Årsredovisning 2013

SIMRISHAMNS KOMMUN

Innehållsförteckning
Inledning

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Utveckling och händelser år 2013
Ekonomisk översikt
Simrishamns kommun 2013
Fem år i sammandrag
Personalekonomisk redovisning
Organisation
Sammanställd redovisning

Verksamhetsberättelser
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

2

3
6
11
12
13
16
17

21
22
23
24
25
28
29
32		
35		
38

Räkenskaper
Driftredovisning
Investeringsredovisning
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
Resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp
Redovisningsprinciper och noter

Årsredovisningen är sammanställd av kommunledningskontoret.
Årsredovisningen finns också på simrishamn.se under länken Om kommunen / Ekonomi / Bokslut

41			
42
45
46
47
48
49

Kommunstyrelsens ordförande
Bra resultat i motig konjunktur

samtal och möten med företrädare för Skånetrafiken och
Region Skåne. Flera gemensamma skrivelser och möten
har därutöver handlagts och genomförts inom SÖSK-samarbetet rörande kollektivtrafik och infrastruktur. Ett avtal
om fortsatt service på resecentrum i Simrishamn är av
stor vikt och initiativ har tagits för att få entreprenörer och
Skånetrafiken att sluta ett långsiktigt avtal. Så har nu skett.
Kommunen tillhandahåller lokaler kostnadsfritt.

Årets resultat
+21 miljoner kronor 2013 – balans i kommunens ekonomi
för elfte året i rad.
Simrishamns kommuns bokslut för 2013 visar ett positivt
ekonomiskt resultat för elfte året i rad. Överskottet på 21
mnkr är 17 mnkr bättre än budget. En stor del av överskottet är engångsintäkt i form av återbetalda försäkringspremier från AFA. 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. Trots att 2013 präglats av fortsatt
lågkonjunktur och vikande befolkningsnetto, är det starkt
att fortsatt klara en ekonomi i balans kombinerat med god
kvalitet.

Framtidsinvesteringar
Den nya visionen och styrmodellen har för första gången
använts i budgetarbetet. Jag är övertygad om att dessa
ansträngningar kommer att visa sig väl investerade med
tydligare fokus och bättre styrning 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.

Jobbskapande

Till framtidsinvesteringarna tillhör definitivt vår stora
satsning på den nya gymnasieskolan Nova Academy samt
Österlengymnasiets lärlingsprogram. Skolans satsning på
karriärtjänster är också en nyhet för året och fem förstelärare har utsetts.

Varje intjänad krona till kommuninvånarna ger mer pengar
till kommunens verksamheter. Kommunen har under året
varit möjliggörare i form av planer och tillstånd, när flera
större, både befintliga och nya, arbetsgivare i kommunen
har satsat på utveckling och tillväxt. Exempel är planen
kring sjukhuset i Simrishamn, Kiviks musteri och ny
detaljplan för ytterligare handel i Simrishamn. Jobbskapande åtgärder som införande av valfrihetssystem inom
hemtjänsten och särskilt boende (LOV) samt flera kommunala initiativ för centrumutveckling är andra områden som
sannolikt kommer att få positiva effekter för sysselsättning
och inflyttning. Under året har företagslotsar införts på
samtliga förvaltningar, för snabbare service och beslut. Att
nyföretagandet ligger på en mycket hög nivå och att vi är
Nordens kulturarbetartätaste kommun med goda kopplingar till besöksnäringen, ger goda förutsättningar för kreativt
och innovativt företagande.

Vi har under året haft glädjen att hälsa ett antal nya medarbetare på ledande poster välkomna, bland annat ny chef
för kultur- och fritidsförvaltningen.

Tack för era insatser!
Allt detta arbete som beskrivit 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 er
ett stort och hjärtligt tack!

Bostadsbyggande
För att få ökad inflyttning byggs det just nu fler bostäder
än på 40 år, i såväl privat som kommunal regi. Under 2013
har flera bygginitiativ blivit verklighet där kommunen bidragit med detaljplaner och infrastruktur. Simrishamns Bostäder har slutfört 31 nya lägenheter i Gärsnäs under året.
Vid sjukhuset och i kvarteret Rabban i Simrishamn har ett
30-tal nya marklägenheter skapats. Under året har 130 nya
bostäder på Jonebergsområdet i Simrishamn påbörjats, det
största byggprojektet i kommunen på många år, ett unikt
upplägg där kommunens bostadsbolag samarbetar med
privata investerare för att göra det möjligt.

Kommunikationer
Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsen ordförande

Ett stort engagemang kring frågor om infrastruktur och
kollektivtrafik har föranlett såväl formella som informella
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Befolkningsutveckling

hetssiffrorna legat på en nivå under både rikssnittet och
Skånesnittet. Detta gäller även ungdomsarbetslösheten.

Under år 2013 har befolkningen minskat från 18 997
till 18 951 invånare. Detta innebär ett minskat invånarantal på 46 personer. Även om befolkningen minskat är
minskningstakten lägre än de senaste åren.

Med fokus på ökad service till företagen, har kommunen under året infört företagslotsar på samtliga
förvaltningar och koncentrerar numera företagsbesöken
till heldagar. Den fortsatta förstärkningen av kommunens kompetens inom upphandlingsområdet pågår
och kommunen erbjuder kontinuerligt rådgivning och
utbildning till företagarna – särskilt småföretagarna –
inom just upphandling. Inom kommunen har ett arbete
påbörjats för att samordna näringslivsarbetet inom de
olika förvaltningarna, såväl det övergripande arbetet
som det som inriktar sig på utveckling av de marina,
de turisminriktade respektive de kulturella och kreativa
näringarna.

Simrishamns kommun är normalt sett en inflyttningskommun. Ett undantag var år 2011 med ett negativt
flyttnetto på 30 personer. Under år 2012 var det positiva flyttnettot endast 8 personer. Glädjande nog har år
2013 inneburit en mer normal nivå då det positiva flyttnettot uppgick till 115 personer. Då kommunen utifrån
åldersstrukturen har ett fortsatt negativt födelsenetto,
har emellertid inte flyttöverskottet varit tillräckligt för
att undvika befolkningsminskning.
För kommunen är befolkningsfrågan ytterst viktig. Under hösten 2013 har ett särskilt projekt startats som ska
arbeta med för kommunen strategiskt viktiga frågor,
varav befolkningsutvecklingen får anses vara särskilt
prioriterad. Projektet fortsätter under år 2014. Förbättrade kommunikationer bedöms vara en viktig faktor
för befolkningsutvecklingen. 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.
Utredningsarbetet ska vara klart hösten 2014. Utbyggnad av bredband är ytterligare ett område som syftar
till förbättrad kommunikation. En bredbandsstrategi
kommer att presenteras under början av år 2014.

Däremot lyckades inte den satsning som kommunen genomförde tillsammans med näringslivet inom
destinationsutveckling. Det destinationsbolag, som
Simrishamn tillsammans med Ystads kommun och det
lokala näringslivet bildat för att kunna ge anbud på
turismverksamheterna i de båda kommunerna, valde att
inte lämna in något sådant.

Verksamheten
Kommunfullmäktige har bjudits in till temautbildningar om budget och bokslut. Fullmäktigeberedningen
för medborgardialog lämnade över sin slutrapport i
maj. Unga ambassadörer presenterade sitt arbete utifrån
FN:s barnkonvention vid ett av sammanträdena. Den
politiska organisationen har varit föremål för en översyn inför den kommande mandatperioden.

Näringsliv och arbetsmarknad
Den senaste tioårsperioden har företagsamheten i
Skåne län ökat stadigt i relation till befolkningen i
arbetsför ålder. I Skåne är 12 procent av den arbetsföra
befolkningen företagare och det kvinnliga företagandet
uppgår till 12,6 procent. I Simrishamn är företagandet
mycket högre än så. Av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar hela 19,3 procent (föregående år 18,8)
för ett företag och det kvinnliga företagandet uppgår
till 12,6 procent (föregående år 12,1). Antalet nya
företag i kommunen uppgår under året till 254 stycken
(föregående år 232). Av dem är 96 stycken (föregående
år 78) inflyttade och således 158 stycken (föregående
år 154) genuint nya; ett genomsnitt på tre i veckan.
Samtidigt är andelen som väljer att lägga ner sina
företag mycket lägre än för Skåne generellt och antalet
konkurser under året var endast fem. Vid årsskiftet
2013/2014 fanns det totalt 3 003 registrerade företag i
Simrishamns kommun. Samtliga jämförande tal avseende företagsamheten i kommunen pekade alltså uppåt
under 2013.

