamn
tagits. Det största byggprojektet i kommunen på många år
och ett unikt upplägg där kommunens bostadsbolag samarbetar med privata investerare för att göra det möjligt.

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsen ordförande
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Befolkningsutveckling

Arbetslösheten har i vår kommun, under största delen
av året, legat på en nivå under genomsnittet för både
Skåne och för Sverige totalt. För ungdomsarbetslösheten gäller samma förhållande, en lägre nivå i Simrishamns kommun än genomsnittet för Skåne och riket.

Under år 2012 har befolkningen minskat från 19 147
till 18 997 invånare. Detta innebär ett minskat invånarantal på 150 personer, samma minskning som år 2011.
Simrishamns kommun var under ett antal år en inflyttningskommun. Det positiva flyttnettot kunde då
kompensera födelseunderskottet så att invånarantalet i
stort sett var oförändrat under en tioårsperiod fram till
utgången av år 2010. Under år 2011 hade kommunen
ett negativt flyttnetto på 30 personer vilket var en förklaring till den minskade befolkningen. Flyttnettot för
år 2012 är åter positivt, dock endast med 8 personer.
Med tanke på att kommunen utifrån åldersstrukturen
har ett fortsatt negativt födelsenetto har inte det begränsade flyttöverskottet varit tillräckligt för att undvika
befolkningsminskning.

Kommunen har inriktat sig på omstrukturering av näringslivsarbetet, med syfte att fokusera på ökad service
till företagen. Förberedelse för införande av företagslotsar, en förändring av näringslivsrådets arbete, beslut
om att koncentrera företagsbesöken och göra dem till
heldagar samt förstärkning av kommunens kompetens
inom upphandlingsområdet är kanske de viktigaste
förändringarna.

Verksamheten
Ett viktigt utvecklingsarbete för kommunen är det pågående visions- och målstyrningsarbetet. En ny vision
antogs av fullmäktige med innehållet:

De senaste årens befolkningsminskning måste vändas och kommunen kommer därför att fortsätta med
satsningar för att övertyga myndigheter på statlig och
regional nivå om behoven av förbättrad infrastruktur.
Kommunen har tillskjutit 2 mnkr som medfinansiering
för att tillsammans med Trafikverket, Region Skåne
och de fem andra berörda kommunerna få en järnvägsutredning och förstudie för Simrishamnsbanan genomförd. Förbättrade kommunikationer bedöms vara en av
de viktigaste faktorerna för kommunens utveckling.

”Kontrasterna i en levande
kommun gör alla dagar bättre”
Den har sedan legat till grund för det fortsatta arbetet
med en ny styrmodell, som mynnat ut i de antagna
strategiska utvecklings- och fokusområdena demografi,
geografi, demokrati och kompetensförsörjning. Nu pågår arbetet med att fullfölja visionens anslag i den nya
styrmodellen, så att fokusområden för mandatperioden
och nämndsmål, liksom sedermera förvaltningarnas
verksamhetsplaner, går mot samma mål. Syftet är att
visionen ska vara vägledande för målstyrningsarbetet
på alla nivåer. Som en förberedelse för uppföljning i
det nya systemet deltog kommunen för första gången i
Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK), vars resultat
presenteras i början av 2013. Denna uppföljning ska
härefter ske årligen.

Vidare är ambitionen att ytterligare stärka kommunen
som besöksmål vilket bedöms kunna ge positiva effekter för inflyttningen. Under året har beslut tagits om
att tillsammans med Ystads kommun och det lokala näringslivet bilda ett destinationsbolag i syfte att utveckla
besöksnäringen ännu mer. Ett led i detta är också
satsningarna på Östersjöns miljö genom verksamheten
inom Marint centrum samt kommunens delaktighet i
den ekonomiska föreningen Sydkustens fiskeområde,
lokaliserad till Simrishamn. Det pågående arbetet med
en ny, kommuntäckande översiktsplan bör också medföra positiva effekter genom att de framtida möjligheterna för kommunen tydliggörs på ett bättre sätt.

Kommunfullmäktige bjöds in till temautbildningar
om budget och bokslut. En fullmäktigeberedning för
utveckling av medborgardialog bestående av fem ledamöter har tillsatts av kommunfullmäktige under våren
2012.

Näringsliv och arbetsmarknad
Den senaste tioårsperioden har företagsamheten i
Skåne län ökat stadigt i relation till befolkningen i arbetsför ålder. I Skåne är 11,9 procent av den arbetsföra
befolkningen företagare och det kvinnliga företagandet
uppgår till 7,5 procent. Detta tangerar toppnoteringarna
från 2011. Simrishamn ligger långt över dessa siffror!
Av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar hela
18,8 procent för ett företag och det kvinnliga företagandet uppgår till 12,1 procent. Antalet nya företag i
kommunen uppgår under året till 232. Av dem är 78
inflyttade och således 154 genuint nya. Ett snitt på tre i
veckan.

Simrishamn och Ystad har tillsammans med näringen
i de båda kommunerna bildat ett destinationsbolag för
att försäkra sig om att det finns minst en part som är
beredd att lägga anbud på turismverksamheten, som
förväntas läggas ut på entreprenad under 2013.
Året har präglats av gymnasieskolans framtid och
byskolornas utveckling. Ett fortsatt minskat elevantal
innebar att verksamheten måste anpassas därefter.
Gymnasiet har påverkats mest av detta. Byskolornas
utveckling var åter föremål för en utredning, men det
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medger utveckling av Skillinge samhälle. Översiktsplanearbetet
har bedrivits med en föreläsningsserie för styrgrupp och övriga
intresserade under hösten. Översiksplanen beräknas vara klar
för samråd till sommaren 2013. Antalet inlämnade bygglov
har i jämförelse med 2011 minskat, liksom följdriktigt då även
antalet beviljade förhandsbesked och bygglov.

resulterade inte i någon ändring av tidigare beslut. Detta medförde att från och med höstterminen blev skolorna i Hammenhög, Skillinge och Sankt Olof F–3-skolor medan Borrby, Kivik
och Gärsnäs blev F–6-skolor. Barn- och utbildningsnämnden
entledigades efter att den inte erhållit ansvarsfrihet för budgetåret 2011. Delvis nya ledamöter till nämnden valdes och tillsattes av kommunfullmäktige några veckor senare.

Torgen i Borrby och Sankt Olof har byggts om liksom kyrkoplan i Simrishamn. En stor mängd grönytor har fått en kvalitetshöjning och flera lekplatser har renoverats för att bli
säkrare.

Försörjningsstödet ökade kraftigt under året och överskred
budgeten för första gången på flera år. Även behovet av äldreomsorg, hemsjukvård, särskilt boende med demensinriktning
och insatser i den egna bostaden ökade kraftigt och följer den
demografiska kurvan.

Kommunen har under året fått ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och ett helt nytt kortspel More Than One Story. Spelet,
som utvecklats inom ramen för Bénka-Dís verksamhet har
nominerats för flera priser, såväl nationella som internationella!

Ändrade regler i socialtjänstlagen gällande överflyttning av
individärende från en kommun till en annan har lett till att två
kommuner i Skåne begärt – och av Socialstyrelsen fått godkänt
– att till socialnämnden i Simrishamn överflytta såväl ansvar
som kostnader för individer som hör till en annan kommun,
men som vårdas här. Blir detta förfarande mer vanligt kan det
få stora konsekvenser för den kommunala ekonomin.

Simrishamn har, som en av sex kommuner, haft ett särskilt regionalt utvecklingsansvar för att ta fram modeller för systematik/struktur för de kulturella och kreativa näringarna.

Detaljplanen för Jonebergsområdet antogs, vilket gör det
möjligt att bygga 130 nya lägenheter, liksom en detaljplan som
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Utvecklingsarbete och framtid
Simrishamn måste – prestigelöst och nämndsövergripande –
kraftsamla kring befolkningsutvecklingen! Handlingsplaner för
detta behöver tas fram och genomföras för samtliga verksamheter. Den beslutade upphandlingen av turismverksamheten ger
förhoppningsvis den uppväxling av (besöks-) näringarna som
väntas. Det vikande befolkningsunderlaget och den ökande
andelen äldre gör också att det är nödvändigt att se över den
kommunala organisationen i stort för att på så sätt ytterligare
öka effektiviteten i verksamheten. Ett särskilt fokus bör läggas
på chefs- och ledarskapsutveckling, då kommunen inom några
år står inför en generationsväxling av stora mått.
Kommunen står inför en utmaning avseende vattenförsörjningsfrågan. Det råder såväl vattenbrist som på vissa håll
brister i kvaliteten. Tillsammans med grannkommunerna måste
kommunen utveckla ett mer robust system för att säkra vattenleveransen till invånarna. En vattenförsörjningsplan beräknas
vara klar för antagande under våren 2013. Arbetet med att ta
fram underhållsplaner för kommunens gator, hamnar, parker
och fastigheter pågår fortfarande. Underhållsplanerna är en
förutsättning för att kunna beräkna kostnader, behålla investeringarnas värde och undvika kapitalförstöring.
Trots vikande barnkullar måste barn- och utbildningsnämndens
verksamhet se framåt och fokusera på kvalitet i verksamheten,
samtidigt som en del mer smärtsamma beslut troligen måste
tas. En teoretisk gymnasieskola planeras i centrum med start
2014 samtidigt som det minskande elevantalet på Österlengymnasiet ställer fortsatta krav på anpassning. Ett antal ansökningar
om att starta friskola kommer att medföra krav på förvaltningen
att ha beredskap för stora förändringar i verksamheten. Tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kommer barn- och utbildningsnämnden att fortsätta med förebyggande arbete för barn och unga.
Mot bakgrund av demografin, kan kommunen förvänta sig en
fortsatt ökning av vård- och omsorgsbehovet. En ny vård- och
omsorgsplan för perioden 2013–2022 kommer att presenteras
under 2013. Den ökade individualiseringen får allt större betydelse för socialtjänsten. Allt fler medborgare vill kunna påverka
de insatser de får och hur dessa ska utföras. Samtidigt har
staten flyttat fram positionerna när det gäller detaljstyrning. Till
exempel har Socialstyrelsen beslutat om att införa individuell
biståndsbedömning på särskilt boende. Detta medför att antalet
handläggare måste utökas och troligen måste även antalet medarbetare ute på enheterna ökas.
Simrishamns kommun måste fortsätta i visionens anda, med
gemensamt mål och med gemensamma ansträngningar fokusera på de stora värden och utvecklingsmöjligheter som finns.
Arbetet med översiktsplan, utvecklingsprojekt som Marint
centrum och byggnadsvårdscentrum och regionens satsningar
att tillsammans med kommunen utveckla de kulturella och
kreativa näringarna ger hopp om en gynnsam framtid.
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Allmänekonomiska förutsättningar

ändringen vid avstämningen gentemot balanskravet. Justerat
belopp, 3,9 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 rättvis finansiering av pensionsutbetalningarna över tiden.

Tron på den samhällsekonomiska utvecklingen under år 2012
har svängt lite fram och tillbaka. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) gjorde i april 2012 bedömningen att utvecklingen i den svenska ekonomin hade varit svag under början av
året, men att det skulle ta fart under det andra kvartalet. Sedan
kom hösten och under fjärde kvartalet hann problemen i omvärlden upp svensk ekonomi. Exporten och produktionen inom
industrin föll tillbaka och samtidigt utvecklades hushållens
konsumtion svagt. Flera bedömare skruvade ner prognoserna
för den ekonomiska utvecklingen.

Då vatten- och avloppsverksamheten ska vara avgiftsfinansierad över tiden görs, i likhet med tidigare år, justering för
resultatet i denna verksamhet som för år 2012 var ett underskott
på 1,2 mnkr.

I den bedömning som SKL presenterade i februari 2013 stabiliseras dock bilden och något ljusnande utsikter på några års
sikt framskymtar. För år 2012 beräknas BNP sammantaget ha
ökat med cirka 1 procent. Arbetslösheten uppgår till nästan 8
procent. Det ekonomiska nuläget kan också beskrivas genom
historiskt låga räntenivåer. Riksbanken har under året sänkt
reporäntan från 1,75 procent till nuvarande 1,0 procent. För
år 2013 är bedömningen en något högre ekonomisk tillväxt.
SKL:s sammantagna bedömning är emellertid att åren 2012 och
2013 är utpräglade lågkonjunkturår. Men från år 2014 bedöms
återhämtningen i svensk ekonomi kunna påbörjas med en BNPtillväxt runt 3 procent. Enligt SKL:s prognos sker även en mer
påtaglig förbättring av sysselsättningen under år 2014.
Utifrån de senaste årens ekonomiska svängningar finns skäl till
försiktighet när det gäller bedömningar på flera års sikt. Med
utgångspunkt från SKL:s senaste prognos kan den samhällsekonomiska utvecklingen innebära begränsat med ekonomiskt utrymme för kommunsektorn i närtid. Detta då en svag
utveckling på arbetsmarknaden har en hämmande effekt på det
kommunala skatteunderlaget. Samtidigt gäller i nuläget något
mer optimistiska tongångar på ett par års sikt.

Den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2012 innebar ett
balanskravsresultat på 3,8 mnkr. Det slutliga utfallet visar ett
positivt balanskravsresultat på drygt 13 mnkr.
Bokslut
2011

Bokslut
2012

5 297

10 564

Fastighetsförsäljningar m.m., realisationsvinster

-1 657

0

Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring

-5 121

-3 889

Underskott vatten- och avloppsverksamheten

2 067

1 211

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen

3 600

5 300

Balanskravsresultat

4 186

13 186

Årets resultat enligt resultaträkning

Driftbudget
Det budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 3,8 mnkr. I
förhållande till budgeterat balanskravsresultat är utfallet således
drygt 9 mnkr högre. Nämnderna visar ett samlat överskott mot
budget på 1,3 mnkr, vilket motsvarar 0,1 procent av den budgeterade nettokostnaden på 901 mnkr. För år 2011 hade nämnderna ett sammantaget underskott på 3,8 mnkr (0,4 procent av
budgeterad nettokostnad).
Under hösten 2012 har vissa nämnder tillförts budgetförstärkningar. Sammanlagt tillfördes 9 mnkr finansierade genom den
tidigare omnämnda återbetalningen av avtalsenliga premier.
Samhällsbyggnadsnämndens budget ökades med 4 mnkr, kultur- och fritidsnämndens med 0,1 mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 1,0 mnkr och socialnämnden med 3,9 mnkr. För
de två sistnämnda nämnderna var syftet med tillskottet i första
hand att möjliggöra omställning för att undvika befarade obalanser. Barn- och utbildningsnämnden tilldelades under hösten
dessutom ytterligare 1,2 mnkr för omställning av skolverksamheten.

Kommunens ekonomiska resultat

Balanskravsavstämning (tkr)

Balanskravsresultatet för år 2012 är 9 mnkr högre än år 2011.
En förklaring till förbättringen är att 7 mnkr av återbetalda
avtalsenliga premier har använts för att stärka 2012 års resultat
(se vidare avsnittet ”Finansiering”). De senaste fem åren har
balanskravsresultatet i genomsnitt uppgått till cirka 15 mnkr.

Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas utfall
mot budget. Mer information går att finna under respektive
nämnds avsnitt i denna årsredovisning.
•

Justeringar:

Justeringen avseende pensionsförvaltningen beror på att avsikten med dessa medel är att underlätta finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför exkluderas värdeför-
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Samhällsbyggnadsnämnden visar ett negativt utfall mot
budget på 3,4 mnkr. Driftverksamheten, inkluderande offentliga rummet och hamnverksamheten, redovisar ett underskott på 3,8 mnkr. Underskottet förklaras i huvudsak av
att arbetet med kvalitetshöjning av grönytor, statushöjning
av lekplatser samt säkerhetshöjande åtgärder har överstigit
tilldelade budgetmedel. Även vatten- och avloppsverksamheten visar en negativ obalans med 1,2 mnkr, bland annat
beroende på ökade kostnader för löpande slamhantering.
Dessa underskott uppvägs i viss mån av överskott inom
nämndens andra verksamheter.

Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt

•

•

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott, 0,8
mnkr, mot budget. Österlengymnasiet visar ett underskott
på 3,6 mnkr. Kommunens tre grundskole- och förskolenheter redovisar en samlad negativ obalans på 4,4 mnkr.
Nämnda underskott uppvägs till stora delar av överskott
inom det centrala anslaget för utbetalning av grundskolepengen till följd av färre elever. Därtill har kostnaderna
varit lägre än budgeterat för förvaltningskontoret och inom
nämndsverksamheten. Även det tidigare nämnda omställningsbidraget på totalt 2,2 mnkr har begränsat nämndens
ekonomiska obalans.