Visionen, vars sammanfattning
”Kontrasterna i en levande kommun
gör alla dagar bättre”
har legat till grund för det fortsatta arbetet med en ny
styrmodell, som med strategiska utvecklingsområden
och fokusområden som grund, under 2013 fullbordats
med nämndsmål. Dessa nämndsmål antogs under året.
Kommunen deltog för andra året i Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK), vars resultat presenteras i början
av 2014. Denna uppföljning ska härefter ske årligen i
syfte att kvalitetssäkra kärnverksamheten.
Inom barn- och utbildningsnämnden har en rad utvecklingsinriktade frågor drivits under året. Beslut fattades
att den nya gymnasieskolan, Nova Academy, ska placeras i kulturhuset Valfisken. Detta medför att barn- och
utbildningsförvaltningens administration under 2014
kommer att flytta till nya lokaler på Österlengymnasiet.
De tre utbildningar som inför skolstarten hösten 2014
planeras inom Nova Academy, är Nova Sports, Nova

Flera av de större företagen har gjort nyanställningar av
personal och under större delen av året har arbetslös-
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Arbetet med översiktsplanen för Simrishamn fortsatte under
2013 i visionens anda. Parallellt med det interna arbetet har
inspirationsföreläsningar och temadagar med och för allmänheten hållits. Samråd hölls under hösten som ett första steg mot
antagande. Antalet bygglov för flerbostadshus ökade kraftigt
som en följd av att Jonebergsområdet tagits i anspråk.

Digital Design och Nova Performing Arts. De två förstnämnda
ska bedrivas som profiler inom det samhällsvetenskapliga
programmet och den sistnämnda som profil inom det estetiska
programmet. Friskoleansökningar från Skillinge respektive
Hammenhög lämnades under året in till Skolinspektionen, som
emellertid endast godkände den från Hammenhög Friskoleförening. De fick tillstånd att starta friskola i årskurserna 1-6 samt
förskoleklass och fritidshem. För att anpassa nämndens verksamhet och kostnader utifrån den demografiska situationen, har
organisationen under året minskats med 21 tjänster.

Under året fortsatte arbetet med en delregional vattenförsörjningsplan i samverkan med grannkommunerna. Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningsplanen påbörjades i maj och
ska fortgå under 2014. Projektering av en ny överföringsledning mellan Brösarp och Kivik samt projekteringen avseende
byte av råvattenledningen mellan Rörum och Baskemölla pågick, liksom även arbetet med att ta fram en långsiktig lösning
för hantering av avloppsslam.

Demografin påverkar även socialnämndens verksamheter.
Särskilt behovet av platser för korttidsboende och personer som
behöver sjukvård i hemmet har påverkats under året. Även om
antalet hemtjänsttimmar minskat, tros detta vara inom ramen
för normala statistiska variationer.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet fortsatte satsningen på Flytande fritidsledare, vilket gav möjlighet att nå fler
ungdomar med särskilda behov och goda förutsättningar att
stödja dem. Österlens museums utställning Petroglyfiskt, som
använder sig av avancerad digital teknik, lockade fler barnfamiljer till museet än vanligt.

Kommunen avsatte 1,5 mnkr till förebyggande verksamhet för
att motverka framtida utanförskap. Socialnämnden har samordnat kommunens arbete med socialt förebyggande åtgärder
gällande barn och ungdomar. Arbetet har skett inom ramen för
Samverkansråd barn och familj. Medlen användes enligt den
plan som Samverkansrådet barn och familj föreslog och socialnämnden beslutade.

Antalet bibliotekslån minskade under året med cirka fyra
procent och antalet boklån på filialerna minskade under året i

Storgatan
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jämförelse med 2012. Beslut togs under året att stänga biblioteksfilialerna och verkställdes vid årsskiftet 2013/2014.

gigt av i vilken mån skolorna lyckas hålla en hög kvalitet i den
lärarledda undervisningen.

Utvecklingsarbete och framtid

Den demografiska utvecklingen kommer att fortsätta ha stor
påverkan på kommunens ekonomi och mer resurser kommer
att behöva tillföras vård och omsorg. Effekterna av detta finns
beskrivet i den nya vård- och omsorgsplanen. Ett nytt LSSboende kommer att behövas 2015. Dessutom kommer allt fler
brukare att få kvalificerad sjukvård i sina hem till följd av den
medicintekniska utvecklingen.

Simrishamn måste – prestigelöst och nämndsövergripande –
kraftsamla kring befolkningsutvecklingen. Inledningsorden
avseende utvecklingsarbete och framtid står kvar sedan förra
året. De är lika aktuella i år. Endast genom fokusering och
samarbete kan kommunen vända en trend som inneburit många
år av befolkningsminskning.
Det utvecklingsprojekt som beslutades under 2013, kommer att
fortsätta, med ett särskilt fokus på en åtgärdsplan.
Vidare är ambitionen fortsatt att ytterligare stärka kommunen
som besöksmål, vilket bedöms kunna ge positiva effekter för
inflyttningen. Ambitionen är att hitta former för att tillsammans
med grannkommunerna och det lokala näringslivet utveckla
besöksnäringen ännu mer. Ett led i detta är också satsningarna
på Östersjöns miljö genom verksamheten inom Marint centrum
samt genom delaktighet i de i kommunen lokaliserade KIMO
Baltic Sea och Sydkustens fiskeområde. Särskilt fokus kommer
att läggas vid samarbete mellan dessa tre marina verksamheterna. Genom ett aktivt arbete under år 2013 beräknas en ny
kommuntäckande översiktsplan bli klar under år 2014. Översiktsplanen bör medföra positiva effekter genom att de framtida
möjligheterna för kommunen tydliggörs på ett bättre sätt.

Personalfrågor i ett brett perspektiv är viktiga om kommunen
ska klara av att bedriva verksamheterna i framtiden. Kommunen måste arbeta övergripande för att få bort ofrivilligt deltidsarbete. Insatser måste också göras inom skolan för att få ungdomar att söka till bland annat vård- och omsorgsutbildningar.
Ledarskapsfrågan måste tydligare lyftas fram. Kraven på
chefer ökar och fortfarande har många chefer alldeles för stora
ansvarsområden. Frågan har ett tydligt genusperspektiv då det
oftast är kvinnor som har dessa befattningar.
Simrishamns kommun måste fortsätta i visionens anda att med
gemensamt mål och gemensamma ansträngningar fokusera
på de stora värden och utvecklingsmöjligheter som finns. Ett
sådant arbetssätt ger hopp om en gynnsam framtid.

En grundförutsättning för att det ska vara intressant att flytta
till kommunen är att dess kärnverksamheter levererar efterfrågade tjänster på ett effektivt, men även tillmötesgående sätt. En
medborgare eller besökare, som har en positiv upplevelse hos
kommunen, är den bästa ambassadören. Vissa brister i servicen
har konstaterats och ett förvaltningsövergripande arbete har
påbörjats för att åtgärda detta. Under projektnamnet En väg in
är avsikten att hitta förbättringsmöjligheter, som gör det både
lättare och trevligare att komma i kontakt med Simrishamns
kommun.
Attraktiva och besöksvänliga offentliga miljöer kan bidra till att
locka besökare men även inflyttare. Planering pågår för det så
kallade Sjöfartsstråket, vilket innebär en upprustning och försköning av i princip hela kuststräckan i Simrishamns tätort. En
tryggad vatten- och avloppsförsörjning är ett annat grundkrav.
Det påbörjade arbetet på såväl delregionalt som lokalt plan
kommer att fortsätta under 2014.
Det fortsatt låga antalet födda, 128 barn under 2013, kommer att ställa fortsatta krav på grundskolans organisation och
lokaler. Stora förändringar framöver är nödvändiga för att
anpassa kostnaderna till budget. Samtidigt kommer långsiktiga
satsningar att göras inom områdena kollegialt lärande, digitalt
pedagogiskt innehåll, matematik och en förstärkt statlig satsning på karriärstjänster för lärare inom skola och förskola. Den
framtida kvaliteten i kommunens skolor avseende elevernas
lärande och resultat, kommer i stor utsträckning att vara avhän-

Vrakekan på besök i hamnen
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Allmänekonomiska förutsättningar
De senaste åren har den svenska ekonomin utvecklats svagt.
Under både år 2012 och år 2013 har BNP endast stigit med
cirka en procent per år. Detta är en effekt av den begränsade
tillväxten i världsekonomin. I Sverige har det knappt funnits
någon inflation. Riksbankens styrränta har sänkts och ligger
i nuläget på historiskt mycket låga 0,75 procent. Den öppna
arbetslösheten är ungefär åtta procent. Samtidigt har sysselsättningsutvecklingen varit positiv, vilket skapat förhoppningar om
starkare utveckling av ekonomin de kommande åren.
Den svaga utvecklingen i samhällsekonomin har inneburit
att kommunernas skatteintäkter ökat i begränsad takt. Kommunerna har istället kunnat hålla resultatnivåerna uppe genom
retroaktiva premieåterbetalningar från AFA Försäkringar. För
Simrishamns del har det handlat om cirka 16 mnkr per år under
både år 2012 och år 2013.
Sveriges Kommuner och Landstings bedömning i februari 2014
är positiv när det gäller den svenska ekonomins utveckling
framöver. För kommunerna finns det för år 2014 en motverkande effekt eftersom pensionsbromsen i det allmänna pensionssystemet har en negativ påverkan på utvecklingen av skatteintäkterna. Därefter, det vill säga från år 2015, är bedömningen
att det kommer ljusare år för kommunerna med en stark tillväxt
i det kommunala skatteunderlaget. Detta följer av en stark sysselsättningsutveckling och en successivt minskad arbetslöshet.
Sveriges Kommuner och Landsting gör bedömningen att den
svenska ekonomin år 2017 har återfått konjunkturell balans.

Kommunens ekonomiska resultat
Den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2013 innebar ett
balanskravsresultat på 3,9 mnkr. Det slutliga utfallet visade ett
positivt balanskravsresultat på drygt 21 mnkr.
Balanskravsavstämning (tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning

22 799

0

0

-3 889

-4 883

Resultat i vatten- och avloppsverksamheten

1 211

-3 278

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen

5 300

6 500

13 186

21 138

Justeringar
Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster
Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring

Balanskravsresultat
Medel till resultatutjämningsreserv

0

-2 580

Medel till social investeringsfond

0

- 4 000

13 186

14 558

Balanskravsresultat, efter förändring
av resultatutjämningsreserv1
1

Då vatten- och avloppsverksamheten ska vara avgiftsfinansierad över tiden gjordes i likhet med tidigare år, justering för
resultatet i denna verksamhet som för år 2013 var ett överskott
på 3,3 mnkr.
En nyhet för kommunerna är att när tillräckligt goda resultat
redovisas kan medel avsättas till en resultatutjämningsreserv.
Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Vid införandet gavs
kommunerna möjlighet att retroaktivt för åren 2010–2012 göra
en avsättning. Fullmäktige har för dessa år beslutat att avsätta
cirka 17,1 mnkr till resultatutjämningsreserven. I samband med
detta bokslut fanns utrymme att avsätta ytterligare 12,1 mnkr,
motsvarande den del av överskottet som överstiger en procent
av skatteintäkter och statsbidrag. Efter beaktande av bland
annat fattade beslut om planerade investeringars finansiering
avsätts 4,0 mnkr till en social investeringsfond och resultatutjämningsreserven ökas med 2,6 mnkr. Därmed uppgår den
totala resultatutjämningsreserven till 19,7 mnkr.

Driftbudget
Det budgeterade balanskravsresultatet uppgick till 3,9 mnkr.
I förhållande till budgeterat balanskravsresultat var utfallet
således drygt 17 mnkr högre. Nämndernas skattefinansierade
verksamhet bidrog till resultatförbättringen med 0,1 mnkr.
Inkluderas vatten- och avloppsverksamhetens resultat visade
nämnderna sammantaget ett positivt utfall mot budget på
3,4 mnkr. Överskottet motsvarar 0,4 procent av den budgeterade nettokostnaden på 903 mnkr. För år 2012 hade nämnderna
ett sammantaget överskott på 1,3 mnkr.
Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas utfall
mot budget. Mer information går att finna under respektive
nämnds avsnitt i denna årsredovisning.

Bokslut Bokslut
2012
2013
10 564

tionsvinster vid försäljningar. Pensionsmedelsförvaltningen
bidrog istället till finansieringen av verksamheten genom årliga
uttag som beaktats vid balanskravsavstämningen. Uttagen fastställs i förväg och syftar till en rättvis finansiering av pensionsutbetalningarna över tiden.

•

Samhällsbyggnadsnämnden visade ett positivt utfall mot
budget på 5,0 mnkr, varav 1,7 mnkr avseende den skattefinansierade verksamheten. Flertalet verksamheter visade
överskott. Största överskottet, 2,2 mnkr, avsåg det offentliga rummet. Samtidigt var utfallet för lokalförsörjningsverksamheten ett underskott på 3,5 mnkr, främst till följd av
höga underhållskostnader. Den avgiftsfinansierade delen,
det vill säga vatten- och avloppsverksamheten, redovisade
ett överskott på 3,3 mnkr. Överskottet innebar att ackumulerade underskott från tidigare år kunde återställas. Därtill
har 1,9 mnkr bokförts som förutbetalda intäkter. Därmed
har uppbyggnad av kapital påbörjats för kommande tömningar av slamvassbäddar.

•

Kommunstyrelsens överskott uppgick till 3,1 mnkr. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakanser och ledighet, försenade utvecklingsprojekt och lägre
medlemsavgifter till kommunalförbunden än budgeterat.

•

Kultur- och fritidsnämnden visade en positiv budgetav-

Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa.

Under året har inga fastighetsförsäljningar genomförts. Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen berodde på att
avsikten med dessa medel är att underlätta finansieringen av
successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför exkluderades
värdeförändringen vid avstämningen gentemot balanskravet.
Justerat belopp, 4,9 mnkr, består av utdelningar och realisa-
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vikelse på nästan 0,5 mnkr. Den positiva avvikkelsen beror
på minskat antal ansökningar avseende lokalbidrag samt
vakanta tjänster.
•

•

Sammantaget visade finansieringen en positiv budgetavvikelse
på nästan 22 mnkr. Exkluderas utfallet i pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid balanskravsavstämningen,
var överskottet cirka 17 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott
på 3,0 mnkr mot budget. Österlengymnasiet visade ett underskott på drygt 4 mnkr till följd av minskat antal elever.
Även kostnaderna inom kostenheten översteg budgeterad
nivå. Övriga verksamheter redovisade sammantaget överskott som i viss mån motverkade nämnda underskott.

Den klart största positiva budgetavvikelsen, nästan 16 mnkr,
avsåg återbetalning av premier för Avtalsgruppförsäkring och
Avgiftsbefrielseförsäkring avseende åren 2005 och 2006. AFA
Försäkrings beslut i denna fråga kom under pågående budgetår.
Hänsyn har i budget 2014 tagits till återbetalningen då närmare
11 mnkr ska användas till finansiering av investeringar.

Socialnämndens kostnader översteg budgeten med
1,9 mnkr. Obalansen förklaras av två specifika åtgärder.
Dels har ett hyresavtal lösts ut i förtid, dels har en reservering gjorts för eventuellt kommande anspråk vid en tvist.
Utan dessa båda åtgärder hade nämnden haft ett överskott
på 4,5 mnkr.
Övriga
0,4%

Även räntekostnaderna visade ett positivt utfall gentemot budget. Överskottet på 2,6 mnkr förklarades av lägre låneskuld än
budgeterat till följd av betydande eftersläpning inom investeringsverksamheten samt fortsatt låga upplåningsräntor. Överskottet under övrigt berodde på att kommunstyrelsens anslag
till förfogande, det vill säga kommunens budgetreserv, inte har
använts fullt ut.

Kommunstyrelsen
7,5%
Samhällsbyggnadsnämnd
4,2%

Skatter och generella bidrag uppvisade en negativ budgetavvikelse på nästan 4 mnkr. Skatteintäkterna understeg budget med
3,4 mnkr. Utfallet inom kostnadsutjämningen blev 2,5 mnkr
sämre än budgeterat. Överskott gällande inkomstutjämningen,
LSS-utjämningen och kommunal fastighetsavgift motverkade i
viss mån.