Finansiering (mnkr)
Skatter och generella bidrag
Återbetaln avtalsenliga
premier
Interna poster
Pensioner
Räntor

•

Kommunstyrelsens överskott uppgår till 0,6 mnkr. Överskottet är främst hänförligt till lägre kostnader för kollektivtrafik i form av Snurringen och färdtjänsten.

•

Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr och detta förklaras bland annat av färre
ansökningar och därmed lägre kostnader för föreningsbidrag.
Övriga
0,4%

Samhällsbyggnadsnämnd
5,9%
Kultur- och
fritidsnämnd
3,9%

888,2

888,8

-0,6

16,2

9,0

7,2

86,2

85,0

1,2

-51,1

-47,2

-3,9

-3,7

2,0

-35,0

0,2

Pensionsplacering, värdeförändring

3,9

0,0

3,9

Övrigt

3,2

2,4

0,8

910,1

899,3

10,8

Sammantaget visar finansieringen en positiv budgetavvikelse
på nästan 11 mnkr. Exkluderas utfallet i pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid balanskravsavstämningen,
är överskottet 7 mnkr.
Den största positiva budgetavvikelsen, drygt 7 mnkr, avser återbetalning av premier för Avtalsgruppförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring avseende åren 2007 och 2008. AFA Försäkrings beslut i denna fråga, som kom under pågående budgetår,
medförde en intäkt för kommunen på cirka 16 mnkr. Genom
att tilläggsbudgetera 9 mnkr av intäkten kunde nämndernas
budgetar sammantaget ökas med samma belopp. Även räntekostnaderna visar ett positivt utfall gentemot budget. Överskottet på 2 mnkr förklaras av försenade investeringar och fortsatt
låga upplåningsräntor.
Det största överskridandet avser pensioner, -4 mnkr. Den
viktigaste förklaringen är att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen har blivit högre än beräknat. Från och med bokslut
2011 har avsättning gjorts för förtroendevaldas pensionsförmåner. Därmed ingick inte denna del i budget 2012. Den ökade
avsättningen som har skett under år 2012 är således en annan
förklaring till att kostnaderna överstigit budget.

•

Myndighetsnämnd
0,1%

Socialnämnd
43,4%

Budgetavvikelse

-1,7

Summa

•

Kommunstyrelsen
7,6%

Budget
2012

-34,8

Avskrivningar

Socialnämnden redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Den
viktigaste förklaringen till överskottet är de extra budgetmedel på 3,9 mnkr som nämnden har erhållit under pågående budgetår. Vård- och omsorgsverksamheten redovisar
ett underskott på cirka 5 mnkr till följd av en kraftig volymökning. Detta underskott uppvägs emellertid av överskott
inom individ- och familjeomsorgsverksamheten, LSS-verksamheten samt övriga verksamheter.

Bokslut
2012

Barn- och
utbildningsnämnd
38,7%

Skatter och generella bidrag har sammantaget i allt väsentligt
följt budget. Skatteintäkterna, inklusive inkomstutjämningen,
har dock blivit 3 mnkr lägre än budget och den kommunala
fastighetsavgiften har understigit budgeterat belopp med cirka
2 mnkr. Dessa underskott har till stor del uppvägts av att kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen visar positiva budgetavvikelser.

Nämndernas andel av nettokostnaderna.

Finansiering

Investeringar

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.

Kommunens investeringar uppgår till 46 mnkr mot budgeterade
82 mnkr. Det faktiska utfallet är i nivå med år 2011. Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras genom
anläggningsavgifter. Beaktas dessa avgifter uppgår den egenfinansierade investeringsverksamheten till 43 mnkr. I genomsnitt
under den senaste femårsperioden har nivån uppgått till cirka
42 mnkr per år.
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Investeringsredovisning (mnkr)
Investeringar
Anläggningsavgifter

1

Investeringar, efter avdrag för
anläggningsavgifter

Budget
2012

Bokslut
2012

Pensionsplacering
(mnkr)

Värde
111231

82,4

46,3

Bokfört värde

112,3

0,0

-3,0

Marknadsvärde

124,0

82,4

43,3

Värde
före uttag

Under året har cirka 3,4 mnkr erhållits i form av anläggningsavgifter. Av
dessa avgifter delfinansierar cirka 3,0 mnkr (90 %) investeringar inom vattenoch avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen.

Värde
121231
110,9

135,2

Förändring marknadsvärde

1

Uttag

-5,3

9%

129,9
4,7%

Under år 2012 ökade marknadsvärdet med 9 procent. I slutet av
året har beslutat uttag på 5,3 mnkr verkställts. Med beaktande
av detta uttag är ökningen knappt 5 procent. Sedan starten år
2000 har den genomsnittliga uppgången för pensionsplaceringen varit nästan 5 procent per år, vilket är drygt 1 procentenhet högre än den genomsnittliga statslåneräntan under samma
tidsperiod.

Den uteslutande största delen av investeringsverksamheten
sker inom samhällsbyggnadsnämnden. Av det totala utfallet
för kommunen på 46 mnkr finns nästan 41 mnkr inom denna
nämnds ansvarsområde. Av detta belopp har cirka 19 mnkr
investerats i det offentliga rummet, bland annat ombyggnad
av torgen i S:t Olof och i Borrby samt S:t Nicolai kyrkoplats i
Simrishamn. Fastighetsinvesteringarna har uppgått till knappt
9 mnkr. I första hand har dessa investeringar avsett brandskydd,
energisparåtgärder samt inomhusklimatåtgärder. Inom vattenoch avloppsverksamheten har det investerats för nästan
10 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2012. En normalfördelning enligt
placeringspolicyn innebär 60 procent aktier och 40 procent
räntebärande tillgångar. I nuläget finns en viss övervikt i aktier.
Tillgångsslag (%)

Budgeterade investeringar som inte genomförts avser i första
hand ombyggnad av skollokaler, cirka 25 mnkr.

Ekonomisk ställning
Tillgångarna är vid bokslutstillfället redovisade till 1 084 mnkr
(i bokslut 2011 var beloppet 1 067 mnkr). Skulderna, inklusive avsättningar, uppgår till 480 mnkr (473 mnkr). Det egna
kapitalet är således 604 mnkr (594 mnkr), vilket innebär en i
förhållande till föregående år oförändad soliditet på 55,7 procent. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår
soliditeten till 15 procent.

Bokslut
2012

Svenska räntebärande papper

40,0

(+/- 20)

36,5

Aktier

60,0

(+/- 20)

63,5

varav svenska aktier

(0-60)

29,6

varav globala aktier

(0-40)

33,9

Summa
1

Placeringspolicy 1

100,0

100,0

Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse.		

Kommunens totala pensionsåtagande är beräknat till 462 mnkr,
en mindre ökning i förhållande till bokslut 2011. Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarar 28
procent av det totala pensionsåtagandet, en ökning med drygt
1 procentenhet jämfört med föregående årsskifte. Den del av
pensionsåtagandet som inte utgörs av placerade medel finns i
kommunens tillgångar i form av fastigheter och anläggningar.

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
minus kortfristiga skulder). Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringen, uppgår i likhet med år 2011 till 41 mnkr.

Av åtagandet är 446 mnkr angivet som ansvarsförbindelse och
ingår inte i balansräkningen. Pensionsplaceringen delfinansierar
med i förväg fastställda belopp utbetalningarna som härrör från
ansvarförbindelsen. År 2012 gjordes ett uttag på 5,3 mnkr, året
dessförinnan var beloppet 3,6 mnkr.

Likviditeten uppgår vid utgången av år 2012 till 103 mnkr, en
minskning med 14 mnkr under året. Av likviditeten utgör
9 mnkr de kommunala företagens del av koncernkontot.

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

Den långfristiga upplåningen uppgår vid årsskiftet till 165
mnkr och är därmed oförändrad jämfört med föregående år.

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rek nr 7 (mnkr)

Förvaltning av pensionsmedel

Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången
av år 2012 ett bokfört värde på 110,9 mnkr och ett marknadsvärde på 129,9 mnkr.

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört
värde
= Återlån, d.v.s. totala förpliktelser
./. finansiella placeringar
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2011

2012

-15,9

-16,4

-444,4

-445,9

112,3

110,9

-348,0

-351,4
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Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

124,0

129,9

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

-6,8%

4,7%

Förändring av pensionsförpliktelser

14,5%

0,4%

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

26,9%

28,1%

nivån i bokslut 2009, 165 mnkr. Efter budgetbeslutet har
lånetaket höjts till 180 mnkr. Skulden ska dock uppgå till
högst 165 mnkr vid mandatperiodens utgång.
Balanskravsresultatet på 13,2 mnkr motsvarar 1,5 procent av
skatter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet är således både bättre än det finansiella målet specifikt för år 2012 och
den långsiktiga nivån på 1 procent.

God ekonomisk hushållning

När det gäller målet om att investeringsverksamheten ska
kunna finansieras inom en låneskuld på 180 mnkr så är detta
uppfyllt. Låneskulden ligger fortsatt kvar på 165 mnkr, det vill
säga samma nivå som i bokslut 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;
• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.

Sammantaget har kommunen klarat de två finansiella mål gällande balanskravsresultatet och finansieringen av investeringsverksamheten som fullmäktige har fastställt för år 2012.

Det övergripande målet bröts i budget 2012 ned i följande
finansiella mål:
• Balanskravsresultatet ska i normalfallet minst uppgå till
1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag. År 2012 görs ett undantag. För detta år är målet att
i bokslutet minst redovisa ett överskott motsvarande 0,5
procent.
•

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.

Investeringar ska fullt ut självfinansieras, det vill säga nyupplåning ska undvikas och låneskulden får inte överstiga
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 uppfyllt. Flyttnettot uppgick till + 8 invånare. Under
år 2011 var flyttnettot negativt med 30 personer. Inflyttningen har minskat något under år 2012 jämfört med föregående
år, men genom att utflyttningen minskat mer har flyttnettot
förbättrats.

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 uppgick till totalt 95,94
procent i december 2012, med följande fördelning: kvinnor
95,42 procent och män 96,89 procent.

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. Arbetet med att ta fram underhållsplaner har påbörjats. VA-verksamheten har påbörjat revidering
av befintliga planer, fastighetsenheten ska med hjälp av ett
nytt fastighetssystem ta fram underhållsplaner, gata/park
har påbörjat inventering av grönytor samt uppdatering av
kartmaterial och det har utförts en statusbedömning av kommunens sju hamnar. Arbetet med att ta fram underhållsplaner
beräknas bli klart under år 2013–2014.
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Verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning

Koppling till god ekonomisk
hushållning

Måluppföljning

Simrishamn ska vara en av de
25 procent bästa kommuner i
landet avseende grundskolan.
(Sammanvägt resultat 2011 visade att Simrishamns kommun
hamnade på plats 120 som
innebar bland de 41 procent
bästa, år 2010 hamnade kommunen på plats 75 som innebar
bland de 26 procent bästa.)
(Uppföljningsansvar: Barnoch utbildningsnämnden.)

Simrishamns kommuns ranking i
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) Öppna jämförelser
avseende grundskola har försämrats
sedan 2010. Denna utveckling ska
vändas för att visa att de resurser
kommunen lägger ned på att utbilda
sina elever ger ett önskvärt resultat.

Målet inte uppfyllt. Det sammanvägda resultatet 2012 medförde att Simrishamns kommun rankades som nummer 224
av 290 kommuner vilket innebär en plats bland de 77 procent
bästa.

Kvarboende i ordinärt boende
ska öka. (60 procent av äldreomsorgen tillgodosågs år 2009
via 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. Andel av äldreomsorgen i ordinärt boende
uppgick år 2012 till 65,6 procent (år 2011 uppgick andelen
till 62,6 procent).

Ekonomisk framtidsbedömning

Uppföljningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning visar att endast tre av de fem målen bedöms vara uppfyllda. En genomgång av fullmäktigemålen visar att nämnderna
gör bedömningen att 16 av de 29 målen är uppfyllda, medan 11
av målen har fått bedömningen delvis uppfyllda. Endast två av
fullmäktigemålen bedöms ej vara uppfyllda. Måluppfyllelsen
ligger sammantaget i nivå med år 2011. Ett av de fullmäktigemål som inte bedöms vara uppfyllt handlar om att kommunstyrelsen ska skapa en positiv utveckling för kommunen genom ett
aktivt utvecklings- och planeringsarbete. Det andra målet gäller
barn- och utbildningsnämnden som ska tillse att det erbjuds
gymnasieutbildningar som täcker huvuddelen av elevernas
önskemål och att det egna Österlengymnasiet är attraktivt för
merparten av kommunens elever.

Som redovisas ovan bedöms kommunens hittillsvarande utveckling ligga i linje med god ekonomisk hushållning. Samtidigt är befolkningsutvecklingen oroande. De två senaste åren
har befolkningen minskat med cirka 300 invånare. En sådan
utveckling innebär i storleksordningen 12–13 mnkr i lägre årliga skatteintäkter. Därtill har den samhällsekonomiska utvecklingen under de senaste åren varit svag. Kommunen har visat
en styrka genom att trots dessa förutsättningar klara en ekonomi i balans och bedriva en verksamhet som till största delen
följer uppsatt mål. Att vända befolkningstrenden är den absolut
största utmaningen som kommunen står inför de kommande
åren. En mer positiv och stabil samhällsekonomisk utveckling
skulle underlätta för kommunen i detta arbete.

Det positiva resultatet för år 2012 innebär att kommunen för
tionde året i rad redovisar överskott. Under den senaste femårsperioden har balanskravsresultat i genomsnitt motsvarat 1,7
procent av skatter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag.
Då denna nivå överträffar fullmäktiges nuvarande normala
finansiella mål får kommunen anses ha hanterat ekonomin på
ett ansvarsfullt sätt under en längre period.
Liksom för år 2011 har de finansiella målen och en klar majoritet av fullmäktigemålen uppnåtts under år 2012. När det
gäller verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk
hushållning föreligger emellertid fortfarande bristande måluppfyllelse. Noteras kan dock att för det gällande målet avseende
underhåll av kommunens tillgångar är avvikelserna till stora
delar historiskt betingade. Den sammantagna bedömningen är
att utvecklingen under år 2012 kan anses ligga i linje med god
ekonomisk hushållning, även om verksamheten i alla delar inte
fullt ut nått upp till fullmäktiges ambitioner.
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Balanskravsresultatet uppgick till
13,2 mnkr. Resultat
inklusive poster av engångskaraktär uppgick
till 10,6 mnkr.

Ombyggnationerna av torgen
i Sankt Olof och
Borrby blev
klara.
Året
präglades
av gymnasieskolans
framtid och byskolornas
utveckling. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsatte
arbetet med att anpassa verksamheten till budget och
det minskade elevantalet.

Ett
Kriscentrum
startades tillsammans med grannkommunerna. De nya
lokalerna i Tomelilla
invigdes under
hösten.

Ny
brygga i
småbåtshamnen installerades.

Kommunen
gick med i och verkade för att projektet
Biogas Ystad Österlen
ska förverkligas.

Investeringarna uppgick
till 46,3
mnkr.

En ny vision
antogs av fullmäktige
med innehållet:

Arbetet med
översiktsplanen
drevs i form av
workshops.

Simrishamn hade
ett särskilt regionalt
utvecklingsansvar i syfte
att ta fram modeller för systematik/struktur för utveckling av de kulturella och
kreativa näringarna.

Kontrasterna i en levande
kommun gör alla dagar
bättre.

Antalet anställda i Simrishamns
kommun var per den
31 december 2012
1 475 personer
(fg. år 1 505).

Ett
förslag till
Ungdomspolitisk handlingsplan antogs.

Upphandling av
tre entreprenader
påbörjades inom
äldreomsorgen
och LSS.
Från
och med
höstterminen blev
Sankt Olofs, Hammenhögs och Skillinge skolor
F-3- skolor medan Borrby,
Gärsnäs och Kiviks
skolor förblev F-6
skolor.

Socialnämnden uttalade en
positiv viljeinriktning till ett nytt särskilt
boende på Jonebergsområdet.

Kommunen
bildade ett destinationsbolag tillsammans
med näringslivet med
syfte att lägga anbud
på turistverksamheten.

Nya
lekplatser i
kommunen byggdes och två förskolor
har fått nya utemiljöer.
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Kortspelet
More Than One
Story har fått stor
uppmärksamhet.

Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag

						

Kommunen fem år i sammandrag

2008

2009

2010

2011

2012

Soliditet (%)

58

55

57

56

56

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

98

98

96

100

99

543,7

561,1

588,6

593,9

604,5

28,1

29,0

30,5

31,0

31,8

930,6

1 013,4

1 034,1

1 066,5

1 084,4

48,1

52,4

53,6

55,7

57,1

165,2

165,2

145,2

165,0

165,0

8,5

8,5

7,5

8,6

8,7

411,8

413,6

396,8

444,4

445,9

5,3

5,2

5,2

15,9

16,4

Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)

18,8

17,4

32,7

5,3

10,6

Nettoinvesteringar (mnkr)

74,9

72,1

44,4

44,8

46,3

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

19 356

19 328

19 297

19 147

18 997

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 inte soliditeten.