Kultur- och fritidsnämnd
3,7%
Myndighetsnämnd
0,1%

Socialnämnd
45,3%

Barn- och
utbildningsnämnd
38,8%

Pensionskostnaderna översteg budgeterad nivå med 2,6 mnkr.
Cirka 1 mnkr berodde på en sänkt diskonteringsränta. Sänkningen medförde att kommunens avsättning för förmåner som
inte är försäkrade behövde ökas. Vidare har kostnaden för
förtida uttag blivit högre än budgeterat.

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 uppgick till 39 mnkr mot budgeterade 80 mnkr. Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar
finansieras genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa avgifter
uppgick den egenfinansierade investeringsverksamheten till
32 mnkr. I genomsnitt under den senaste femårsperioden har
nivån uppgått till cirka 36 mnkr per år.

Finansiering
(mnkr)
Skatter och generella bidrag
Återbetalning av avtalsenliga
premier
Pensioner

Budget
2013

Bokslut
Budget2013 avvikelse

911,6

907,7

-3,9

0,0

15,8

15,8

-52,3

-54,9

-2,6

-3,2

-0,6

2,6

Avskrivningar

-36,2

-35,2

1,0

Interna poster

81,7

81,5

-0,2

0,0

4,9

4,9

-1,0

3,4

4,4

900,6

922,6

22,0

Räntor

Pensionsplacering, värdeförändring
Övrigt
Summa

Investeringsredovisning (mnkr)
Investeringar
Anläggningsavgifter

1

Investeringar, efter avdrag för anläggningsavgifter

Budget
2013

Bokslut
2013

79,5

39,1

0,0

-7,5

79,5

31,6

Under året har cirka 8,3 mnkr erhållits i form av anläggningsavgifter. Av
dessa avgifter delfinansierar cirka 7,5 mnkr (90 procent) investeringar inom
vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen.

1

Den uteslutande största delen av investeringsverksamheten
skedde inom samhällsbyggnadsnämnden. Av det totala utfallet
för kommunen på 39 mnkr fanns nästan 31 mnkr inom denna
nämnds ansvarsområde. Av detta belopp har knappt cirka
9 mnkr investerats i kommunens fastigheter i form av brandskydd, energisparåtgärder samt inneklimatåtgärder. Investering-
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under samma tidsperiod.

arna i offentliga rummet har uppgått till nästan 9 mnkr, varav
det största projektet avsett reinvesteringar i gator på knappt
3 mnkr. Inom vatten- och avloppsverksamheten har det investerats för 11 mkr.

I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2013. En normalfördelning enligt
placeringspolicyn innebär 60 procent aktier och 40 procent
räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet fanns en mindre undervikt gällande aktier.

Budgeterade investeringar som inte genomförts avser i första
hand ombyggnad av skollokaler, cirka 15 mnkr. Planering finns
för att genomföra dessa investeringar med början år 2014. Inom
vatten- och avloppsverksamheten är det 11 mnkr som resterar
av investeringsbudgeten. Förseningarna avser i första hand
investeringar i nya verk samt större investeringar i råvattenledningar.

Tillgångsslag (%)

Ekonomisk ställning
Tillgångarna var vid bokslutstillfället redovisade till
1 091 mnkr (1 084 mnkr föregående år). Skulderna, inklusive
avsättningar, uppgick till 464 mnkr (480 mnkr). Det egna
kapitalet var således 627 mnkr (604 mnkr), vilket innebar att
soliditeten har ökat från 55,7 procent år 2012 till 57,5 procent
år 2013. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner uppgick soliditeten till 14 procent.

Placeringspolicy1

Räntebärande papper

40,0

(+/- 20)

41,0

Aktier

60,0

(+/- 20)

59,0

varav svenska aktier

(0-60)

29,5

varav globala aktier

(0-40)

29,5

Summa
1

100,0

Av åtagandet var 476 mnkr angivet som ansvarsförbindelse och
ingår inte i balansräkningen. Pensionsplaceringen delfinansierar
med i förväg fastställda belopp utbetalningarna som härrör från
ansvarsförbindelsen. År 2013 gjordes ett uttag på 6,5 mnkr, året
dessförinnan var beloppet 5,3 mnkr.

Likviditeten uppgick vid utgången av år 2013 till 112 mnkr, en
ökning med 9 mnkr under året. Den långfristiga upplåningen
var 155 mnkr vid årsskiftet. Vid föregående årsskifte var nivån
165 mnkr. Högre likviditet och lägre upplåning förklaras av
försenade investeringar samt ett bättre ekonomiskt resultat än
budgeterat.

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

Förvaltning av pensionsmedel

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

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången
av år 2013 ett bokfört värde på 109,4 mnkr och ett marknadsvärde på 143,9 mnkr.

Avsättning för pensioner

Värde
121231

Bokfört värde

110,9

Marknadsvärde

129,9

Förändring marknadsvärde

Värde
före
uttag

Uttag

Värde
131231

15,8%

-6,5

143,9

-18,2
-475,8

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde

110,9

109,4

= Återlån, d.v.s. totala förpliktelser minus
finansiella placeringar

-351,4

-384,6

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

129,9

143,9

Årets avkastning (orealiserad och realiserad)
som andel av ingående marknadsvärde

4,7%

10,8%

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

Under år 2013 ökade marknadsvärdet med nästan 16 procent.
I slutet av året har beslutat uttag på 6,5 mnkr verkställts. Med
beaktande av detta uttag var ökningen närmare 11 procent.
Sedan starten år 2000 har den genomsnittliga uppgången för
pensionsplaceringen varit 5,6 procent per år, vilket är ungefär
två procentenheter högre än den genomsnittliga statslåneräntan

2013

-16,4

Förändring av pensionsförpliktelser

10,8%

2012

-445,9

Ansvarsförbindelse

109,4
150,4

100,0

Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse.

Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 494 mnkr,
en ökning med 32 mnkr i förhållande till bokslut 2012. Ökningen förklaras av sänkt diskonteringsränta vars effekt kan
beräknas till 37 mnkr. Marknadsvärdet på placerade medel
i finansiella tillgångar motsvarade 29 procent av det totala
pensionsåtagandet, en ökning med en procentenhet jämfört med
föregående årsskifte. Den del av pensionsåtagandet som inte
motsvaras av placerade medel finns i kommunens tillgångar i
form av fastigheter och anläggningar.

Som en viktig indikator på en kommuns långsiktiga ekonomiska handlingsberedskap brukar anges att soliditeten 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, uppgick vid utgången av år 2013 till 62 mnkr,
vilket kan jämföras med 41 mnkr föregående år.

Pensionsplacering
(mnkr)

Bokslut
2013

0,4%

6,9%

28,1%

29,1%

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

detta uppfyllt. Låneskulden uppgick till 155 mnkr. Att låneskulden understeg lånetaket berodde på försenade investeringar.
Beslutad investeringsbudget för 2013 hade, om den genomförts
i planerad takt, kunnat rymmas inom en låneskuld på 180 mnkr.

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.

Det övergripande målet bröts i budget 2013 ned i följande
finansiella mål:
• Balanskravsresultatet ska minst uppgå till 0,5 procent av
skatter, generella statsbidrag och utjämning.
•

Sammantaget har kommunen klarat de två finansiella mål gällande balanskravsresultatet och finansieringen av investeringsverksamheten som fullmäktige har fastställt för år 2013.

Investeringar ska fullt ut självfinansieras, det vill säga nyupplåning ska undvikas och låneskulden får inte överstiga
180 mnkr.

Kommunens målstyrning av verksamheten sker genom fem
övergripande mål med inriktning på god ekonomisk hushållning. 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.

Balanskravsresultatet på 21,1 mnkr motsvarade 2,3 procent
av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Om tidigare
nämnd återbetalning av avtalsenliga försäkringar, 15,8 mnkr,
exkluderas uppgick resultatet till 0,6 procent. Resultatmålet
blev således uppnått.
När det gäller målet om att investeringsverksamheten ska
kunna finansieras inom en låneskuld på 180 mnkr så blev även
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 +115 invånare. Utfallet kan jämföras med år 2012 då flyttnettot
var +8 invånare. I huvudsak var det inflyttningen som
ökade under år 2013.