Antal invånare per den 31 december i Simrishamns kommun

Antal invånare per den 31 december 2012 uppgår till 18 997, vilket är en
minskning med 150 personer jämfört med den 31 december 2011.
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Antal anställda
Antalet anställda uppgick per 31 december 2012 till 1 475. Av dessa var 1 356 personer tillsvidareanställda och 119 personer visstidsanställda. Under 2012 minskade antalet anställda med 30 stycken. Minskningen återfinns främst inom barn- och utbildningsförvaltningen som ett resultat av minskat elevunderlag. Andelen anställda kvinnor uppgick till 81,2 procent och andelen anställda
män uppgick till 18,8 procent.

Antal anställda per förvaltning (per 31 december)

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Män
2011

Män
2012

Kvinnor
2011

Kvinnor
2012

Totalt
2012

Män
2011

Män
2012

Kvinnor
2011

Kvinnor
2012

Totalt
2012

Kommunledningskontor

12

15

27

27

42

5

4

4

6

10

Samhällsbyggnadsförvaltning

43

50

19

17

67

5

3

5

2

5

Kultur- och fritidsförvaltning

8

9

23

19

28

2

2

2

6

8

Barn- och utbildningsförvaltning

96

92

417

395

487

12

4

37

30

34

Socialförvaltning

83

87

618

645

732

24

12

63

50

62

242

253

1 104

1 103 1 356

48

25

111

94

119

Totalt

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. Medelåldern har dock sjunkit då det varit ett stort antal pensionsavgångar under året.

Åldersfördelning per förvaltning
(per 31 december)

Män
2011

Män
2012

Kvinnor
2011

Kvinnor
2012

Totalt
2012

Kommunledningskontor

49,0

51,0

49,0

49,0

50,0

Samhällsbyggnadsförvaltning

48,0

48,0

48,0

44,0

47,0

Kultur- och fritidsförvaltning

51,0

49,0

51,0

44,0

46,0

Barn- och utbildningsförvaltning

47,0

44,0

47,0

46,0

46,0

Socialförvaltning

46,0

40,0

46,0

44,0

43,0

49,8

42,0

47,6

45,0

44,0

Totalt

Pensionsavgångar
Pensionsavgångarna har ökat de senaste åren och kommer fortsättningsvis successivt att öka och då i en något högre takt än
tidigare prognoser. Anställda har valmöjlighet att gå i ålderspension redan vid 61 års ålder och har rätten att kvarstå i tjänst fram
till 67 års ålder. Under den närmsta femårsperioden kommer cirka 46 medarbetare i genomsnitt per år att gå i pension. Detta kan
jämföras med tidigare prognos där genomsnittet beräknades till 36 medarbetare per år.

Pensionsavgångar vid 65 års ålder
Antal avgångar

14

2012

2013

2014

2015

2016

Totalt

32

48

54

51

47

232

Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Löner och övriga personalkostnader
Direkta personalkostnader har ökat med 1,8 procent under 2012. Löner till arbetstagare och semesterlön har ökat med 2,2 procent.
Arvode till förtroendevalda har ökat med 1,3 procent medan sjuklönekostnaden har minskat med 3,9 procent.

Direkta personalkostnader (tkr)
Arvode till förtroendevalda
Ersättning till uppdragstagare
Löner till arbetstagare
Semesterlön

2010

2011

2012

4 842

4 989

5 054

4 506

4 878

3 938

348 772

361 730

371 597

42 177

41 646

40 731

Sjuklön

4 038

4 414

4 240

Reseersättning och traktamente

1 572

1 407

1 542

Omkostnadsersättning

2 166

2 319

2 182

Övrigt

1 650

227

1 391

159 537

158 302

159 597

569 260

579 912

590 272

Personalomkostnader (arbetsgivaravgifter m.m.)

Summa

Medellöner
Medellönerna för män har stigit med 3,8 procent, för kvinnorna med 2,7 procent och den totala ökningen var 2,9 procent. Den
genomsnittliga lönen har ökat från 24 790 kr år 2011 till 25 510 kr år 2012.

Medellön per förvaltning
(per 31 december)

Män
2011

Män
2012

Kvinnor
2011

Kvinnor
2012

Totalt
2012

Kommunledningskontor

35 222

34 370

29 330

30 737

32 554

Samhällsbyggnadsförvaltning

28 177

28 779

26 502

27 363

28 071

Kultur- och fritidsförvaltning

26 153

26 226

25 285

25 708

25 967

Barn- och utbildningsförvaltning

28 148

29 280

25 788

26 593

27 937

Socialförvaltning

22 285

23 576

23 167

23 771

23 674

Kommunen

26 430

27 431

24 396

25 062

25 510

Rekrytering
Under 2012 har Simrishamns kommun genomfört rekryteringar inom samtliga förvaltningar. Trots stor konkurrens om eftertraktad och utbildad personal, har kommunen ändå lyckats att attrahera många kvalificerade sökande till merparten av utannonserade
tjänster. En god arbetsgivar- och lönepolitik har bland annat bidragit till att kommunen står sig väl i konkurrensen om arbetskraft.
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Förvaltningsberättelse –
– personalekonomisk
personalekonomisk redovisning
redovisning
Förvaltningsberättelse
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har under året minskat från 4,50 procent till 4,06 procent. Det avser både lång- och korttidsfrånvaron och totalt har
det skett en minskning bland såväl kvinnor som män. Under året har arbetet kring rehabilitering varit ett prioriterat område där
struktur, tidiga insatser och rätt åtgärder i nära samarbete med företagshälsovården varit i fokus. Chefer har också fått stöd och
utbildning i rehabiliteringsarbetet, vilket har lett till ett tidigare och tydligare arbetsgivarperspektiv kring rehabfrågorna. Resultatet av detta blir nu synligt i minskad sjukfrånvaro. Det förebyggande och främjande hälsoarbetet är dock ett område som behöver
utvecklas ytterligare och under hösten har bland annat föreläsningar genomförts kring hälsofrämjande arbetsplatser. En ny arbetsmiljöpolicy har också tagits fram som stöd till verksamheten, liksom riktlinjer för friskvård till personalen, för att stötta upp i det
förebyggande arbetet.
Sjukfrånvaro, samtliga anställda

<29 år
2011

<29 år
2012

30-49 år
2011

30-49 år
2012

> 50 år
2011

> 50 år
2012

Totalt
2011

Totalt
2012

Genomsnittligt antal årsarbetare

93

59

568

425

630

661

1 291

1 142

Totala antalet sjukdagar i % av
ordinarie arbetstid

2,28

1,86

3,21

3,74

6,07

4,84

4,50

4,06

Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av total sjukfrånvaro

6,42

6,81

27,68

29,90

45,26

41,26

38,06

35,29

<29 år
2011

<29 år
2012

30-49 år
2011

30-49 år
2012

> 50 år
2011

> 50 år
2012

Totalt
2011

Totalt
2012

Sjukfrånvaro, kvinnor

Genomsnittligt antal årsarbetare

68

49

451

344

507

583

1 026

976

Totala antalet sjukdagar i % av
ordinarie arbetstid

2,92

2,02

3,26

3,82

6,17

5,31

4,67

4,36

Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av total sjukfrånvaro

6,91

8,26

33,46

27,00

46,64

42,35

40,48

35,24

<29 år
2011

<29 år
2012

30-49 år
2011

30-49 år
2012

> 50 år
2011

> 50 år
2012

Totalt
2011

Totalt
2012

Genomsnittligt antal årsarbetare

24

11

117

79

124

78

265

168

Totala antalet sjukdagar i % av
ordinarie arbetstid

0,58

1,34

3,02

3,39

5,68

2,90

3,87

2,89

Sammanhängande sjukdagar
>60 dagar i % av total sjukfrånvaro

0,00

0,00

4,21

42,59

38,99

33,13

26,98

33,55

Sjukfrånvaro, män
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Förvaltningsberättelse – organisation
Förvaltningsberättelse – organisation
Nämndsorganisationen beslutades i kommunfullmäktige den 27 februari 2012, § 12, och gäller från och med den 1 mars 2012.

Valberedning

(5)

Kommunfullmäktige
(49)

Revision

(6)

Kommunstyrelse

Samverkansråd barn och
familj
(6)

Barn- och
utbildningsnämnd
(11)

(13)

Socialnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

(11)

(9)

Arbetsutskott

Individ- och
familjeutskott

(5)

(5)

Samhällsbyggnadsnämnd
(11)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Mandatfördelning, partier 2010-2014
Moderata Samlingspartiet

14

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

13

Centerpartiet

4

Feministiskt initiativ

4

Österlenpartiet

4

Miljöpartiet De Gröna

3

Sverigedemokraterna

3

Folkpartiet liberalerna

2

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

1

Samtliga partier

49
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
(5)

M yndighetsnämnd
(7)

Överförmyndare

Valnämnd
(7)

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse –– sammanställd
sammanställd redovisning
redovisning
Kommunens samlade verksamhet
Kommunala uppdragsföretag

Kommunkoncernen

															
															
															
															
KommunKommunkoncernSamägda företag
Kommunala
															
förvaltningen
företag
utan inflytande
entreprenader
															
											
											
Förenade Care och Aleris
SYSAV
Simrishamns Bostäder
											
Omsorg, särskilt boende
AB, 100 %
Kommuninvest Ekono											
Förenade Care, ordinärt
misk Förening
											
Simrishamns Industriboende (LOV)
											
fastigheter AB, 100 %
Kommunassurans Syd
											
Carema Närvård AB,
AB
Österlens Kommunala
											
bårhusförvaring
Renhållnings AB, 50 %
							
Fritid Österlen, drift av
Sydöstra Skånes Räddfritidsanläggningar
ningstjänstförbund,
22,01 %
S:t Olofs idrottsförening,
drift av utomhusbad
Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund, 33,7 %
Kiviks Buss, skolskjuts
Simrishamn Express
Transport, mattransporter
Sodexo och ISS, städning

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.
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). Vid årsskiftet 2012/2013 bildades Destination Ystad Österlen AB i syfte
att utveckla besöksnäringen. Simrishamns och Ystads kommuner äger 20 procent vardera och det
lokala näringslivet resterande 60 procent.
Sydöstra Skånes Räddningsförbund omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla
och Ystad. Simrishamns andel är 22,01 procent år 2012.
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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Mobiltoalett Kust, städ
toaletter etc.
Niscayah, larmtjänster
Gislövs spolbilar, slamsugning, spolning av
brunnar
Städax Fönsterputs, fönsterputsning
Lunnarps transport, gräsklippning och slaghackning
Österlen Kraft, belysning
Marint Center Syd, drift
småbåtshamnen
Diverse, snö- och halkbekämpning

Förvaltningsberättelse –
– sammanställd
sammanställd redovisning
redovisning
Förvaltningsberättelse
Simrishamns Bostäder AB
Övergripande information

Framtid

Bokslut
2011

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

Bolaget har låg vakansgrad och en klar efterfrågan på varierande slag av bostäder. När det gäller trygghetsboende samt
mindre lägenheter syns en ökad efterfrågan. En bostadsförsörjningsplan är under utarbetande genom Simrishamns kommuns
försorg vilket kommer att ge ytterligare vägledning om hur
det framtida arbetet ska se ut för att tillgodose behovet av nya
bostäder samt utveckla bolaget.

Bokslut
2012

20

21

101 929

102 943

2 571

5 382

24 822

48 679

Stort fokus kommer att läggas på att ytterligare rationalisera
verksamheten och fortsätta att bygga upp organisationen så att
en avkastning i enlighet med ägardirektivet uppnås i bolaget.

Uppdrag
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

Årets händelser
•

Byggnation av 31 lägenheter i Gärsnäs pågick varav 15
lägenheter var avsedda för hyresgäster som fyllt 70 år, så
kallat trygghetsboende.

•

Ny utemiljö samt större altaner byggdes på äldreboendena
Skönadal, S:t Olof och Borrby.

Bokslut
2012

0

0

3 244

3 554

124

153

5 950

4 921

Antal anställda (st)

Ett samarbetsavtal med Näckstöm fastigheter AB för byggnation på Jonebergsområdet i Simrishamn upprättades.

•

Bokslut
2011

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter fin. poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Uppdrag
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.

Verksamhetsuppföljning

Årets händelser

Planerat underhåll genomfördes avseende ommålning/tapetsering och omläggning av golv.
Mätning av elförbrukningen förändrades till enskild mätning
för 180 lägenheter, vilket bidragit till sänkt elförbrukning.
Energibesparande åtgärder vidtogs såsom byte av fönster respektive ytterdörrar i ett flertal fastigheter.
För att hyresgästerna ska kunna bo tryggt och säkert fortsatte
arbetet med belysning, trafik, bevakning, störningshantering
med mera inom respektive bostadsområde.

•

Reparationsarbete utfördes under året med avseende på VA
och uppvärmning i fastigheten Simrishamn 2:48.

•

Fastigheten Hammenhög 31:34 förvärvades. Uthyrning
av delar av fastigheten sker till en nyetablerad verksamhet
Simris Alg AB, varför anpassning av lokalerna gjordes för
deras verksamhet.

Verksamhetsuppföljning

En undersökning genomfördes bland hyresgästerna avseende
trivsel, service och hur de upplever bolaget. Svarsfrekvensen
var hög, cirka 70 procent av hyresgästerna svarade och indikatorerna visade på ett resultat högt över medel.

•

Trafikplats för lossning och lastning på fastigheten Mellby
74:1 uthyrdes fullt ut till Äppelriket Österlen.

•

Industritomten Stenbunden 7 i Borrby utarrenderades.

Ekonomi

•

Resultatnivån har ökat från 2,6 mnkr år 2011 till 5,4 mnkr
år 2012. Bolaget äger och förvaltar 306 lägenheter avsedda
för äldreboendeverksamhet. Under året har dessa fastigheter
omklassificerats till vårdboende, vilket medförde en positiv
skatteeffekt både retroaktivt och för kommande år.

De före detta mobiliseringsförråden i fastigheten Garvaren 3 på Skansens industriområde i Simrishamn var fullt
uthyrda.

•

Fastigheten Simrishamn 2:48 hyrdes ut till Kustbevakningen, Havsmyndigheten samt Simrishamns kommun.

Investeringar på 48,7 mnkr har genomförts under året, finansierade med eget kapital.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse –– sammanställd
sammanställd redovisning
redovisning
Ekonomi

Ekonomi

Simrishamns industrifastigheter redovisar ett positivt resultat
på 0,2 mnkr. Den totala investeringen uppgick till 4,9 mnkr.

Ökrab redovisar ett positivt resultat på 1,4 mnkr före dispositioner och skatt. Bolagets intäkter ökade från 30,1 mnkr till 32,5
mnkr år 2012. Samtidigt minskade behandlingskostnaderna på
grund av lägre volymer avfall. Detta rörelseresultat är onormalt
högt då det har påverkats av en intäkt på 432 tkr av extraordinär karaktär.

Framtid
Exploateringen av tomtmark Garvaren 13 är ett viktigt framtidsarbete eftersom denna är belägen i centrum med närhet till
kommunikationer och övrigt näringsliv.

Årets investeringar avser inköp av sopkärl för utsortering av
matavfall.

Simrishamns industrifastigheter deltar i diskussionen med det
lokala näringslivet om olika etableringar där ett flertal projektförslag är framtagna, dock är inget beslut fattat.

Framtid
Målet är att maximera återvinningen av material och energi
samt minimera deponeringen av hushållens avfall. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och Ökrab ska
värna om kunderna och erbjuda tjänster med låga priser, god
service och hög leveranssäkerhet.

Österlens Kommunala Renhållnings AB
Övergripande information
(före reducering av andel)

Bokslut Bokslut
2011
2012

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

1

0

30 113

32 535

658

1 389

1 741

943

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)

Uppdrag

•

Förhandlingar fördes med Ragn-Sells AB rörande införande av sortering av matavfall på landsbygden, dock ansåg
entreprenören sig inte ha kapacitet att klara en utökning av
hämtningen, varför Ökrab i dagens läge måste avvakta med
att införa systemet på landsbygden.

46

46
64 377

Resultat efter fin. poster (tkr)

1 886

4 616

Nettoinvesteringar (tkr)

2 557

3 349

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

Årets händelser
Samtliga 13 000 hushåll i tätorterna erhöll kärl och utrustning för sortering av matavfall.