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

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgick under året
God hälsa är en tillgång både för
individen och organisationen.
till 95,3 procent.
Att främja hälsa och förebygga
sjukdom är viktiga delar för att öka
frisknärvaron, minska sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

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, i syfte att få adekvat underhåll av
anläggningar, har pågått. Vatten- och avloppsverksamhetens revidering av befintliga planer har pågått,
lokalförsörjningsverksamheten ska med hjälp av ett
nytt fastighetssystem ta fram underhållsplaner, gatuoch parkverksamheten har arbetat med inventering
av grönytor och uppdatering av kartmaterial. Arbetet
med att ta fram underhållsplaner beräknas bli klart
under år 2014-2015.

Simrishamns ranking ska inte
försämras i förhållande till genomsnittet 2011 och 2012 enligt Sveriges
Kommuner och Landstings Öppna
jämförelser – Grundskola. (Ranking
2011 plats 120 och 2012 plats 224;
medför genomsnitt plats 172.)
(Uppföljningsansvar: Barn- och
utbildningsnämnden)

Simrishamns kommuns ranking i
Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser avseende grundskola har försämrats de
senaste åren. Denna utveckling ska
vändas för att visa att de resurser
kommunen lägger ned på att utbilda
sina elever ger ett önskvärt resultat.

Målet är uppfyllt. Det sammanvägda resultatet enligt
Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser – Grundskola år 2013 medförde att Simrishamns
kommun rankades som nummer 151 av 290 kommuner, vilket innebär 21 platser högre ranking än
genomsnittet för år 2011 och 2012.

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

Äldre och funktionshindrade vill
Målet är uppfyllt. Andelen av äldreomsorgen i ordii allt större omfattning bo kvar
närt boende ökade till 65,9 procent 2013 från 65,6
i det egna hemmet så länge som
procent år 2012.
möjligt. Fler boende som bor kvar
hemma påverkar också kommunens
ekonomi positivt då särskilt boende
ofta är dyrare än insatser i ordinärt
boende.
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Ekonomisk framtidsbedömning

Uppföljningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning visar att fyra av de fem målen bedöms vara uppfyllda.
En genomgång av fullmäktigemålen visar att nämnderna gör
bedömningen att 11 av de 27 målen är uppfyllda. Resterande
16 mål har fått bedömningen delvis uppfyllda.

Som redovisats ovan bedöms kommunens hittillsvarande
utveckling ligga i linje med god ekonomisk hushållning.
Samtidigt är befolkningsutvecklingen fortsatt oroande. Dock
har minskningstakten avtagit under år 2013 jämfört med de två
senaste åren dessförinnan. En förhoppning är att den samhällsekonomiska utvecklingen nu får en tydligare inriktning mot
högkonjunktur. Nuvarande signaler visar en positiv utveckling
från år 2015 när det gäller kommunernas skatteintäkter. Kan
denna ekonomiska utveckling kombineras med en mer gynnsam befolkningsutveckling finns det bra förutsättningar för att
kommunen fortsatt ska ha en god ekonomisk hushållning.

Det positiva resultatet för år 2013 innebar att kommunen har
haft överskott sedan bokslut 2002. Under den senaste femårsperioden har balanskravsresultat i genomsnitt motsvarat två
procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Denna
nivå motsvarar vad Sveriges Kommuner och Landsting anser
bör utgöra god ekonomisk hushållning för den genomsnittliga
kommunen.
Liksom tidigare har de finansiella målen uppnåtts under år
2013. Även måluppfyllelsen gällande fullmäktigemålen får anses vara god. När det gäller verksamhetsmålen med inriktning
på god ekonomisk hushållning var det ett av målen som inte
uppfylldes. Det var målet avseende underhåll av kommunens
tillgångar som inte kunde uppfyllas. Samtidigt är avvikelserna
i denna del till stora delar historiskt betingade. Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen under år 2013 följt det
som kan betraktas som god ekonomisk hushållning.

Jollesegling
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Balanskravsresultatet
uppgick till 21,1 mnkr.
Resultat inklusive poster
av engångskaraktär uppgick till 22,8 mnkr.

Ombyggnationen av Sankt
Nikolai kyrkoplan och
upprustningen av den
centrala parken Raketen färdigställdes.

Byggnation
av ett nytt särskilt
boende på Joneberg
med 54 lägenheter
påbörjades av extern
entreprenör.

En arbetsgrupp vars syfte är
att minska arbetslöshet
och utanförskap, särskilt
bland unga, bildades
under året.

Investeringarna uppgick till
39,1 mnkr.

Kortspelet
More Than One Story
var en av sex finalister till
Götapriset 2013 som delades
ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig
finansierad verksamhet.

Antalet
tillsvidareanställda i
Simrishamns kommun
var per den 31 december
2013 1 305 personer
(fg. år 1 356).

Friskoleansökningar
från Skillinge respektive
Hammenhög lämnades in
till Skolinspektionen varav
endast Hammenhög Friskoleförening erhöll godkännande
att starta friskola i årskurs
1-6, förskoleklass och
fritidshem.

Simrishamns
kommun fick i uppdrag av Sydöstra Skånes
samarbeteskommitté att hålla
i en utredning om ett samgående mellan Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund och
Räddningstjänst Syd.

Förslaget till
Ungdomspolitiskt
handlingsprogram
fastställdes av kommunfullmäktige.

Arbetet med
att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp i
egen regi pågick och anslutning av Karlaby och Tullstorp
till kommunalt vatten- och
avloppsledningsnät slutfördes.

Hammenhögs vård- och
omsorgsdistrikt lades
ut på entreprenad till
Aleris Omsorg.

Beslut fattades
att den nya gymnasieskolan, Nova Academy, ska
placeras på kulturhuset Valfisken. Gymnasieskolan ska ha tre
profiler, två inom det samhällsvetenskapliga programmet och
en profil inom det estetiska
programmet.

Den dagliga
verksamheten inom
LSS i Gärsnäs lades ned
och brukarna fick andra
och bättre anpassade
verksamheter.

Gästhamnen
i Skillinge rustades
upp genom att två nya
flytbryggor installerades.

Lagen
om Valfrihet i
särskilt boende
infördes.
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En
uteförskola
i Simrishamns
tätort öppnades i
januari 2013.

De fem biblioteksfilialerna
lades ned vid årsskiftet 2013/2014.

Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag

Kommunen fem år i sammandrag

Bokslut
jan-dec
2009

Bokslut
jan-dec
2010

Bokslut
jan-dec
2011

Bokslut
jan-dec
2012

Bokslut
jan-dec
2013

Soliditet (%)

55

57

56

56

58

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

98

96

100

99

98

561,1

588,6

593,9

604,5

627,3

29,0

30,5

31,0

31,8

33,1

1 013,4

1 034,1

1 066,5

1 084,4

1 090,9

52,4

53,6

55,7

57,1

57,6

165,2

145,2

165,0

165,0

155,0

8,5

7,5

8,6

8,7

8,2

413,6

396,8

444,4

445,9

475,8

5,2

5,2

15,9

16,4

18,2

17,4

32,7

5,3

10,6

22,8

Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)
Anläggningslån per invånare (tkr)
Pensionsskuld (mnkr)
Avsatt till pensioner (mnkr)
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Utdebitering kommunen (%)
Antal invånare per balansdagen (st)

72,1

44,4

44,8

46,3

39,1

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

19 328

19 297

19 147

18 997

18 951

Antal invånare per den 31 december i Simrishamns kommun

22 000

20 000

18 000

Antal
perden
den3131
december
uppgår
18vilket
943,ärvilket
är en minskning
med 54
Antal invånare
invånare per
december
20132013
uppgår
till 18till
951,
en minskning
med 46 personer
personer
jämfört
den 312012.
december 2012.
jämfört med
den 31med
december
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2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

14 000

1975

16 000

Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
För 2013 har ett separat personalbokslut framarbetats, som på ett bredare och djupare sätt än tidigare analyserar personalfrågor.
Nedanstående redovisning består därför endast av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal. För en fullständig sammanfattning av personalfrågor 2013 hänvisas till Personalbokslut 2013 Simrishamns kommun.