Bokslut
2012

63 368

Nettoomsättning (tkr)

Ändamålet med Österlens Kommunala Renhållning AB:s
verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelillas kommuner
hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och
effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper.

•

Bokslut
2011

Årets händelser

Verksamhetsuppföljning
Under 2012 sorterade hushållen ut 1 607 ton matavfall, vilket
motsvarar 50 kg matavfall per person. Prognosen för 2013 är
att det under året kommer att ha sorterats 60 kg matavfall per
person. Om så sker kommer Ökrab ha klarat det miljömål som
regeringen fastställt till 2018.

•

SÖRF ombildades från årsskiftet 2012/2013 med Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbos kommuner som
medlemmar.

•

En ny förbundsordning som gäller från och med den
1 januari 2013 antogs.

•

En kostnadsreducering med 9 mnkr fördelat på två år beslutades till följd av fyra i stället för fem medlemskommuner.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheten bedrevs med bibehållen god ekonomisk balans
och med en rimlig lönsamhetsgrad. De taxor som Ökrab har
tillämpat hör till de lägsta i landet och bland Skånes 33 kommuner har Ökrab tillämpat en soptaxa som är näst lägst i länet.

Förbundet har de senaste två åren arbetat tillsammans med
räddningstjänsterna Syd, Lomma/Staffanstorp, Trelleborg/
Vellinge samt Svedala för att planera för ett mer gemensamt
utnyttjande av varandras resurser. Det innebär att förbundet
arbetar med att skapa en gemensam förmåga vid exempelvis
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse––sammanställd
sammanställdredovisning
redovisning
•

kommunikationsolycka, kemberedskap, stab Skåne samt skapandet av en gemensam inre ledning där samtligas resurser leds
operativt av kunniga brandbefäl.

Ekonomi
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på
4,6 mnkr. En återhållsamhet i verksamheten när det gäller
återbesättning av vakanser och tjänstledigheter har haft en stor
inverkan på det positiva resultatet och underlättar det pågående
arbetet med att anpassa verksamheten till mindre medlemsintäkter och möjliggör att få besparingseffekter på helårsbasis
2013.

Under slutet av 2012 bildades även en ledningsgrupp som
består av fyra medarbetare inklusive miljöchef. Gruppen
har som huvuduppgift att föra miljöförbundet framåt genom att samordna, strukturera och utveckla arbetet.

Verksamhetsuppföljning
För att få tydliga ramar avseende tillsyn, planering och intäkter påbörjades i början av året riskklassning där tillsynen
sker enligt miljöbalken. Miljöförbundet har valt att följa den
vägledning som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och som uppdaterades under våren 2012. Under
tiden som riskklassningen genomfördes utfördes inga planerade
tillsynsbesök på miljöverksamheter eller lantbruk enligt verksamhetsplanen.

Framtid
Med anledning av beslutad anpassning med 9 mnkr kommer en
operativ översyn att göras under våren 2013 för att tjäna som
underlag för de förändringar som kommer att krävas. Anpassningarna kan komma att påverka kommuninvånarnas rätt till ett
likvärdigt skydd vilket innebar att Länsstyrelsen informerades i
juni om SÖRF:s fortsatta arbete med att anpassa verksamheten
till lägre kostnader.

Under året har arbetet med att fakturera direkt från ärendehanteringssystemet slutförts vilket resulterat i en effektivisering
av rutinen. Från och med 2013 kommer miljöförbundet att
fakturera årliga tillsynsavgifter redan under februari och mars.
Under året har det även lagts resurser på att underhålla register
för tillsyn så att det finns aktuella uppgifter.

Samverkan och effektiv resursanvändning är nyckeln till
framgång, två exempel på detta är: Trygghetens Hus där Ystads
kommun på Polismyndighetens begäran anvisats plats för byggandet av ett nytt polishus i Ystad. Anpassning av storlek och
form på kommande byggnation ska innebära att övriga verksamheter likt räddningstjänstförbundets med flera kan dockas
på framtida polishus.

Ekonomi

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

I och med årets positiva resultat återställs balanskravsunderskott både från 2010 och 2011 redan under verksamhetsåret
2012. Det finns således inget underskott kvar att återställa.
Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds medlemskommuner
har ett ägarkrav om 55 procent självfinansieringsgrad, vilket
har uppnåtts.

Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter fin. poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund redovisar ett positivt
resultat på 1,3 mnkr. Resultatet kan i synnerhet härledas till en
väl genomförd riskklassning som synade alla möjliga intäkter till en verklighetsförankring. Det goda resultatet kan även
härledas till minskade personalkostnader samt lägre kostnader i
övrigt, en direkt följd utav god ekonomisk hushållning.

Bokslut Bokslut
2011
2012
24

22

17 248

16 836

-455

1 346

0

57

Mindre investering är gjord i uppgradering av befintligt ITsystem.

Framtid

Uppdrag

I och med att riskklassningen är slutförd har verksamhetsplaner
fram till och med hösten 2017 kunnat upprättas. Under kommande år är det framför allt investering i IT som krävs, detta
förväntas komma under hösten 2013 eller eventuellt under
våren 2014.

Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har överlämnat samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Förbundet ska svara för de samverkande kommunernas myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag eller
annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Fokus kommer framöver att läggas på kärnverksamheten och
uppdraget, det vill säga myndighetsutövning.

Årets händelser
•

Ny organsation bildades under 2012 där det beslutades att
organisationen skulle vara platt utan mellanchefer eller
gruppledare.
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Christer Akej (M)

Uppdrag

Ekonomi

•

Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande organ.

Ekonomi (tkr)

•

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 samt
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
organisation och verksamhetsformer.

Kommunfullmäktige gav inte barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för budgetåret 2011.

•

Under våren tillsattes en fullmäktigeberedning för utveckling av medborgardialog bestående av fem
ledamöter.

2012

Intäkter
Kostnader

0
926

0
983

Nettokostnader
Budget

926
790

983
810

Budgetavvikelse

-136

-173

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 0,2 mnkr.
Den negativa budgetavvikelsen hänför sig till ett antal temadagar samt att kommunfullmäktige beslutat tillsätta en fullmäktigeberedning för medborgardialog.

Årets händelser
•

2011

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte 18 motioner,
lämnade in tre interpellationer och ställde 11 frågor. Kommunfullmäktige har under 2012 haft tio sammanträden.
Kommunfullmäktige ställdes in i september på grund av
för få ärenden och ett extra sammanträde hölls i maj med
anledning av val av nya ledamöter till barn- och utbildningsnämnden.
Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut 2011 och
om budget 2013, dock utan att frågor ställdes. Allmänhetens
aktivitet har istället handlat om 18 nya medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges ledamöter inbjöds till temadag om
bokslut 2011 och en temadag om budget 2013.

Medborgardialoggruppen samlad vid dialogmötet i Sankt Olof, från vänster,
Per Andersson (S), Kristina Åhberg (M), Gudrun Schyman (FI), Carl-Göran
Svensson (C) och Christer Vigren (ÖP).
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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 lagstadgad granskning av delårs- och årsbokslut genomförde revisionen tre djupgranskningar under
året: kommunledningskontorets organisation, Marint
centrum och VA-projektet Landsbygdens Vatten.
De enskilda revisorerna arbetade under hela året i bevakningsgrupper för att i ökad grad kunna följa nämndernas
verksamhet. Detta betyder att revisorerna vid ett flertal
tillfällen under året träffade företrädare för nämnder och
förvaltningar i olika ärenden.

Ekonomi
2012

Intäkter
Kostnader

0
996

0
979

Nettokostnader
Budget

996
980

979
1 000

Budgetavvikelse

-16

21

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

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

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

Arbetet med bevakningsgrupperna fortsätter genom en utveckling av revisionens granskningsmetoder i syfte att uppnå
ytterligare effektivisering.

Stor vikt lades vid att kommunicera resultaten från granskningsarbetet, vilket gav revisionen återkoppling på sitt
arbete.

2011

Måluppföljning

Framtid

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi (tkr)

Fullmäktigemål

Det mindre överskottet härrör sig till att studiebesök som
planerades genomföras 2012 istället kommer genomföras
2013.
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Verksamhetsberättelse – valnämnden
Valnämnden
Ordförande: Bo Håkansson (M)

Uppdrag
•
•

•

Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.
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.

Årets händelser
•

Inga händelser under 2012.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2011

2012

125
19

0
3

Nettokostnader
Budget

-106
20

3
20

Budgetavvikelse

126

17

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Intäkter
Kostnader

Det mindre överskottet beror på att valnämndens arbete är
vilande fram till år 2014.

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.
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Benny Nilsson

Uppdrag
•

Måluppföljning

Vara tillsynsmyndighet med följande ansvarsområden:
godmanskap, förvaltarskap, förmyndarskap och godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

En korrekt myndighetsutövning med kort
handläggningtid.

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

Årets händelser
•

Samverkan med överförmyndarnämnden i Trelleborg
initierades.

Framtid

Verksamhetsuppföljning
Antalet ärenden ökade under året med elva procent. Andelen
yngre med funktionshinder och i behov av ställföreträdarskap ökade under året. Överförmyndarverksamheten arbetar
på ett konsekvent sätt med förändringar, förbättringar och effektiviseringar för att möta den ökande ärendemängden och
den ökande komplexiteten i ärendena. Hemsidan uppdaterades och användes främst av gode män och förvaltare.

Antalet ärenden, främst bland yngre med funktionshinder,
bedöms öka liksom ärendenas svårighetsgrad. Rekrytering och
utbildning av gode män och förvaltare är prioriterade områden.
Samverkan med grannkommuner kommer att bli viktigare.

Samverkan med överförmyndarnämnderna för Ystads och
Sjöbos kommuner och med överförmyndaren i Tomelilla har
utvecklats ytterligare.
En intern kontrollplan upprättades och beslutades.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2011

2012

Intäkter
Kostnader

398
2 159

258
2 201

Nettokostnader
Budget

1 761
1 620

1 943
1 665

Budgetavvikelse

-141

-278

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott på
0,3 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på fler
ärenden än vad som budgeterades samt att svårighetsgraden i ärendena ökade, vilket medförde högre kostnader för
arvodena.
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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.

•

Verksamhetsuppföljning
Under det första halvåret dominerades det strategiska arbetet
av att ta fram en vision för Simrishamns kommun inklusive
ny styrmodell. Under hösten inleddes också arbetet med att
inventera kommunens policys och riktlinjer för att uppdatera
dessa i enlighet med den antagna styrmodellen.

Årets händelser
•

•

Ett fortsatt arbete med implementering av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet pågick, detta för att
kunna erbjuda medborgare och näringsliv kommunala
e-tjänster. I samband med detta var ambitionen även att inrätta en politikerplattform, så att sammanträden skulle kunna
genomföras utan föregående utskick av pappershandlingar.

Kommunen gick med i och verkade för att projekt
Biogas Ystad Österlen skulle förverkligas. Ett första steg
är att lokalisera ett tankställe till kommunen liksom att
därefter verka för att tillverkningsanläggning ska lokaliseras någonstans på Österlen.
Kommunen gick med i den nationella utvärderingen
Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). Det första
resultatet ska presenteras i början av 2013.

•

Vision och strategiska utvecklingsområden togs fram.

•

Arbetet med översiktsplanen drevs i form av workshops.
Styrgruppen föreslog riktlinjer. Översiktsplanen förväntas gå ut för samråd under 2013.

•

Kommunen deltog för första gången i Sveriges Kommuner
och Landstings jämförelse KKiK vars resultat redovisas i
januari 2013.

Spelar våra roller någon roll var ett initiativ, som togs
för att förbättra samarbetsklimatet mellan politiker och
tjänstemän i kommunen, genom diskussion om våra
respektive roller och förväntningar på varandra.

•

Hemsidan är Simrishamns kommuns huvudkanal för informationsspridning. Som komplement till hemsidan publicerades det informationssidor i lokaltidning samt också kommuninformation via lokalradion.
Ett av årets frukostmöte hade som tema offentlig upphandling. En lättläst och pedagogisk lathund för offentlig
upphandling togs fram och distribuerades.
Det omfattande och mångåriga EU-projektet Catching the
Future avslutades. En utvärdering av kommunens och företagens nytta av projektet ska göras.

Många detaljplaner antogs under året, bland annat för
Jonebergsområdet, som gör att kommunen nu möjliggör
byggande av cirka 130 nya lägenheter.

•

Simrishamns kommun ingick avtal med Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om att ansvara för konsumentvägledningen.

•

En samordningsfunktion för arbetet med Skånes hav
och vatten startades av Region Skåne och Simrishamns
kommun, tjänsten tillsattes och placerades på Marint
centrum.

•

Kommunen bildade ett destinationsbolag tillsammans med näringslivet med syfte att lägga anbud på
turismverksamheten. Anbudsförfrågan förväntas gå ut
under 2013.

Kommunledningskontoret inrättade en ny organisation
och en tjänst som kanslichef.

Skånes Byggnadsvårdscentrum i Gislöv har till största delen
färdigställts.
Verksamheten på Marint centrum bedrevs med finansiering
från Simrishamns kommun, Region Skåne, Europeiska
Regionala Utvecklingsfonden och Sparbanken Syd.
KIMO Baltic Seas arbete i form av miljörelaterade projekt
kopplade till Östersjön och med säte i Simrishamns kommun resulterade i fem projekt. Samtliga projekt är externt
finansierade.
Turistenheten arbetade vidare under året med att öka antalet
forum och mötesplatser. Det bildades en grupp på Facebook,
Destination Ystad & Österlen, där snabbare och öppnare
dialog sker med företagare inom besöksnäringen.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Måluppföljning

Turistenheten deltog i marknadsföringskampanjer med Tourism in Skåne i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
Ett nytt reglemente med tillämpningsanvisningar för intern
kontroll arbetades fram.
Upphandlingsunderlag avseende beslutsstödsystem togs
fram. Upphandling ska ske under våren 2013.
Översyn av kommunens inköps- och upphandlingspolicy
påbörjades.
En arbetsmiljöpolicy antogs under hösten av kommunfullmäktige och utbildningsinsatser i anslutning till denna
genomfördes i organisationen.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

God planberedskap
för byggnation av
lägenheter och småhus
i kommunens tätorter.

Målet är uppfyllt. Flertalet
detaljplaner finns antagna
med möjlighet att bygga såväl
småhus som flerbostadshus, till
exempel Jonebergsområdet,
där cirka 130 lägenheter är
inplanerade.

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

Målet är delvis uppfyllt.
Ekonomisk och verksamhetsmässig styrning och uppföljning har följt planering.
Den ändrade ekonomiska
uppföljningsprocessen, bland
annat innebärande en första
uppföljning redan i januari,
har synliggjort obalanser i
ett tidigt skedde. Samtidigt
har de sista uppföljningarna
under året inte fångat vissa
nämnders bokslutsresultat på
ett tillräckligt bra sätt. Arbetet
med att utveckla den verksamhetsmässiga styrningen
har fortlöpt under året genom
beslut om vision och strategiska utvecklingsområden. Ny
målstyrningsprocess ska vara
helt införd i budget 2014.

Arbetsmiljön är god
och präglas av jämställdhet och mångfald.

Målet är uppfyllt. Verksamheten har under året utbildats i
bland annat arbetsmiljöarbete,
vilket bidrar till att stärka
och utveckla ett gott arbetsklimat. En arbetsmiljöpolicy
har också utarbetats, som ett
led i att säkerställa att en god
arbetsmiljö upprätthålls. Det
pågående jämställdhetsprojektet fortlöper med kontinuerliga
utbildningsinsatser i samtliga
verksamheter, med målsättning att få jämställdhetsarbetet
tydligt integrerat i verksamheterna.

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

Målet är uppfyllt. Ett antal policys och riktlinjer har arbetats
fram kring löne- och arbetsgivarpolitik och förankringsarbetet av dessa pågår kontinuerligt
i verksamheten.

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

Målet är delvis uppfyllt. ITenhetens mål hög säkerhet,
hög tillgänglighet och god
service anses vara uppfyllda.
Arbetet med att erbjuda medborgarna e-tjänster fortsätter
under år 2013.