Antal anställda
I Simrishamns kommun var 1 305 personer tillsvidareanställda per den 31 december 2013 vilket motsvarade 1 195 årsarbetare. En
betydande majoritet av kommunens anställda, 81 procent, var kvinnor. Under 2013 minskade antalet anställda med 51 personer.
Minskningen berodde framför allt på att Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt lades ut på entreprenad, liksom neddragningar
vid gymnasiet för att anpassa verksamheten efter elevunderlaget.
Antal tillsvidareanställda

Totalt
2013

Förändring mot
föregående år

Kvinnor
2013

Män
2013

Kommunledningskontor

42

0

27

15

Samhällsbyggnadsförvaltning

70

3

20

50

Kultur- och fritidsförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Totalt

30

2

20

10

455

-32

371

84

708

-24

624

84

1 305

-51

1 062

243

Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställningar. Beroende på
orsaken till tidsbegränsningen kan benämningen vara allmän visstid eller vikariat. Dessa anställningar kan variera mycket i tid, allt
från enstaka timmar till årslånga vikariat.
Generellt kan sägas att allmän visstidsanställning tillämpas vid utökningar av ordinarie verksamhet, medan vikariat används vid
ersättning av tillvidareanställd personal. I tabellen nedan redovisas antalet tidsbegränsade anställningar omräknat till antal årsarbetare, fördelat på kvinnor och män. En tidsbegränsad anställning kan vara antingen allmän visstid eller vikariat eller båda delar.
Totalt antal allmän visstidsanställda uppgick till 540 stycken, medan antal årsarbetare uppgick till 70,2 stycken. Totalt antal anställda på vikariat uppgick till 778 stycken, medan antal årsarbetare uppgick till 126,4 stycken.
Tidsbegränsade anställningar, antal
årsarbetare

Allmän
visstid

Kvinnor

Män

Vikariat

Kvinnor

Män

Kommunledningskontor

4,5

2,5

2,0

1,9

1,7

0,2

Samhällsbyggnadsförvaltning

5,1

1,6

3,5

3,1

1,6

1,5

Kultur- och fritidsförvaltning

5,5

3,9

1,6

1,3

0,9

0,4

Barn- och utbildningsförvaltning

23,7

16,4

7,3

21,5

16,2

5,3

Socialförvaltning

31,4

23,1

8,3

98,6

79,0

19,6

Totalt

70,2

47,5

22,7

126,4

99,4

27,0

Påfågelöga på fjärilsbuske
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Åldersstruktur
Simrishamns kommun har i likhet med de flesta kommuner en hög medelålder och därmed en ojämn åldersfördelning som i längden innebär att andelen pensionsavgångar är höga. Under kommande sjuårsperiod beräknas i genomsnitt 37 personer per år att gå
i pension. Ytterligare 237 personer finns i intervallet 55–60 år. I likhet med många andra, står kommunen inför stora utmaningar
beträffande kompetensförsörjning inom de närmaste åren. Exempel på yrkesgrupper där efterfrågan kommer att öka är bland annat
undersköterskor i äldreomsorgen, där stora pensionsavgångar sammanfaller med att andelen äldre i befolkningen ökar. Förskollärare liksom lärare i högre årskurser är också yrkesgrupper där konkurrensen om medarbetarna är stor. Tabellen visar antal tillsvidareanställda såväl som visstidsanställda i åldersintervallet 60–67 år.
2012

2013

Kommunledningskontor

Antal medarbetare 60-67 år

11

14

Samhällsbyggnadsförvaltning

10

10

Kultur- och fritidsförvaltning

2

3

Barn- och utbildningsförvaltning

90

105

Socialförvaltning

115

130

Totalt

228

265

Löner och övriga personalkostnader
Under 2013 uppgick personalkostnaderna till 606,1 mnkr. Totalt ökade personalkostnaderna med 13,5 mnkr, vilket motsvarade
2,3 procent jämfört med föregående år.
Löner till arbetstagare och semesterlön ökade med 2,1 procent vilket inte fullt ut motsvarade utfallet av årets löneöversyn. Orsaken till detta var att personalstyrkan minskade med ett antal medarbetare. Den marginella ökningen av sjukfrånvaron, främst
korttidsfrånvaron, gav en kostnadsökning av sjuklönerna på 19 procent.
Övriga kostnader i tabellen nedan avsåg avgångsvederlag.
Direkta personalkostnader (tkr)

2011

2012

2013

Arvoden till förtroendemän

4 989

5 054

5 070

Ersättning till uppdragstagare

4 878

3 938

4 727

362 764

372 125

377 424

27 993

27 539

29 322

Löner till arbetstagare
varav timlöner
Lön vid tjänstledighet
Semesterlön

1 466

1 208

1 122

41 636

41 119

44 585

Sjuklön

4 414

4 240

5 046

Reseersättning och traktamente

1 407

1 542

1 453

Omkostnadsersättning

2 319

2 182

2 568

Övrigt

2 188

1 665

414

158 302

159 597

163 719

584 363

592 670

606 128

Personalomkostnader
Summa

Medellöner
I genomsnitt ökade medellönerna med 2,5 procent. Kvinnornas medellöner ökade med 2,5 procent medan männens ökade med
2,4 procent.
Medellön i kr

2012

2013

Kvinnor

25 062

25 698

Män

27 431

28 080

25 510

26 139

Kommunen
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 4,44 procent, vilket var en marginell ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 4,06 procent. Arbetet med att tidigare hantera sjukfrånvaro i form av insatser vid upprepad korttidsfrånvaro
gjordes under året. Långtidssjukskrivningarna, från och med dag 60, stod för 35,90 procent av sjukfrånvaron. Skillnaderna var
ytterst marginella jämfört med föregående år. Ett fortsatt arbete med att förtydliga och implementera rehabiliteringsarbetet pågick
under året för att stärka cheferna i sitt arbetsgivaransvar. Arbetet med att förbättra de anställdas hälsa är ett långsiktigt åtagande,
där fokus behöver flyttas från rehabiliterande till främjande insatser, för att förebygga att ohälsa uppkommer. Resultatet av genomförd personalenkät är ett viktigt redskap i det fortsatta, förebyggande hälsoarbetet.
Sjukfrånvaro, samtliga anställda

<29 år
2012

<29 år
2013

Sjukfrånvaro i procent

1,86

2,37

3,74

3,93

4,84

5,33

4,06

4,44

Sjukfrånvaro från och med dag 60

6,81

3,48

29,90

25,87

41,26

45,16

35,29

35,90

<29 år
2012

<29 år
2013

30-49 år
2012

30-49 år
2013

>50 år
2012

>50 år
2013

Totalt
2012

Totalt
2013

Sjukfrånvaro i procent

2,02

2,51

3,82

4,29

5,31

5,88

4,36

4,90

Sjukfrånvaro från och med dag 60

8,26

2,29

27,00

26,96

42,35

47,71

35,24

38,12

Sjukfrånvaro, män

<29 år
2012

<29 år
2013

30-49 år
2012

30-49 år
2013

>50 år
2012

>50 år
2013

Totalt
2012

Totalt
2013

Sjukfrånvaro i procent

1,34

2,03

3,39

2,48

2,90

3,03

2,89

2,66

Sjukfrånvaro från och med dag 60

0,00

7,13

42,59

18,27

33,13

24,42

33,55

20,15

Sjukfrånvaro, kvinnor

30-49 år
2012

30-49 år
2013

>50 år
2012

>50 år
2013

Totalt
2012

Totalt
2013

Humla på lavendel
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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)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
(5)

Samhällsbyggnadsnämnd
(11)

M yndighetsnämnd
(7)

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

16

Överförmyndare

Valnämnd
(7)

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

Kommunkoncernen

															
															
															
															
KommunKommunkoncernSamägda företag
Kommunala
															
förvaltningen
företag
utan inflytande
entreprenader
															
											
											
SYSAV
Simrishamns Bostäder
											
Aleris,ordinärt och särAB,
100
%
Kommuninvest
											
skilt boende
Ekonomisk Förening
											
Simrishamns IndustriFörenade Care, ordinärt
											
fastigheter AB, 100 %
Kommunassurans Syd
boende (LOV) och sär											
AB
Österlens Kommunala
skilt boende
											
Renhållnings AB, 50 %
Carema Närvård AB,
							
Sydöstra Skånes Räddbårhusförvaring
ningstjänstförbund,
Fritid Österlen Holding
24,10 %
AB, drift av turist- och
Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund, 33,7 %

fritidsanläggningar

S:t Olofs idrottsförening,
drift av utomhusbad

Destination Ystad Österlen AB , 20%

Kiviks Buss, skolskjuts

Biogas Ystad Österlen,
24,1%

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. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som
kommunen har minst 20 procent inflytande i. Enligt RKR 8.2 kan företag som har en verksamhet
av obetydlig omfattning undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens
andel av omsättning och omslutning är mindre än två procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär
att Destination Ystad Österlen AB samt Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening inte ingår i
den sammanställda redovisningen trots att Simrishamns kommuns ägarandel är minst 20 procent
i bolagen.
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).