Projektet Hållbar jämställdhet i Simrishamns kommun
pågick som planerat.
Under året införde IT-enheten ett nytt lagringssystem för att
säkerställa funktion och driftsäkerhet samt installerade ett
nytt e-postfilter och ett säkerhetsfilter för internettrafik.
Kommunstyrelsens interna kontroll har genomförts enligt
plan.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2011

2012

9 527
76 334

9 660
77 540
67 880

66 807
67 632

68 462

825

582

Nettoinvesteringar
Budget

3 023
4 070

1 484
2 854

Budgetavvikelse

1 047

1 370

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsens utfall visar ett överskott om cirka 0,6
mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras till största delen
av lägre kostnader för Snurringen och färdtjänst efter att
ansvaret övergick till Skånetrafiken. Försening av projektet
Samordnad varudistribution samt byte av bredbandsleverantör bidrar också till den positiva avvikelsen. Marint centrum
har en negativ avvikelse beroende på lägre intäkter eftersom
det fortfarande finns lokaler på Södra kajen som saknar
hyresgäster.
Den positiva avvikelsen avseende investeringar förklaras av
att projektet för införandet av e-tjänster försenades. Projektet
fortsätter under år 2013. Inköp av inventarier uppgick inte
till budgeterad nivå.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är delvis uppfyllt. Nyföretagandet är fortsatt högt.
Under 2012 registrerades 130
nya företag samtidigt som antalet konkurser är mycket lågt.
Samtliga faktorer i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet har förbättrats eller är oförändrade. Undantaget
är faktorn ”tillgång till kompetent personal” där företag
upplever en större svårighet
att rekrytera personal. Kommunen hamnade på plats 229,
en klättring med 19 platser
jämfört med år 2011. Rutinerna vid köp av industrimark
har förbättrats och planering
av ett nytt handelsområde har
påbörjats.

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

Målet är inte uppfyllt. Visionsarbetet är visserligen en grund
för att kunna nå målet, men
inte tillräckligt.

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

Målet är delvis uppfyllt. Publiceringsverktyget för kommunens hemsida har uppgraderats. Kommunen publicerar
information i lokaltidning
med 100 procent hushållstäckning. Därtill ges information i
lokalradion. Intern information
publiceras löpande bland annat
via Simfonytt. Arbetet med att
förbättra den interna informationen pågår.

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

Målet är uppfyllt. Partnerskap
med Tourism in Skåne samt
medverkan tillsammans med
näringen på event i Stockholm,
Göteborg och i Köpenhamn
med syfte att marknadsföra destinationen för att öka
antalet besökare och förlänga
säsongen.

Framtid
Med tanke på befolkningsutvecklingen är det kommunens
viktigaste uppgift att tillsammans med övriga aktörer vända
trenden. Handlingsplaner för detta behöver tas fram och
genomföras för såväl näringslivsarbete och besöksnäring som
för övriga verksamheter. Den beslutade upphandlingen av
turismverksamheten ger förhoppningsvis den utveckling av
besöksnäringarna som förväntas. Det vikande befolkningsunderlaget gör också att det är nödvändigt att se över den kommunala organisationen i stort för att på så sätt öka effektiviteten
i verksamheten.
E-tjänster samt inrättande av IT-baserad plattform till de förtroendevalda, ökat fokus på intern information samt utveckling
av medborgardialog är några av de områden som kommunledningskontoret ska fokusera på under år 2013. Arbetet med
vision och strategiska fokusområden fortlöper och modellen
ska inarbetas i samband med budgetprocessen för år 2014.
KIMO Baltic Sea, som bildades på initiativ av Simrishamns
kommun, står inför utvecklande utmaningar: hantering/taxering
av havssopor, kustskyddsprojekt, oljeberedskap, yrkesutbildning, nätverksbyggande (fler Östersjöhamnar), biogas, praktisk
forskning med perspektiv 2014-2020 (ny programperiod för
EU).
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse––myndighetsnämnden
myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden
Ordförande: Monica Gripp (M)
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

Uppdrag
•

Ansvara för uppgifter inom byggväsendet avseende
myndighetsutövning.

•

Informera inom nämndens eget ansvarområde och
reformera nämndens regelbestånd.

Myndighetsnämnden redovisar ett överskott på 0,1 mnkr.
Årets överskott beror bland annat på lägre ersättning för
förlorad arbetstid till ledamöterna och lägre utbildningskostnader.

Måluppföljning

Årets händelser
•

Länsstyrelsen genomförde under året en uppföljning av
myndighetsnämndens handläggning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och fann att det är viktigt
med en aktuell översiktsplan som tar upp och belyser
landskapets värden och riksintressen. Länsstyrelsen
anser att de tio granskade ärendena generellt håller god
kvalitet, men att det i vissa fall hade varit relevant med
tydligare motiv i besluten.

En viss återhållsamhet på grund av det ekonomiska läget
innebar att antal ärenden och beslut i bygglovsärenden
sjönk, men den totala mängden ärenden var förhållandevis stor. Antal beslut i förhandsbesked och antal beviljade
bygglov sjönk ganska kraftigt jämfört med 2011.
Avseende tillsynsområde Norrekås-Örnahusen valde Länsstyrelsen att inte överpröva några av myndighetsnämndens
beslut.
Den interna kontrollplanen fastställdes och genomfördes
med få anmärkningar av mindre betydelse för år 2012.

Ekonomi
2011

2012

Intäkter
Kostnader

0
535

0
486

Nettokostnader
Budget

535
560

486
575

Budgetavvikelse

25

89

Nettoinvesteringar
Budget

0
0

0
0

Budgetavvikelse

0

0

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 var omfattande och skedde
dagligen samt höll godtagbar
kvalitet. Rättssäkerheten uppgick till 75 procent.

Framtid
En enkät ska tas fram och en undersökning ska genomföras
under 2013 för att kartlägga hur bygglovshanteringen fungerar
och hur medborgarna upplever servicenivån.

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi (tkr)

Fullmäktigemål
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Christer Vigren (ÖP)
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

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
(MBK) 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.
Ansvara för kommunens fastighetsförvaltning.

Årets händelser
•

Ny brygga i småbåtshamnen installerades.

•

Ombyggnationerna av torgen i Sankt Olof och Borrby
blev klara och arbetet med ombyggnation av Sankt Nicolai kyrkoplan har nästan avslutats. Ombyggnation av
fyrvägskorsning Hamn-/Stenbocksgatan väntar på slutbesiktning. Upprustningarna av Laxgatan och Lübecker
gränd i Simrishamn blev klara.

•

•

•

•

Samhällsbyggnadsnämnden deltog i bildandet av en
ekonomisk förening för etablering av gastankställe i
Simrishamn och Tomelilla.
En organisationsförändring genomfördes under våren
2012, som innebar överföring av verksamheter mellan
enheterna. Förvaltningen indelades i fem enheter – drift,
fastighet, planer, VA och MBK/bygglov, där driftenheten
innefattar hamn och offentliga rummet.
En utredning av kostverksamheten genomfördes tillsammans med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Gatu-/park- och fastighetsverksamheten höjde kvaliteten
av grönytor och status på lekplatser samt arbetade med
säkerhetshöjande åtgärder. Nya lekplatser byggdes bland
annat i Järrestad, Gröstorp, Borrby och Simrishamn.
Dessutom utfördes renoveringar av diverse lekplatser

runt om i kommunen. Gärsnäs skolgård upprustades
och nya utemiljöer byggdes vid Annelunds och Nallens
förskola.
•

Under hösten 2012 bytte Simrishamns kommun städleverantör.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp
i egen regi fortsatte. Arbetet försenades med anledning
av komplicerade markfrågor. Under våren 2012 skedde
återplantering av vassbäddarna vid reningsverket utanför
Simrishamn. Ett gemensamt planeringsarbete med grannkommunerna i syfte att trygga vattenförsörjningen pågick
under året.
Tio detaljplaner antogs, vilka medger handel, bostäder, vård
och trafiklösningar samt möjliggör utveckling av Skillinge
samhälle. Arbetet med en ny översiktsplan för Simrishamns
kommun inleddes med visionsarbete. Arbetet med extern
exploatering av Hjälmaröd 4:44 påbörjades under 2012.
Planerna på ombyggnation av Österlengymnasiet senarelades i avvaktan på kompletterande utredning. Projekteringen visade på en kraftig fördyrning samtidigt som antalet
sökande elever var få. I avvaktan på långsiktiga beslut om
skolornas framtid var nämnden mycket restriktiv med investeringar i befintliga skollokaler.
Arbetet med att åstadkomma bättre inomhusklimat genom
förbättrad ventilation och energibesparing genom installation av värmepumpar fortgick hela året. Arbetet med att
förbättra säkerhet och brandskydd fortsatte som planerat.
Större projekt inom miljöområdet som genomfördes under
året var upphandling av skötselplaner för tätortsnära naturområden i Simrishamn, Kivik, Borrby och Baskemölla.
Vattenvårdsprogrammet för Tommarpsåns avrinningsområde
blev till stor del genomfört.
Arbetet med att uppdatera befintligt kartmaterial avseende
grönyteskötsel fortsatte under året och kommer att fortsätta
framöver.
I fiskehamnen har ett demonstrationsprojekt genomförts
”Hemmahamn” (23 juli–5 aug) som visat möjligheter att
implementera en fisktorghandel och därmed öka kunskapen
om det kustnära fiskets betydelse. Detta initiativ har kunnat
göras tack vare ett aktivt samarbete mellan samhällsbyggnadsnämnden och Sydkustens Fiskeområde.
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomi
Ekonomi (tkr)

Måluppföljning
2011

2012

Intäkter
Kostnader

144 660
189 355

138 867
192 085

Nettokostnader
Budget

44 695
42 078

53 218
49 776

Budgetavvikelse

-2 617

-3 442

Nettoinvesteringar
Budget

38 021
78 297

40 746
72 093

Budgetavvikelse

40 276

31 347

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 3,4
mnkr. Underskottet härrör främst från VA-verksamheten
med 1,2 mnkr och övrig verksamhet med 2,2 mnkr. VAverksamhetens underskott beror till stor del på ökade
kostnader för löpande slamhantering. Gatu- och parkverksamhetens (offentliga rummet) underskott på 4,4 mnkr
består främst av köp av tjänster. Samtidigt har fler projekt än
normalt utförts inom driften. Hamnverksamheten redovisar
ett överskott på 0,6 mnkr, vilket beror på ökade intäkter.
Staben har lägre verksamhetskostnader och redovisar ett
överskott på 1,1 mnkr. Det finns även överskott inom planverksamheten på 0,3 mnkr och inom MBK/bygglovsenheten
på 0,3 mnkr.
De skattefinansierade investeringar visar på ett överskott
om 28,9 mnkr, vilket främst avser utebliven ombyggnation
av byskolor 11,9 mnkr och Österlengymnasiet 13,0 mnkr.
Andra ej färdigställda projekt som bidrar till överskottet är
bland annat rondell vid väg 9/Fabriksgatan 2,0 mnkr och
Skillinge bycentrum 1,9 mnkr. Inom VA-verksamheten har
investeringar i landsbygdens vattenförsörjning och VA-serviser uppgått till totalt 3,5 mnkr och finansierades av anläggningsavgifter. Bland övriga VA-investeringar har det skett
förseningar, främst avseende ledningsnätet, vilket bidrog till
att investeringsbudgeten inte utnyttjats fullt ut.
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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 bo och verka 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 delvis uppfyllt.
Utbyggnation av landsbygdens vatten har skett, dock i
lägre omfattning än tidigare
år. Inkoppling till det kommunala vatten-/avloppsnätet
har dock inte kunnat ske
i önskad omfattning, med
anledning av komplicerade
markfrågor. 44 nya ljuspunkter har byggts (56 har
raserats). 125 meter gata har
tillkommit i Kivik (Hjälmaröd 4:44). Energistrategin som från och med 2011
ska utgöra underlag för utarbetande av energiplanen har
uppdaterats. Arbetet med
energiplanen är påbörjat,
dock inte klart.

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. Ny bebyggelse ska, med beaktande
av natur- och kulturvärden, ha en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt
tilltalande utformning.

Målet är uppfyllt. 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. Kartmaterialet och geografiska
databaser uppdateras kontinuerligt då det ständigt sker
förändringar i verkligheten. MBK-verksamhetens
geografiska databaser
används i stor omfattning av
offentliga rummet samt vid
myndighetsutövning och
som underlag till översiktsplanearbetet.

Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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. Förvaltningen har ökat
medborgarnas möjlighet att
delta i planprocessen genom
att material om utställningar
med mera finns tillgängligt
på hemsidan.

Kommunens hamnar ska
vara attraktiva som fritidshamnar och ska ta miljöansvar. Simrishamns hamn
ska vara 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. Simrishamn har
bibehållit sin position som
Östersjöns mest betydelsefulla fiskehamn och en
småskalig frakthamn.

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

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 av
olika kategorier, handel,
industrier, service, rekreation och kommunikation.

Målet är uppfyllt. Det finns
en god beredskap med tillgängliga tomter för bostäder
och industrier. Avtal har
ingåtts med byggföretag om
exploatering avseende del
av Joneberg 1 och en överenskommelse har träffats
rörande Rabban 19.

Målet är delvis uppfyllt.
Underhållet har varit
eftersatt under flera år. Ett
intensivt arbete har pågått
för att uppnå målen under
2012. Gatu-/park- och
fastighetsverksamheten har
arbetat med kvalitetshöjning
av grönytor, statushöjning
av lekplatser och säkerhetshöjande åtgärder.

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 delvis uppfyllt.
Andelen tomma lokaler har
ökat de senaste åren. Sedan
flera år tillbaka pågår, under
ledning av en kommunövergripande lokalgrupp, arbetet
med att samlokalisera och
flytta olika verksamheter i
syfte att långsiktigt få lämpliga och rätt dimensionerade
lokaler samt att om möjligt
avstå från externt förhyrda
lokaler. Köp av råmark sker
vid behov.

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 teknisk
tillfredställande sätt. Vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande
ledningsnät ska underhållas och upprustas i enlighet med god driftekonomi
samt miljö- och myndighetskrav.

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

Framtid

gator, parker och fastigheter inklusive tidplan och kostnad
håller på att utarbetas och arbetet kommer att fortsätta 2013.
Underhållsplanerna är en viktig förutsättning för att framöver
kunna bibehålla investeringarnas värde på en optimal nivå och
undvika kapitalförstöring.
När det gäller trafikfrågor tillsattes en tjänstemannagrupp vid
årets början inom Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
för att gemensamt diskutera och bereda frågor gällande infrastruktur. Arbetet kommer att fortsätta 2013 med att ta fram en
övergripande strukturbild för kommunerna inom SÖSK.
Huruvida Simrishamn fortsättningsvis kan bibehålla sin
position som Östersjöns mest betydande fiskehamn och en
småskalig frakthamn är något som kommunen aktivt måste
arbeta för. Kommunens medverkan i Sydkustens Fiskeområde
är av stor betydelse för det nationella nätverket mellan olika
fiskeområde i Sverige. Nätverkets koordinering kan lokaliseras
i Simrishamn. Detta kan påverka faktorer som fiskekvoter och
transportstrategier som beslutas utanför fiskeområdena.

Organisationsutvecklingen inom förvaltningen ska fokusera på
ökad samordning och samhörighet av verksamheterna.
Förvaltningen har ökat medborgarnas möjlighet att delta i
planprocessen genom att material om utställningar med mera
finns tillgängligt på hemsidan och utvecklingen av Kontakt
Samhällsbyggnad kommer att fortsätta. MBK- och bygglovsverksamheten kommer att genomföra en kundenkät under 2013
för att få information om hur medborgarna uppfattar verksamhetens service.
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. En vattenförsörjningsplan håller på
att utarbetas och beräknas vara klar under våren 2013.
Framtagning av underhållsplaner för kommunens hamnar,
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Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Förvaltningschef: Gunilla Janlert

Uppdrag

•

•

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

•

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

•

Inom ramen för driftentreprenader 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.

Verksamhetsuppföljning

Årets händelser
•

Till årets föreningsledarstipendiat utsågs Anders Ericsson, BTK Ajax. Årets kulturpris delades mellan Emma
Karp Lundström och Östra Skånes Konstnärsgille.

Kultur- och fritidsnämnden antog ett förslag till Ungdomspolitiskt handlingsprogram. Programmet överlämnades till kommunfullmäktige för fastställande.

•

Galleri Valfisken öppnades åter för utställningsverksamhet där kommunens konstnärer kostnadsfritt kan ställa
ut.

•

Simrishamn hade som en av sex kommuner ett särskilt
regionalt utvecklingsansvar med syfte att ta fram modeller för systematik/struktur för utveckling av de kulturella
och kreativa näringarna. Arbetet skedde inom ramen för
projektet Simrishamn – den kreativa kommunen.

•

Kultur- och fritidsnämnden antog en ny delegationsordning.

•

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att från och med
2013 upprätta könsuppdelad statistik beträffande lokalt
aktivitetsstöd, besökare på Bénka-Dí, medverkande
på egna arrangemang samt anställda inom respektive
verksamhet.

•

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att lägga ner biblioteksfilialen i Hammenhög.
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Under året erhöll 125 specifika bidragsmottagare, i huvudsak föreningar, 2,6 mnkr i bidrag för olika aktiviteter
och investeringar. Lokalbidrag, bidrag till studieförbund,
arrangörsbidrag och lokalt aktivitetsbidrag är de enskilda
bidragsformer där det utgår mest stöd. Antalet ansökningar
om lokalt aktivitetsstöd och lokalbidrag minskade.
Vid årsskiftet 2011/2012 inleddes en extra satsning avseende
förebyggande insatser för barn och unga och två så kallade
flytande fritidsledare anställdes, för att i första hand arbeta
utanför Bénka-Dí. En särskild aktivitetsbudget gjorde det
möjligt att introducera nya former av fritidsaktiviteter för
ungdomarna i målgruppen. 75 ungdomar tog del av extrasatsningen och cirka 40 olika aktiviteter genomfördes.
Ett helt nytt spel, More Than One Story, som utvecklades
inom ramen för Bénka-Dís verksamhet lanserades under
året. Spelet är ett verktyg som används i syfte att främja
integration och lyfta fram individens unika berättelser.
RFID-utlåning infördes på huvudbiblioteket och cirka
60 000 medier försågs med ett särskilt chip.
I maj lanserades Arena som är en gemensam webbplats med
Tomelilla och Ystads bibliotek.
Arbetsmiljöverket inspekterade kägelresningsmaskinerna i
bowlinghallen och utfärdade ett föreläggande om att maskinerna senast i november 2013 ska vara inbyggda.
Museets basutställning ”Särken först”, om kläder och människor, invigdes.
Museets arbete präglades av två stora hällristningsprojekt
som beviljades medel från Leader och Kultur Skåne. Vidare
genomfördes ett förarbete inför fördjupad förstudie kring ett
nytt museimagasin/skånskt hällristningscentrum. Den inventering av föremålen som genomfördes visar att samlingarna
består av cirka 230 000 föremål, arkivalier och böcker vilket
är ungefär 100 000 fler än tidigare beräkningar indikerat.

Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

Måluppföljning
2011

2012

2 441
36 748

3 052
37 668

34 307
34 540

34 616
35 063

233

447

744
1 181

1 120
1 409

437

289

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,4
mnkr. Bland annat visar föreningsbidragen på ett överskott med 0,3 mnkr som till viss del beror på minskat antal
ansökningar. Administrationen har under året haft personalvakanser som bidrog till ett överskott på 0,2 mnkr. Eftersom budgeterat anslag för självkostnader inom ramen för
driftsentreprenadavtalen inte fullt ut tagits i anspråk redovisas här ett överskott med 0,1 mnkr. Lägre utbetalningar
av arvoden och ersättning till nämndsledamöter, minskad
semesterlöneskuld samt differentierade arbetsgivaravgifter
har också bidragit till ett positivt resultat.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa
långsiktiga förutsättningar för att olika och
nya kulturella uttryck
och fritidsformer ska
kunna komma till
stånd.

Målet är uppfyllt. Detta har
skett genom:
• långsiktigt arbete med
ungdomar med särskilda behov
• det nya kortspelet More
Than One Story.
• arrangemanget Vintermys på Valfisken.
• bibliotekets litteratursalonger.
• Arena, Bibliotek YstadÖsterlenregionens
gemensamma webbplattform.
• utvecklingen av ett
digitalt hällristningsmuseum.

Kultur- och fritidsnämnden ska främja
ett rikt, varierat och
levande kultur- och
fritidsliv i kommunen.

Målet är uppfyllt. Detta
genom:
• egna verksamheter med
aktiviteter, arrangemang
och uppsökande verksamhet.
• nystarten av Galleri
Valfisken.
• det särskilda stödet till
de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
• tillhandahållande av
samlingslokaler och
idrottsanläggningar.
• föreningsbidrag till
verksamheter och arrangemang.

De mot budget ökade intäkterna beror till största delen på
högre projektbidrag och lönebidrag vid Österlens museum.
Detta till trots visar museiverksamheten på ett underskott
med 0,2 mnkr. Främst beror detta på produktionen av den
nya basutställningen som kommer att finnas kvar under
minst tre år men bekostats under året.
Avvikelsen i investeringsbudgeten beror på åtgärder och
inköp, främst avseende bryggor vid Gyllebobadet och bassänglift, som av tidsskäl skjutits till 2013.

Framtid
Arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för kommunen
kommer att påbörjas under hösten 2013.
Ett modernare, webbaserat system för föreningsadministration och lokalbokning är planerat att införas under 2013.
En fördjupad förstudie kring uppförandet av ett museimagasin/Skånskt hällristningscentrum kommer att presenteras
för kultur- och fritidsnämnden och bilda underlag för ett
kommande beslut.
Ett beslut om en eventuell förlängning av kultur- och fritidsnämndens båda driftentreprenader kommer att tas under
2013.
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Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Margareta Nilsson (C)
Förvaltningschef: Bo Kristoffersson

Uppdrag
•

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

•

Blåvingegruppens verksamhet utökades inom ramen
för de medel som kommunstyrelsen anslagit för tidiga
insatser.

•

En kostutredning genomfördes.

Verksamhetsuppföljning

•

Ansvara för de kommunala verksamheternas kosthållning.

•

Ansvara för Kulturgarantin och Kulturskolan.

Åtgärder för att minska förvaltningens kostnader har fortsatt
under året. Organisationen minskades, bland annat avvecklades vikariepoolen.

•

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

I augusti månad upprättade barn- och utbildningsnämnden
en skriftlig åtgärdsplan för en budget i balans. Åtgärdsplanen överlämnades till kommunstyrelsen.

•

Samordna vuxenutbildningen med Ystads kommun.

Ett mycket lågt antal sökande till Österlengymnasiet medförde att inga studieförberedande program kunde starta under
året. Barn- och utbildningsnämnden valde därför att tillfälligt stänga intaget till dessa. Lärlingsprogrammen startade
enligt utbud och sökfrekvens liksom introduktionsprogrammen. Andelen elever som sökte till Österlengymnasiet minskade. Innevarande läsår 2012/2013 har elevantalet minskat
med 105 elever jämfört med sökbilden vårterminen 2012.

Årets händelser
•

•

Förvaltningen genomförde på nytt en utredning kring
byskolornas utveckling. Inget nytt beslut fattades, varför
kommunfullmäktiges beslut året innan stod fast. Detta
medförde att från och med höstterminen blev Sankt
Olofs, Hammenhögs och Skillinge skolor F–3-skolor
medan Borrby, Gärsnäs och Kiviks skolor förblev F–6
skolor.

Anpassningen av gymnasieskolans lokalytor till det minskade elevantalet medförde långt framskridna planer på att
barn- och utbildningsförvaltning och Kulturpedagogiska enheten skulle inrymmas i Österlengymnasiets lediga lokaler.
Dessa planer senarelades efter beslut under våren.

En organisationsförändring genomfördes som bland annat medförde att områdeschefsbefattningarna togs bort,
att förskolorna indelades i nya områden samt att barnplaceringar inom förskola och skolbarnomsorg centraliserades. Samtidigt genomfördes en rekryteringsprocess
av ny förvaltningschef.

•

Barn- och utbildningsnämnden entledigades efter att
den inte ha erhållit ansvarfrihet för budgetåret 2011. En
ny nämnd valdes och tillsattes av kommunfullmäktige
några veckor senare med delvis nya ledamöter.

•

En övergripande skolutvecklingsplan antogs av barnoch utbildningsnämnden under 2012. Denna skolutvecklingsplan är ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

•

Förvaltningen genomförde en skolskjutsupphandling
under våren.

•

Personalpoolen utvärderades och avvecklades.

Arbetet med att ta fram strategier för att synkronisera
samhällets resurser för stöd till barn och unga med psykisk
ohälsa fortsatte under våren och skedde inom ramen för
projektet för förebyggande insatser för barn och unga.
Arbetet med Jämställdhetsgarantin, som infördes föregående år, fortsatte under 2012 på skolor, förskolor och övriga
enheter.
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den antagna kontrollplanen för året. De rutiner som kontrollerades
var främst de som rör ekonomi och central administration.
Uppföljningen visade att kontrollerade rutiner fungerade,
men att det samtidigt fanns administrativa områden som
bör utvecklas. Under året utarbetade förvaltningen förslag
på ny kontrollplan avseende nämndens interna kontroll för
budgetåret 2013.
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Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2011

2012

38 273
385 452

38 808
387 414

Nettokostnader
Budget

347 179
340 734

348 606
347 830

Budgetavvikelse

- 6 445

-776

1 474
1 500

692
1 000

26

308

Intäkter
Kostnader

Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på
totalt 0,8 mnkr.
Resultatet blev bättre än förväntat och det beror på flera
faktorer, bland andra nämndens överskott på 1,9 mnkr, färre
antal elever i grundskolan än budgeterat som medförde en
minskning av elevpengen och därmed ett överskott på 3,7
mnkr. Ett nytt skolskjutsavtal gav en besparing på 0,4 mnkr.
Även inkomstkontrollen inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt olika statsbidrag gav smärre överskott.
Omställningsbidraget på drygt 2,2 mnkr i utökad ram bidrog
också till minskat underskott. Detta ger ett sammanlagt överskott på 8,4 mnkr.
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Alla skolenheter samt Kulturpedagogiska enheten redovisar ett underskott. En bidragande orsak till detta är den
lönerevision på 4,2 procent som genomfördes under 2012.
Österlengymnasiet har ett underskott på 3,6 mnkr som beror
på den fortsatta minskningen av antalet elever och en inte
tillräckligt snabb omställning av personal. Skolområde Centrum redovisar ett underskott på cirka 2,6 mnkr där 1,5 mnkr
härrör till vikariepoolen som nu har avvecklats. Kostnader
i särskolan har också överskridit budget med 0,4 mnkr.
Skolområde Syd har ett underskott på 1,4 mnkr beroende på
att 30-talet elever valde andra skolor i och utanför kommunen inför höstterminen 2012. Därtill är förskoleklassen
och grundskolan kostsamma små verksamheter. Skolområde
Nord redovisar ett underskott på 0,4 mnkr på grund av semesterlöneskuld och avvecklingskostnader inom pedagogisk
omsorg. Detta ger ett sammanlagt underskott på 9,2 mnkr.
Investeringsbudgeten användes för upprustning av til�lagningsköken, investering i och restaurering av Musikskolans instrumentpark samt till trådlösa nätverk, projektorer,
läsplattor och datorer till förskolor och skolor.

Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i
Simrishamns kommun erbjuder alla en
lättillgänglig och utvecklande verksamhet
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 nio dagar, vilket är bra resultat.
Förvaltningen kan via en attitydundersökning som genomfördes våren 2011
konstatera 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.

Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns kommun erbjuder alla elever en
verksamhet med höga förväntningar på elevers
prestationer och med kvalitativa uppföljningar
av varje elevs kunskapsutveckling. Elevernas
behov är utgångspunkt för organisation och
arbetssätt.

Målet är uppfyllt. Grundskolan fungerar generellt sett bra enligt genomförda
kvalitetsmätningar. Förvaltningen ser dock en tydlig skillnad mellan pojkars
och flickors resultat. Via mätningar av elevernas läsutveckling genom grundskolan kan vi se att flickor har en bättre läsutveckling, vilket kan förklara skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor. Skillnader i resultaten mellan pojkar
och flickor är en jämställdhetsfråga. Förvaltningen har från höstterminen 2011
inrättat jämställhetsgarantin för att säkerställa att verksamheterna arbetar mot
ökad jämställhet. Mätningen visar också att läsutvecklingen avtar för eleverna
i tolvårsåldern. Förvaltningen har uppmärksammat skolenheterna på vikten
av att stimulera läsutveckling även i senare delen av grundskolan. Matematikkunskaperna håller stadigt på att förbättras och då i första hand genom en ökad
kvalitet i undervisningen i grundskolans tidigare del.

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 elever.

Målet är inte uppfyllt. Fritt sök i Skåne har medfört stora möjligheter för eleverna att få sina val och önskemål tillgodosedda, både vad gäller lokalisering
av utbildningen som dess innehåll. Till de gymnasieprogram som Österlengymnasiet erbjuder söker inte en majoritet av kommunens blivande gymnasieelever. I detta avseende har Österlengymnasiet misslyckats med att attrahera
kommunens elever. Lärlingsutbildningar möjliggör däremot ett brett utbud av
yrkesprogram som många elever efterfrågar.

Framtid
Den närmaste framtiden kommer att präglas av stora förändringar av gymnasieskolan och byskolorna. Ett lågt antal födda
under 2011 och 2012 ställer fortsatta krav på anpassning av
grundskolans organisation och lokaler. Kostnaderna behöver anpassas till budget samtidigt som långsiktiga beslut om
gymnasieskolan och byskolorna måste fattas. Även övriga politiska beslut, som tas kring barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, måste vara långsiktigt hållbara och garantera
stabilitet i verksamheten.
En teoretisk gymnasieskola i Simrishamns centrum planeras
under 2013 med start hösten 2014.
En uteförskola i Simrishamns tätort med cirka 20 platser öppnar sin verksamhet under januari 2013. Även en naturskola
planeras starta under 2013 med en verksamhet som riktar sig
från förskolan upp till och med gymnasieskolan. Skapandet
av en naturskola planeras i samarbete med andra aktörer
såsom Kiviks Musteri AB, Marint centrum och Naturum på
Stenshuvud.
En förstärkning av modersmålsstödet i förskolan möjliggörs
genom att medel tillförts i budget från och med 2013.
Jämställdhetsgarantin utvecklas i en trestegsmodell under
vårterminen 2013, ”Spaning – kartläggning – action”.
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan, fortsätter arbetet
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med nya arbetssätt med hjälp av ny teknik. Fortbildning av
skolledare och pedagoger utgör en viktig del i detta förändringsarbete.
Ett antal friskoleansökningar inom Simrishamns kommun
förväntas inlämnas till Skolinspektionen under januari månad.
Detta ställer krav på förvaltningen att ha beredskap för utformningen av grundskolans organisation utifrån de scenarier
som Skolinspektionens bedömningar kan skapa.
En kostutredning har under 2012 tagit fram ett förslag på en
kvalitativ kosthållning för framtiden. Beslut väntas i början
av 2013.
Inom ramen för tidiga insatser kommer föräldrautbildningen
Active Parenting att utökas i omfattning tillsammans med en
särskild satsning på en förkortad utbildning, Aktivt ledarskap
i skola (ALIS), för personalen inom förskola och skola.
Det webbaserade verktyget Unikum, för samarbete kring
lärandet i skolan mellan barn, pedagoger och föräldrar, införs
i förskolan med start i förskoleområde Syd under mars 2013.

Verksamhetsberättelse – socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande: Stefan Lamme (M)
Förvaltningschef: Roland Persson

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

•

Ansvara för individ- och familjeomsorgen (IFO).

•

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

•

Bedriva social omsorg till främst äldre och hemsjukvård.

Försörjningsstödet ökade kraftigt under året. Den grupp
som ökade mest är ensamstående kvinnor i åldersgruppen
30-64 år och som har barn. Dock är, precis som tidigare, den
största gruppen av mottagare av försörjningsstöd ensamstående män.

•

Ansvara för arbetsmarknadsfrågor.

•

Handha mottagande av flyktingar och ensamkommande
flyktingbarn.

•

Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd
och kommunala hyresgarantier.

Årets händelser
•

Oasens verksamhet lades ner under våren.

•

Ett Kriscentrum startades tillsammans med grannkommunerna. De nya lokaler i Tomelilla invigdes under
hösten.

•

En gemensam organisation för Simrishamns, Ystads,
Tomelillas och Sjöbos serverings- och alkoholtillstånd
genomfördes i september.

•

LSS-boendet Vinkelgatan i Gärsnäs upphörde under
våren.

•

Nio platser inom särskilt boende konverterades till demensboende i S:t Olof.

•

Nytt provisoriskt korttidsboende öppnades i Borrby.

•

Socialnämnden uttalade en positiv viljeinriktning till ett
nytt särskilt boende om cirka 54 lägenheter på Jonebergsområdet.

•

Statliga stimulansbidrag beviljades för att utreda LOV i
särskilt boende.

•

Statliga stimulansbidrag beviljades för värdegrundsarbete inom äldreomsorgen.

•

Upphandling av tre entreprenader påbörjades inom äldreomsorgen och LSS.