Mobiltoalett Kust, städ
toaletter etc.
Niscayah, larmtjänster
Gislövs spolbilar, slamsugning, spolning av
brunnar
Städax Fönsterputs, fönsterputsning
Lunnarps Transport, gräsklippning och slaghackning
One Nordic, belysning
Marin Center Syd, drift
småbåtshamnen
Diverse snö- och halkbekämpning samt markarbete

Sydöstra Skånes Räddningsförbund omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och
Ystad. Simrishamns andel är 24,10 procent år 2013.
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.
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.
Från och med år 2012 är Simrishamns kommun också delägare i Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening. Kommunens andel
2013 är 24,1 procent.

17

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

Simrishamns Industrifastigheter AB

Bokslut
2012

Bokslut
2013

21

21

102 943

106 267

5 382

3 471

48 679

27 331

Övergripande information
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

0

0

3 554

3 972

153

-40

4 921

403

Uppdrag

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 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.

Årets händelser

Årets händelser
•

Ny vd tillträdde i april.

•

En ny miljöpolicy med fokus på klimat antogs.

•

Ny inköps- och upphandlingspolicy beslutades.

•

Sifab har från och med augusti 2013 tagit över uppdraget
från Simrishamns kommun att ansvara för uthyrningen av
lokalerna på Södra Kajen.

Verksamhetsuppföljning
Bolagets samtliga fastigheter har varit uthyrda under året
förutom en mindre lagerlokal i Hammenhög. Pågående projekt
är byggnation av en naturskola i Kivik i samarbete med Kiviks
musteri och barn- och utbildningsförvaltningen samt ombyggnad av Södra Kajens tredje våning, södra flygeln till kontorslokal.

Verksamhetsuppföljning
I juni tog bostadsminister Stefan Attefall första skoptaget för
Joneberg. Under året har det även skett inflyttning i 31 bostäder
i Lyckan i Gärsnäs, renovering av Skogsgård i Sankt Olof har
slutförts och värmepumpar har ersatt oljeeldning för uppvärmning i Borrby. Det tecknades bredbandsavtal med Telia och en
grönytegrupp bildades med ansvar för växtskötsel och gräsklippning. Bolaget har låg sjukfrånvaro utan långtidssjukskrivningar.

Ekonomi
Simrishamns industrifastigheter visade ett mindre underskott.
Investeringarna har uppgått till 0,4 mkr och avsåg bland annat
stambyte på Hamnkontoret samt ombyggnation av kök i Kaféet
Södra Kajen.

Ekonomi
Bolaget visade ett positivt resultat på 3,5 mnkr. Intäkterna
ökade med anledning av hyreshöjningar på 2,55 procent av
varmhyra och 1,6 procent av kallhyra. Hyresintäkter för nya
lägenheter i kvarteret Lyckan bidrog också till ökade intäkter.
Genom utnyttjandet av egna personalresurser minskades driftkostnader jämfört med föregående år. Avskrivningarna ökade
med 1,4 mnkr på grund av ökat bokfört värde på fastighetsbeståndet. Årets investeringar på 27,3 mnkr finansierades utan
upplåning.

Framtid
Utveckling av Skansenområdet med bland annat Garvaren 13
är ett viktigt framtidsprojekt. I samrådshandling till översiktsplan förordas en omvandling för bostäder med annan verksamhet längs med Branteviksvägen. Som bostadsprojekt är området
attraktivt med sin närhet till centrum, kommunikationer och
havet. Förhandlingar pågår med fastighetsägare i området om
förvärv av ytterligare fastigheter.

Framtid
I februari 2014 kommer varmhyrorna att höjas med 2,3 procent
samt kallhyrorna med 2,0 procent och differentierade hyror
kommer att genomföras successivt med en första etapp den 1
april 2014. En ny affärsplan för 2014–2016 kommer att arbetas
fram. Bredbandsanslutning och utökat tv-utbud i byarna beräknas bli klart i juni 2014.

Marint centrum
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Österlens Kommunala Renhållnings AB
Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Bokslut
2013

0

0

32 535

32 693

1 389

1 406

943

213

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

Bokslut
2012

Bokslut
2013

46

50

64 377

59 834

Resultat efter finansiella poster (tkr)

4 616

-1 216

Nettoinvesteringar (tkr)

3 349

3 295

Nettoomsättning (tkr)

Uppdrag

Uppdrag

Ändamålet med Österlens Kommunala Renhållning AB:s verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla 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.

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, Tomelilla och
Ystad är organiserade i ett kommunalförbund under namnet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF).

Årets händelser
•

Under året beslutades att anta den option som ger RagnSells en förlängning av den befintliga entreprenaden med
ytterligare ett år. Detta innebär att en ny entreprenad som
startar den 1 april 2017 måste upphandlas under 2014.

•

Ett nytt system för insamling av småelektronik och farligt
avfall vid butiker introducerades.

Årets händelser
•

Den 1 november övertog SÖRF utförandet av brandskyddskontroll och sotning från anlitad sotningsentreprenör. Dessa
uppgifter utförs nu i stället i egen regi.

•

En ny och mer anpassad organisation för framtida utmaningar trädde i kraft den 1 november.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning

Redan 2008 påbörjade Ökrab insamling av matavfall från storkök och butiker. Samtliga 13 300 hushåll i tätorterna har erhållit kärl och utrustning för sortering av matavfall. Under 2013
sorterade hushållen ut motsvarande 60 kg matavfall per person.
Ökrab har därmed klarat det miljömål som regeringen fastställt
till 2018, trots att man bara infört insamlingen hos två tredjedelar av hushållen på Österlen. Verksamheten bedrevs med bibehållen god ekonomisk balans och med en rimlig lönsamhetsgrad. De taxor som Ökrab har tillämpat hör till de lägsta i landet. Bland Skånes 33 kommuner har Ökrab tillämpat en soptaxa
som är näst lägst i länet.

Förbundet har utvecklat samverkan till att omfatta en gemensam
operativ ledning. Det innebär att inre befäl eller larmbefäl förfogar över 14 kommuners räddningstjänstresurser och använder
dessa gränslöst i samband med larm i hela det geografiska
området.
En säkerhetsmässa genomfördes där 600 sjundeklassare från
tre medlemskommuner utbildades i allt från trafiksäkerhet till
utrymning av diskotek i händelse av brand och rökutveckling.

Ekonomi
Ekonomiska uträkningar inledde året för att anpassa verksamheten till minskade budgetramar. Verksamhetsåret avslutades med
ett negativt resultat på 1,2 mnkr.

Ekonomi
Ökrab visade ett positivt resultat på 1,4 mnkr. Bolagets nettoomsättning ökade med 0,5 procent till 32,7 mnkr år 2013.
Samtidigt minskade behandlingskostnaderna på grund av lägre
volymer avfall. Årets investeringar avsåg inköp av sopkärl för
utsortering av matavfall och förpackningsmaterial.

Sotningsverksamheten tog mycket av personalens energi men
även en hel del ekonomiska resurser. Problematik kring juridik,
kommunikation och sotningsexpertis medförde kostnader utöver budget. Totalt översteg omkostnaderna knutna till sotningen och övriga konsultkostnader budget med 1,2 mnkr.

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. Det förmodade överskott
som bolaget beräknar inbringa de kommande åren kommer att
investeras i byte av de över 20 år gamla kärl som idag används
i området.

Framtid
Utredning om eventuellt samgående med Räddningstjänten Syd
har påbörjats. Kommunalråd och oppositionsråd för respektive
medlemskommun har gett sina kommunchefer resp. kommundirektörer i uppdrag att arbeta fram en förstudie, där man förutsättningslöst tar fram konsekvenserna av ett eventuellt samgående med Räddningstjänsten Syd eller ett fördjupat samarbete.
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Övergripande information
(före reducering av andel)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

22

19

16 836

15 817

1 346

1 858

57

0

Framtid
Under kommande år krävs det investeringar inom IT med nya
programuppdateringar av ärendehanteringssystemet och uppgradering av hemsidan.
Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och uppdraget,
det vill säga myndighetsutövning.
Förbundet kommer under 2014 att arbeta med rutiner inom
miljöförbundet för att få enhetliga beslut och rapporter.