Kommunstyrelsen avsatte 1,5 mnkr till förebyggande insatser för barn och unga för att motverka framtida utanförskap.
Samverkansråd Barn och Familj fördelade medlen till en
koordinator, Blåvingeverksamheten (barngrupper) och flytande fritidsledare. Målet med resursmöten uppfylldes inte
enligt plan och måste vidareutvecklas.
Prologen konstaterade ett ökat inflöde av personer under
våren som önskar öppenvård för att bryta ett riskmissbruk.
Projektet Movare som drivs genom Finsam pågick under
året och diskussioner fördes angående hur delar av projektet ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter efter
projekttidens slut.
I flyktingmottagandet är etableringsreformen en mycket
viktig del för att nå självförsörjning. Den har ännu inte funnit sin form på ett bra sätt. Det tar tid innan introduktionsprocessen kommer igång med risk för ökade kostnader för
försörjningsstödet på både kort och lång sikt. Förvaltningen
har haft möte med Arbetsförmedlingen i frågan tillsammans
med övriga kommuner i området.
Under året utförde Europeiska socialfondsprojektet Kompetensare utbildningar med praktik för ungdomar.
Barn- och ungdomsenheten förändrade sin organisation och
arbetssätt så att det kan ske ytterligare satsningar på öppenvård på hemmaplan.
Förvaltningen påbörjade arbetet med ny vård- och omsorgsplan. Det har hållits möten med fokusgrupper samt
undersökningar genomfördes avseende hur äldre vill ha sin
ålderdom.
Arbetet med Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom
socialtjänst pågick under hösten och beslut togs av nämnden
i december.
Upphandling av nytt verksamhetssystem inom vård och omsorg/LSS genomfördes. Det nya verksamhetssystemet som
infördes i december, skapar bland annat bättre möjlighet att
göra kvalitativa uppföljningar.

39

Verksamhetsberättelse – socialnämnden
Behovet av äldreomsorg och hemsjukvård ökade kraftigt under året och följde den demografiska kurvan. Detta
konstaterades genom ökad efterfrågan på särskilt boende
med demensinriktning och ökat behov av insatser i den egna
bostaden. Hög dödlighet bland de allra äldsta kommunmedborgarna under årets sista tre månader gav dock en oväntat
stor minskning av beviljade timmar, som inte kunde förutses. Den totala timökningen är dock 15 000 timmar högre
2012 jämfört med 2011. Socialförvaltningen har en organisation och resursfördelningssystem som möjliggör en snabb
omställning av resurserna. Antalet samordnade vårdplaneringar har minskat från 971 år 2011 till 839 år 2012. Färre
vårdplaneringar kombinerat med ökat timantal tyder på fler
brukare med mer omfattande omsorgsbehov som får insatser
i det egna hemmet.

vårdspsykiatrin. Det innebar kraftigt minskade kostnader för
socialnämnden vilket påverkar budgetutfallet. Detta gör det
omöjligt för socialförvaltningen att förutsäga kostnaderna.
Inom LSS-verksamheten märktes allt tydligare de förändrade tillämpningsreglerna för personlig assistans enligt LASS
med statlig finansiering. Staten minskade sitt åtagande och
kommunerna tvingades kompensera detta. Det är en kostnadsdrivande utveckling för kommunerna.
Under årets sista månader fick verksamheterna direktiv att
iaktta största möjliga återhållsamhet i syfte att hålla nere
resursanvändningen och nå en budget i balans. Planering
pågick också för att ytterligare fokusera på förebyggande
insatser främst inom vård och omsorg samt IFO.

Som ett led i socialnämndens arbete med att ha en budget i
balans justerades ersättningssystemet ner inom vård och omsorg med ett belopp motsvarande 0,6 mnkr. Uppgiften löstes
genom översyn av logistiken på viss bekostnad av kontinuiteten, det vill säga antalet personal som hjälper brukaren.

Verksamheten inom socialförvaltningen följdes upp på en
rad olika sätt. Det handlade om verksamhets- och kvalitetsuppföljningar direkt ute i verksamheten, brukar- och klientundersökningar med mera. Egendrift följdes upp på samma
sätt som entreprenader. Uppföljningarna rapporterades
kontinuerligt till socialnämnden. Utvecklingsarbete pågick
hela tiden för att följa upp och ge en god återrapportering.

Arbetet med att erbjuda förebyggande hembesök till alla
som fyller 80 år och inte har vård- och omsorgsinsatser från
socialnämnden fortsätter och andelen som vill ha besök ökar.

Socialnämndens interna kontroll har genomförts enligt plan
med få, obetydliga anmärkningar.

Genom ändrade regler i socialtjänstlagen 2011 ansökte två
kommuner hos Socialstyrelsen om överflyttning inklusive
kostnadsansvar till Simrishamns kommun. Detta avsåg
sedan tidigare långvariga placeringar på ett vård- och behandlingsboende i Simrishamns kommun. Socialstyrelsen
godkände båda överflyttningarna, vilka socialnämnden överklagade. I det ena ärendet förlorade nämnden och det andra
ärendet låg vid årsskiftet hos Högsta förvaltningsdomstolen
för avgörande. Avgörandet har mycket stor principiell betydelse för alla de kommuner i Sverige som har enskilt drivna
vård- och omsorgsboenden i hela landet. De båda aktuella
ärendena betingar en kostnad på 1,4 mnkr. Blir detta förfarande godkänt av Högsta förvaltningsrätten kan det bli stora
ekonomiska konsekvenser för de kommuner som har denna
typ av boenden inom sin kommungräns och där i huvudsak
andra kommuner placerar.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2011

2012

88 505
469 023

87 514
478 348

380 518
384 877

390 834
395 681

Budgetavvikelse

4 359

4 847

Nettoinvesteringar
Budget

1 544

2 232

3 547

5 000

Budgetavvikelse

2 003

2 768

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

Socialnämnden redovisar ett överskott på 4,8 mnkr varav
3,9 mnkr tillkom i extraanslag i form av AFA-pengar.

Inom LSS fortsatte anpassning av verksamheten mot delvis
nya målgrupper med mer sammansatta och komplicerade
stödbehov. Målet är också att verksamheten ska vara utvecklande för individerna och leda till ökad självständighet
inom boendet och sysselsättningen. LSS är på god väg att nå
denna målsättning.

Vård- och omsorgsverksamhetens resultat visar ett underskott på cirka 5 mnkr. Trots att vård- och omsorgsavgifterna
ger ett överskott på 0,8 mnkr och enheterna ett överskott på
9,2 mnkr gör bland annat volymökningen på cirka 15 000
timmar att verksamheten totalt sett får ett underskott.

Enstaka individer i LSS:s nya målgrupper har en komplicerad psykiatrisk problematik med så stora vård- och
omsorgsbehov att det inte kan lösas på hemmaplan. Det
leder till kostsamma externa placeringar med en dynamik
som är mycket svår att planera. Det handlar om att individer
pendlar mellan psykiatrisk tvångsvård och placering inom
LSS, ibland med delat kostnadsansvar. Under årets sista
period överfördes tillfälligt några personer åter till sluten-

Verksamheten inom LSS redovisar ett positivt resultat på
cirka 1,5 mnkr. Överskottet uppstår trots en ofinansierad
extern placering på cirka 2 mnkr samt en utökad verksamhet inom personlig assistans som genererade ett underskott
på 3,2 mnkr. De största anledningarna till överskottet är att
några brukare med stora insatser under hösten fick place-
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
ringar inom psykiatrin samt att Tomelilla under 2012 ökade
sina köp av verksamhet inom korttidsvistelsen.

Måluppföljning

IFO-verksamhetens resultat är ett överskott på 1,3 mnkr.
Försörjningsstödet ökade under 2012 och genererar ett underskott på 1,4 mnkr. Antalet placeringar ökade och innebär
på vuxensidan ett underskott på 0,8 mnkr. Övriga verksamheter inom IFO, inklusive den förebyggande verksamheten,
visar ett överskott på totalt 3,5 mnkr.
Övriga verksamheter såsom administration, omsorgshandläggarna, nämnd, lönerevision med mera visar totalt ett
överskott på 7 mnkr. Huvuddelen av överskottet beror på
överskott vid lönerevisionen samt rekryteringsproblem.
Avvikelsen i investeringsbudgeten beror på att införandet
av det nya verksamhetssystemet inte blev klart under året.
Införandet kommer nu att ske i etapper under 2013. Även
budgeten för hjälpmedel visar ett överskott.

Framtid
Mot bakgrund av demografin kan kommunen förvänta sig
en fortsatt ökning av vård- och omsorgsbehovet. Hur den
ökningen ser ut och hur det framtida arbetet ska bedrivas
kommer att preciseras i den nya vård- och omsorgsplanen för
perioden 2013–2022 med utblick mot 2035. Detta blir en av
de viktigaste utmaningarna för kommunen framöver.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är delvis uppfyllt.
IFO arbetar med förebyggande och behandlande
arbete. Vad gäller flyktingintegrationen fanns det
initialt brister i etableringsreformen.

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.
Kontinuitetsmålet, vilket
innebär att få hjälp av ett
begränsat antal personal,
nås inte riktigt. Målet om
att maten ska vara god
uppfylls inte heller helt. I
Socialstyrelsens äldreguide
ligger kommunen över Skånesnittet i brukarupplevd
kvalitet.

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

Målet är uppfyllt. Detta
visar resultat av brukarupplevd kvalitet samt att behovet av insatser tillgodosetts.

individuell biståndsbedömning på särskilt boende. Det införs
från den 1 januari 2014 och leder till att antalet handläggare
måste utökas och det får sannolikt också effekter för personalbemanningen ute på enheterna. Totalt räknar Socialstyrelsen med en kostnadsökning för kommunkollektivet på 4–10
miljarder kronor, handläggarresurserna oräknade.

Behovet av försörjningsstöd har ökat och om lågkonjunkturen
fortsätter finns det stor risk för att denna ökning fortsätter.
Läget är dock svårbedömt.

Personalfrågorna i ett brett perspektiv är viktiga om vi ska
klara dagens och morgondagens verksamheter. Kommunen
måste övergripande arbeta för att få bort ofrivilligt deltidsarbete. Insatser måste göras inom skolan för att få ungdomar att
vilja söka till vård- och omsorgsutbildningarna med mera.

Den ökade individualiseringen får allt större betydelse för
socialtjänsten. Allt fler medborgare vill kunna påverka de insatser som de får och hur dessa ska utföras. I grunden är detta
en positiv utveckling, men innehåller utmaningar för både
organisation och ekonomi.

Ledarskapsfrågorna måste tydligare lyftas fram. Kraven på
cheferna ökar och fortfarande har många chefer alldeles för
stora områden. Frågan har ett tydligt genusperspektiv då det
oftast är kvinnor som har dessa befattningar. Ett gott ledarskap har stor betydelse för resultatet.

Staten har flyttat fram positionerna när det gäller detaljstyrning. Ett exempel är Socialstyrelsens beslut om att införa

41

Räkenskaper – driftredovisning
Nettokostnad totalt
Nettokostnad per nämnd/förvaltning 1
(tkr)
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden, planfrågor
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
1

Summa nämndernas nettokostnad
Interna poster mellan nämnderna ingår.

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

926
996
-106
1 761
66 807
535
41 913
2 782
34 307
347 179
380 518

983
979
3
1 943
67 880
486
50 163
3 055
34 616
348 606
390 834

810
1 000
20
1 665
68 462
575
46 446
3 330
35 063
347 830
395 681

-173
21
17
-278
582
89
-3 717
275
447
-776
4 847

877 618

899 548

900 882

1 334
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Nettoinvesteringar totalt
Nettoinvestering per nämnd (tkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

3 023
23 889
744
1 474
1 544

1 484
31 000
1 120
692
2 232

2 854
59 940
1 409
1 000
5 000

1 370
28 940
289
308
2 768

30 674

36 528

70 203

33 675

4 617
9 515

8 031
1 715

12 153
0

4 122
-1 715

Summa nettoinvesteringar

44 806

46 274

82 356

36 082

Anläggningsavgifter VA

1

-16 661

-3 032

0

3 032

Summa inklusive anläggningsavgifter

28 145

43 242

82 356

39 114

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Summa skattefinansierad verksamhet
Sbn Vatten och avlopp
Sbn Landsbygdens vatten

Avgifter som delfinansierar VA-investeringar. Redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen av investeringarnas
finansiering.
1

80,0
70,0
60,0

61,0

50,0

43,2

41,1

40,0

35,8
28,1

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

2008

2009

2010

2011

2012

Nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter.

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

IT

389

773

880

107

E-tjänster
Telefonisystem
Ärendehanteringssystem
Inventarier
PA-system
Tomrör bredband
Marint centrum inredning tegelmagasin
Turistbyrån inventarier

686
885
531
9
83
0
205
235

54
261
61
99
0
0
227
9

614
500
89
181
0
225
225
140

560
239
28
82
0
225
-2
131

3 023

1 484

2 854

1 370

Summa
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Fastighet
varav energibesparingsåtgärder
varav brandskydd
varav teknisk utrustning fritidsanläggningar
varav inneklimat ventilation
varav sanering av PCB
varav övrigt
Skollokaler
varav byskolor, ombyggnation
varav Österlengymnasiet, ombyggnation
MBK
varav kart- och mätutrustning
Hamn
varav flytbryggor småbåtshamnen
varav övrigt
Offentliga rummet
varav S:t Olof torg m.m.
varav Borrby torg m.m.
varav Förnyelse av lekplatser
varav Skillinge bycentrum
varav S:t Nicolai kyrkoplatsen1
varav reinvesteringar gator
varav maskiner/utrustning gata/park
varav rondell Hamngatan/Stenbocksgatan
varav väg 9/rondell Fabriksgatan
varav andelar i biogasförening
varav övrigt
Övrigt
varav inventarier bygglov
varav planverksamhet

Summa

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

7 306
1 054
2 394
429
1 997
0
1 432
619
217
402
220
220
2 753
2 486
267
12 930
1 524
141
1 207
0

7 780
2 211
2 640
1 159
1 067
514
189
956
0
956
402
402
3 185
1 637
1 548
18 644
1 948
2 837
631
0

8 289
2 886
2 500
1 071
1 483
0
349
25 900
11 900
14 000
380
380
3 934
2 000
1 934
21 337
1 751
2 212
300
1 900

509
675
-140
-88
416
-514
160
24 944
11 900
13 044
-22
-22
749
363
386
2 693
-197
-625
-331
1 900

36
5 454
422
169
0
0
3 977
61
41
20

4 200
2 472
1 275
1 448
96
1 000
2 737
33
0
33

1 614
3 000
1 400
1 766
2 100
1 000
4 294
100
50
50

-2 586
528
125
318
2 004
0
1 557
67
50
17

23 889

31 000

59 940

28 940

Ombyggnation S:t Nicolai kyrkoplats sker i samverkan med Svenska kyrkan, som ska bidra med 50 procent av utgiften, i nuläget 2,0 mnkr.

1
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nskaper––investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Räkenskaper
Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Vatten och avlopp
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät
varav avloppsreningsverk och pumpstationer
varav vattenverk
varav vattenledningsnätet
Landsbygdens vattenförsörjning1
Vatten- och avloppsservicer1
Övrigt

Summa
1

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

3 013
549
1 741
696
27
9 515
1 604
0

6 161
1 390
2 237
557
1 977
1 715
1 830
40

12 153
2 750
2 660
704
6 039
0
0
0

5 992
1 360
423
147
4 062
-1 715
-1 830
-40

14 132

9 746

12 153

2 407

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

184
9
0
28
0
0
257
0
51
124
72
19

157
43
662
9
34
0
0
29
0
130
0
56

217
41
585
125
50
125
0
35
0
175
0
56

60
-2
-77
116
16
125
0
6
0
45
0
0

744

1 120

1 409

289

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

474
45
955

252
150
290

500
150
350

248
0
60

1 474

692

1 000

308

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget
2012

Budgetavvikelse

0
226
1 254
64

849
169
1 214
0

3 000
200
1 800
0

2 151
31
586
0

1 544

2 232

5 000

2 768

Finansieras av anläggningsavgifter.

			
Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Inventarier
Bénka-Dí Inventarier
Utrustning RFID biblioteket
Gyllebobadet
Tätortsnära slingor
Bassänglift
Österlens museum
Bowlinghallen
Innebandysarg
Utbyte stolar Valfisken
Magasinutrymme
Konstinköp, årligt

Summa

		
		
Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Inventarier tillagningskök
Musikinstrument
Datorer, trådlösa nätverk

Summa

			
Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Vård- och omsorgsprogram
Trygghetslarm
Hjälpmedel
ADB-investeringar (IT-inv)

Summa
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Räkenskaper – resultaträkning
Resultaträkning
(exklusive interna poster) (mnkr)

Not

			
Verksamhetens intäkter
				
Jämförelsestörande post, AFA1

Kommunen Kommunen
2011
2012

Koncernen
2012

234,5
0,0
-1 074,9
-35,9

228,1
16,2
-1 086,0
-34,8

333,9
0,0
-1 134,3
-51,8

321,2
16,2
-1 133,0
-51,6

-876,3

-876,5

-852,2

-847,2

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

673,3
214,9
5,2
-6,3

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

673,3
214,9
6,1
-28,9

Resultat efter finansiella poster

5,3

10,6

3,8

18,2

Extraordinära poster
Skattekostnader

0,0
-

0,0
-

0,0
-0,1

0,0
-0,3

Årets resultat

5,3

10,6

3,7

17,9

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1

Koncernen
2011

2
3
4
5

Avser återbetalning av premier för Avtalsgruppförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring avseende åren 2007 och 2008 (AFA).

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet för kommunen uppgår till 13,2 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värdeförändring och uttag
pensionsmedelsförvaltning 1,4 mnkr samt underskott vatten- och avloppsverksamheten 1,2 mnkr.

30,0
24,1

25,0
20,0
15,0

15,4

13,5

13,2

10,0
4,2

5,0
0,0
mnkr

2008
15,4

2009
13,5

2010
24,1

2011
4,2
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2012
13,2

Räkenskaper – balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Not Kommunen
2011-12-31

Kommunen
2012-12-31

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2012-12-31

716,6

728,4

1 412,0

1 461,4

640,7

651,2

1 401,5

1 450,0

6

604,5

614,0

1 349,7

1 361,0

7

36,2
0,0
75,9

37,2
0,0
77,2

44,4
7,4
10,5

44,0
45,0
11,4

349,9

356,0

418,6

390,0

0,6
16,7
103,2
112,3
117,1

0,8
19,9
121,4
110,9
103,0

1,8
16,7
148,7
112,3
139,1

2,1
19,9
135,9
110,9
121,2

1 066,5

1 084,4

1 830,6

1 851,4

593,9

604,5

630,7

648,6

5,3

10,6

3,7

17,9

15,9

16,4

19,1

19,4

15,9

16,4

19,1

19,4

456,7

463,5

1 180,7

1 183,4

260,6
196,1

259,3
204,2

934,4
246,3

933,1
250,3

1 066,5

1 084,4

1 830,6

1 851,4

Not Kommunen
2011-12-31

Kommunen
2012-12-31

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

8

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

9
10
11
12
13

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
14
Eget kapital
varav årets resultat

Avsättningar

15

Avsättning för pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

16
17

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
Sysav
Ställda panter
Solidarisk borgen Kommuninvest

15

15
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437,5

438,5

6,9

7,4

0,3

0,2

673,6
11,6
2,4
1,6
0,0
719,0

673,6
11,6
1,6
1,7
0,0
770,9

Räkenskaper – finansieringsanalys
Finansieringsanalys (mnkr)

Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättningar
Justering för förändring av eget kapital
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

2011-12-31 2012-12-31
5,3
35,9
10,6
0,0
-6,8

10,6
34,8
0,5
0,0
-3,9

45,0

42,0

-27,0
-10,0
13,6
-18,1

-21,5
-24,5
29,8
8,0

3,5

33,8

-44,8
2,8
0,0
0,0

-45,3
0,0
-1,3
0,0

-42,0

-46,6

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning anläggningsavgifter
Ökning/minskning långfristiga fordringar

85,0
-65,2
14,8
0,1

30,0
-30,0
-1,3
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

34,7
-3,8

-1,3
-14,1

Likvida medel vid årets början

120,9

117,1

Likvida medel vid årets slut

117,1

103,0

18

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga placeringar
Minskning av kortfristiga placeringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

19
20
21
17

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar

22
23
24

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Låneskuld
200,0
165,2

165,2

165,0

165,0

2011
165,0

2012
165,0

145,2

150,0

100,0

50,0

0,0
mnkr

2008
165,2

2009
165,2

2010
145,2
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Räkenskaper – resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp
Resultaträkning, Vatten och avlopp (tkr)

Bokslut
2011

Bokslut
2012

54 581
2 235

49 428
1 681

Verksamhetens intäkter

56 816

51 109

Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

-14 753
-44 130

-14 163
-38 157

-58 883
-2 067

-52 320
-1 211

Verksamhetens intäkter
Vatten- och avloppsavgifter
Övriga 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

2011-12-31 2012-12-31

Vattenledningar och vattenverk
Inventarier vattenverk

221 429

222 433

113 285

114 061

321

524

107 229

107 410

594

438

7 567

8 845

7 567

8 845

Summa tillgångar

228 996

231 278

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Skulder

-2 067
231 063

-3 278
234 556

Avloppsledningar och reningsverk
Inventarier avloppsverk

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

0

2 460

Anläggningsavgifter, återbetalning

0

2 460

231 063

232 096

Långfristiga skulder
Anläggningsavgifter
Övriga långfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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95 571

94 316

135 492

137 780

228 996

231 278

Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper

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

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

Byte av redovisningsprincip
Pensionsmedelsförvaltningen har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar enligt RKR:s rekommendation nr 20.

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

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

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

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

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

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den 31
december och hur den förändrats under året.
Driftredovisning omfattar kostnader och intäkter för den
löpande verksamheten ställd mot budget.
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder,
affärer, kontor eller industrier.

Finansiella tillgångar
Placeringar i värdepapper (pensionsmedel) har klassificerats
som omsättningstillgångar. Då samtliga tillgångar har ett
gemensamt syfte, det vill säga att delfinansiera pensionsutbetalningar, sker värdering utifrån en samlad portfölj.

Finansieringsanalysen visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering
och därmed likviditetsförändringen.
Investeringsredovisningen omfattar investeringar i fastigheter
och anläggningar, maskiner och inventarier.

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.

Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är avsedda
att innehas för stadigvarande bruk till exempel likvida medel,
kortfristiga fordringar och förråd/lager.
Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus investeringsbidrag.
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det
uppkommit under året. Årets resultat eller förändringen av det
egna kapitalet kan också utläsas i balansräkningen.

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

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets nettoinvesteringar som finansierats med egna medel.
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga.

Sammanställd 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.

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
Anger betalningsstyrkan på lång sikt.
Tillgångar är dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar) dels omsättningstillgångar.
Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp som
ska erläggas i kommunalskatt.
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Noter
Not 1 (tkr)
Av- och nedskrivningar

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Avskrivning anläggningstillgångar

Koncernen Koncernen
2011
2012

-34 499

-34 825

-50 505

-50 584

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

-1 363

0

-1 363

-1 000

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-35 862

-34 825

-51 868

-51 584

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

645 397

664 474

645 397

664 474

14 046

8 658

14 046

8 658

2 786

137

2 786

137

662 229

673 269

662 229

673 269

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

177 609

175 173

177 609

175 173

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.
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning

1 913

2 169

1 913

2 169

Statsbidrag till LSS

-1 250

-1 413

-1 250

-1 413

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år

25 708

25 982

25 708

25 982

9 955

13 757

9 955

13 757

-372

-703

-372

-703

213 563

214 965

213 563

214 965

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Ränteintäkter

1 715

1 600

4 195

4 586

Utdelning koncernföretag

4 818

28

0

0

Utdelning pensionsmedelsplacering

2 900

1 494

2 900

1 494

Borgensavgifter

2 021

2 021

0

0

0

15

0

15

11 454

5 158

7 095

6 080

Kommunen
2011

Kommunen
2012

-5 243

-5 335

-26 385

-25 749

-416

-973

-551

-3 130

-5 659

-6 308

-26 936

-28 879

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

Summa
Not 4 (tkr)
Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter

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

Summa
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Koncernen Koncernen
2011
2012

Koncernen Koncernen
2011
2012

Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Not 6 (tkr)			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen
2011

Kommunen
2012

597 938

604 529

37 099
-643

Ingående bokfört värde

Koncernen Koncernen
2011
2012
1 368 130

1 349 507

37 813

60 112

54 245

0

-37 393

0

-1 363

0

-1 363

-1 000

-500

24

-500

24

-28 002

-28 399

-39 311

-41 792

604 529

613 967

1 349 675

1 360 985

14 040

14 096

varav verksamhetsfastigheter

201 012

196 927

varav VA-anläggningar

220 514

221 471

varav hamnar

75 181

75 222

varav publika fastigheter (gator etc.)

82 464

95 139

varav hyres-, industrifastigheter etc.

2 952

2 850

varav brandstationer

7 198

7 141

varav övriga fastigheter

1 168

1 121

Årets anskaffningar
Årets försäljningar
Årets nedskrivningar
Omföringar
Årets avskrivningar

Utgående bokfört värde
varav markreserv

Not 7 (tkr)				
Maskiner och inventarier

Kommunen Kommunen
2011
2012

Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar

34 970

36 180

Koncernen
2011

Koncernen
2012

44 276

44 446

7 707

7 461

9 969

8 706

Årets försäljningar

0

0

-4 408

-374

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

-6 497

-6 425

-5 391

-8 793

36 180

37 216

44 446

43 984

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

65 450

65 750

0

0

Aktier i Sydskånes Avfalls AB

5 255

5 255

5 255

5 255

Förlagslån Kommuninvest

3 500

3 500

3 500

3 500

0

1 000

0

1 000

Andelar i Kommunassurans

936

936

936

936

Andelar i Kommuninvest 1

723

723

723

723

3

3

83

3

75 867

77 167

10 497

11 417

Årets avskrivningar

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

Andelar i Biogas Ystad-Österlen

Övriga aktier, andelar och fordringar

Summa

Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 1 170 018 kr för
Simrishamns kommun. Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår per 2012-12-31 till 1 893 150 kr (inkluderar tidigare års emissioner).

1
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Not 9 (tkr)				
Förråd och lager

Kommunen Kommunen
2011
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

321

505

Förråd, tekniska avdelningen

321

505

Lager, Österlens museum

254

286

254

286

Lager och förråd, koncern

-

-

1 193

1 313

575

791

1 768

2 104

Summa
Not 10 (tkr)			
Exploateringsfastigheter

Kommunen Kommunen
2011
2012

Koncernen Koncernen
2011
2012

Fastigheter för bostäder

14 998

18 046

14 998

18 046

Fastigheter för industri

1 748

1 817

1 748

1 817

16 746

19 863

16 746

19 863

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

17 143

18 489

55 252

24 131

2 903

3 224

2 903

3 306

Summa
Not 11 (tkr)
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar till staten
Fordringar till koncernföretag

0

3 523

0

4 749

7 828

8 583

8 114

10 190

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

75 000

87 348

77 256

89 212

varav upplupen kommunal fastighetsavgift

18 141

23 009

18 141

23 009

varav upplupna skatteintäkter

25 647

22 842

25 647

22 842

Övriga kortfristiga fordringar

312

215

5 154

4 280

103 186

121 382

148 679

135 868

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

112 308

110 942

112 308

110 942

112 308

110 942

112 308

110 942

Mervärdesskattefordringar

Summa
Not 12 (tkr)
Kortfristiga placeringar1
Pensionskapital

Summa

1
Omklassificering har skett från finansiell anläggningstillgång till finansiell omsättningstillgång enlligt RKR:s rekommendation nr 20. Även
tabellen avseende år 2011 har justerats.

Not 13 (tkr)				
Kassa och bank

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

117 100

103 039

139 131

121 182

117 100

103 039

139 131

121 182

Plusgiro och bankkonto

Summa
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Not 14 (tkr)				
Eget kapital

Kommunen
2011

Kommunen
2012

0

-2 067

588 602

595 967

588 602

593 900

-2 067

-1 211

7 365

11 775

5 298

10 564

Ingående eget kapital VA
Ingående eget kapital, övrigt

Summa ingående eget kapital
Årets resultat VA
Årets resultat, övrigt

Summa årets resultat
Utgående eget kapital VA

-2 067

-3 278

595 967

607 742

593 900

604 464

Utgående eget kapital, övrigt

Summa utgående eget kapital
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Koncernen
2011

Koncernen
2012

626 929

630 677

3 748

17 952

630 677

648 629
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Not 15 (tkr)				
Avsättningar pensioner etc.

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

5 230

15 897

8 730

19 094

Ingående avsättning
Sänkning av diskonteringsräntan
Arbetstagare som pensionerats
Utbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändrad samordning

450

0

450

0

2 013

0

2 013

0

-521

-782

-743

-1 047

1 179

108

1 179

176

206

373

206

501

0

0

0

-59

-74

-80

-74

-86

Förändring av löneskatt

2 075

104

1 994

70

Pensionsskuldsberäkning förtroendevalda

5 339

803

5 339

803

15 897

16 423

19 094

19 452

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Ingående ansvarsförbindelse

396 821

437 506

Pensionsutbetalningar

Övrig post

Utgående avsättning

				
Ansvarsförbindelse

-14 625

-15 237

Sänkning av diskonteringsränta

24 852

0

Ränte- och basbeloppsuppräkning

10 172

17 497

Aktualisering

-264

-712

Bromsen

13 919

0

Övrig post

-1 312

-766

7 943

190

437 506

438 478

29 415

35 171

0

414

93,0%

95,0%

Förändring av löneskatt

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 2012-12-31 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 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 770 890 257 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 784 081 509 kronor.
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Not 16 (tkr)
Långfristiga skulder

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

140 000

140 000

554 600

554 600

Kommuninvest

0

0

22 000

22 000

SEB

Nordea

25 000

25 000

262 000

262 000

Anläggningsavgifter vatten och avlopp

95 571

94 316

95 571

94 316

0

0

255

186

260 571

259 316

934 426

933 102

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Koncernen
2011

Koncernen
2012

Leverantörsskulder

39 999

45 855

63 200

66 474

Kortfristig skuld koncernkonto

17 295

12 914

17 295

16 437

Övriga långfristiga skulder

Summa
Not 17 (tkr)			
Kortfristiga skulder

Anläggningsavgift, återbetalning
Mervärdesskatteskulder
Preliminär skatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner
varav pensionskostnad, individuell del
varav särskild löneskatt
varav arbetsgivaravgifter
varav upplupna räntekostnader

0

2 460

2 546

2 336

8 382

9 984

8 602

10 206

127 662

130 951

148 919

151 834

40 258

39 809

40 258

41 264

4 935

7 291

4 935

7 291

19 014

19 417

19 014

19 835

5 884

6 903

5 884

7 179

12 246

15 036

12 246

15 619

1 502

1 338

1 502

8 656

41 157

43 750

51 990

237

335

5 819

516

196 121

204 164

246 381

250 262

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Övriga kortfristiga skulder

Not 18 (tkr)		
Ej likviditetspåverkande poster

2 460
1 665

43 750

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa

0
2 546

Justering fastighetsförsäljning

-1 657

0

Justering pensionsmedelsförvaltning

-5 181

-3 934

0

0

-6 838

-3 934

Justering nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

Summa
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Not 19 (tkr)		
Förändring kortfristiga fordringar

Kommunen
2011

Kommunen
2012

-23 859

-18 196

Fordringar
Förråd och lager

169

-217

-3 292

-3 117

-26 982

-21 530

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Pensionskapital aktier

-5 000

-14 500

Pensionskapital räntebärande

-5 000

-10 000

-10 000

-24 500

Exploateringsfastigheter

Summa
Not 20 (tkr)				
Ökning av kortfristiga placeringar1

Summa

1
Omklassificering har skett från finansiell anläggningstillgång till finansiell omsättningstillgång enligt RKR:s rekommendation
nr 20. Även tabellen avseende 2011 har justerats.

Not 21 (tkr)			
Minskning av kortfristiga placeringar1

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Pensionskapital aktier

8 600

9 300

Pensionskapital räntebärande

5 000

20 500

13 600

29 800

Summa

1
Omklassificering har skett från finansiell anläggningstillgång till finansiell omsättningstillgång enligt RKR:s rekommendation
nr 20. Även tabellen avseende 2011 har justerats.

Not 22 (tkr)			
Investering materiella anläggningstillgångar

Kommunen
2011

Kommunen
2012

-44 806

-45 298

-44 806

-45 298

Kommunen
2011

Kommunen
2012

2 300

0

Enligt investeringsredovisning

Summa
Not 23 (tkr)			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Omföring fastigheter

500

0

Inventarier

0

0

Summa

2 800

0

Kommunen
2011

Kommunen
2012

Andelar Biogasförening

0

-1 000

Aktier Destination Ystad Österlen AB

0

-300

Summa

0

-1 300

Not 24 (tkr)			
Investering finansiella anläggningstillgångar
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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)
Skadeståndsanspråk eventuellt avtalsbrott1
Ekonomiska krav brandskyddsåtgärder

Kommunen
2011
Belopp

Kommunen
2012
Belopp

0

2 525

12 000

0

7 600

0

19 600

2 525

(kravet avser kommunen och Räddningstjänstförbundet)
Ekonomiska krav avskrivet/avslutat detaljplanärende

Summa
1

Leverantör har lämnat skadeståndsberäkning, ärendet är under utredning.

.
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En plats för livet
– året runt

Ska du flytta, ska du flytta till
Simrishamn på Österlen