Uppdrag

I december 2013 beslutade högsta förvaltningsdomstolen att
taxor för kommunala förbund måste beslutas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. I miljöförbundet har taxorna
hittills beslutats av förbundets direktion. Från och med 2014
kommer kommunfullmäktige i Simrishamn, Tomelilla och
Ystad att besluta om miljöförbundets taxor.

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

Årets händelser
•

I november 2013 beslutades om nya riktlinjer, som träder
i kraft under 2014, om att efter den 1 januari 2019 inte
använda kemiska bekämpningsmedel inom primär zon.

•

Under året presenterades en del rapporter som efter information på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. Hemsidan uppdaterades även kontinuerligt med information.

Verksamhetsuppföljning
Under året utfördes det bland annat 719 inventeringar av
enskilda avlopp, 46 provtagningar på livsmedel, 530 kontroller
med stöd av livsmedelslagen, 100 inspektioner av tobak, öl och
receptfria läkemedel och 480 inspektioner med stöd av miljöbalken (hälsoskydd, lantbruk och miljö). Uppföljning av individuella tillsynsplaner påbörjades och avstämning har skett efter
varje månad. Revidering och genomgång av samtliga taxor där
miljöförbundet har tillsynsansvar har skett kontinuerligt. Fakturering har skett direkt från ärendehanteringssystemet vilket
resulterat i en effektivisering av faktureringen. Årsavgifter för
2013 skickades ut redan i januari och februari vilket gjorde att
likviditeten för miljöförbundet ökade.

Ekonomi
I september beslutade medlemskommunernas ledamöter att
reducera medlemsavgiften med 1 mnkr per år under 2013 och
2014.
Årets positiva resultat på 1,8 mnkr och 2012 års positiva resultat är tydliga trendbrott för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds ekonomi. Det goda resultatet kan härledas till minskade
personalkostnader samt även lägre kostnadsmassa i övrigt, en
direkt följd utav god ekonomisk hushållning.
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds medlemskommuner
har ett ägarkrav om 55 procents självfinansieringsgrad, vilket
uppnåddes både under 2012 och 2013.
En viktig service för kommuninvånarna
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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.

•

•

Fullmäktigeberedningen för medborgardialog lämnade
över sin slutrapport i maj 2013.

•

Unga ambassadörer presenterade sitt arbete inför kommunfullmäktige.

•

I samband med kommunfullmäktiges sammanträden
uppvaktades miljöprispristagarna Fredrika Gullfot och
Ola Jönsson och den svenske mästaren i motocross Filip
Bengtsson.

2013

Intäkter
Kostnader

0
983

0
773

Nettokostnader

983

773

Budget

810

844

-173

71

0

0

Budgetavvikelse

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 verksamhet.

Årets händelser

2012

Nettoinvesteringar

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Den positiva budgetavvikelsen hänförde sig till bland annat
att inga extra möten hölls. Vidare genomfördes inga oplanerade utbildningar eller temadagar.

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under året sex motioner, lämnade in två interpellationer och ställde tio frågor.
Kommunfullmäktige hade tio sammanträden samt bjöds in
till temakvartsdag om bokslut 2012 och en temahalvdag om
budget 2014.
Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut 2012 och
om budget 2014, dock utan att frågor ställdes. Istället handlade allmänhetens aktivitet om 23 medborgarförslag.

Knäbäckshusen
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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.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. En
riskbedömning gjordes
för samtliga nämnder och
utifrån denna riskbedömning granskade revisorerna
verksamheterna. Dialog
hölls med samtliga berörda
nämnder.

Årets händelser
•

Förutom lagstadgad granskning av delårs- och årsbokslut genomförde revisionen fyra djupgranskningar under
året: skolans förebyggande arbete mot trakasserier och
kränkande behandling, placerade barn och ungdomar,
styrning och ledning av myndighetsnämnden samt
ekonomisk redovisning av vatten- och avloppsprojekt
inom samhällsbyggnadsnämnden. Vidare gjordes en mer
omfattande uppföljning av tidigare granskning av Marint
centrum.

Framtid
Arbetet i bevakningsgrupperna kommer att fortsätta under
2014. Revisionsåret kommer att inledas med en mer omfattande risk- och väsentlighetsanalys.

Verksamhetsuppföljning
Stor vikt lades vid att kommunicera resultaten från granskningsarbetet, vilket gav revisonen återkoppling på sitt arbete.
De enskilda revisorerna arbetade under hela året i bevakningsgrupper för att i ökad grad kunna följa nämndernas
verksamhet. Detta innebar att revisorerna vid ett flertal
tillfällen under året träffade företrädare för nämnder och
förvaltningar i olika ärenden.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2012

2013

Intäkter
Kostnader

0
979

0
1 013

Nettokostnader

979

1 013

1 000

1 020

21

7

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Budget
Budgetavvikelse

Revisionen höll budgeten. Bättre rutiner skapades för den
ekonomiska uppföljningen.

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

Uppdrag
•
•

•

Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.

Ekonomi (tkr)

2012

2013

Intäkter

0

0

Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och utbilda
röstmottagare.

Kostnader

3

21

Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler
och vid äldreboenden. Förtidsröstningen finansieras
genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna.

Årets händelser
•

Ekonomi

Valnämndens arbete inför EU-, riksdags-, landstingsoch kommunvalen 2014 inleddes.

Verksamhetsuppföljning
Valnämnden träffades två gånger för information och planering inför valen 2014.

Nettokostnader

3

21

Budget

20

20

Budgetavvikelse

17

-1

0

0

Nettoinvesteringar
Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Valnämnden visade ett resultat i balans.

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 fokuseras på 2014 års val.

Hamnvy i november
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Benny Nilsson

Uppdrag
•

Måluppföljning

Vara tillsynsmyndighet vars ansvarsområden är godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap samt godmanskap
för ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndaren är
även en utredande och beslutande myndighet.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

En korrekt myndighetsutövning med kort handläggningstid.

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

Årets händelser
•

Samverkan med överförmyndarnämnden för Ystad och
Sjöbo samt med överförmyndaren i Tomelilla utvecklades ytterligare. Samverkansgruppen utökades med
överförmyndarnämnden i Trelleborg.

Framtid

Verksamhetsuppföljning
Antalet ärenden ökade med endast två procent, vilket
var den lägsta ökningen sedan 2005. Andelen yngre med
funktionshinder och i behov av ställföreträdarskap ökade.
Överförmyndarverksamheten arbetade på ett konsekvent sätt
med förändringar, förbättringar och effektiviseringar för att
möta den ökande ärendemängden och den ökande komplexiteten i ärendena.

Bedömningen är att antalet ärenden, främst bland yngre med
funktionshinder, kommer att öka och därmed även ärendenas
svårighetsgrad. Rekrytering och utbildning av gode män och
förvaltare är prioriterade områden. Samverkan med grannkommunerna kommer att bli ännu viktigare. Att arbeta på ett
strukturerat sätt med utveckling, intern kontroll och kvalitet
är nödvändigt för en väl fungerande överförmyndarverksamhet i en allt mer komplicerad omvärld.

En intern kontrollplan upprättades, beslutades och följdes.
Hemsidan hölls uppdaterad och användes främst av gode
män och förvaltare.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2012

2013

258

296

Kostnader

2 201

2 386

Nettokostnader

1 943

2 090

Budget

1 665

1 715

Budgetavvikelse

-278

-375

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Överförmyndarverksamheten visade ett underskott på 0,4
mnkr. Avvikelsen förklarades av fler ärenden samt även att
svårighetsgraden ökade, vilket medförde högre arvodering.

Valv av nyutslagna bokar
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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.

temet kommer att underlätta uppföljningsarbetet för kommunens verksamhetschefer. På sikt ska systemet även vara ett
stöd i budget- och målstyrningsprocesserna.
Projektet Samordnad varudistribution fortlöpte under året.
Under hösten gick leveranserna av livsmedel till kommunens verksamheter genom en distributionscentral i Ystad.
Inköp av livsmedel sker numera via ett system för elektronisk handel. Avsikten är att i framtiden få in fler varugrupper
i e-handelssystemet och den samordnade varudistributionen.
Även en ny avtalsdatabas togs i drift under året. Genom att
samla avtalen är ambitionen att förbättra följsamheten av
avtal i kommunen.

Årets händelser
•

Den nya visions- och målstyrningsmodellen implementerades i budget 2014.

•

Projektet Hållbar jämställdhet i Simrishamns kommun
avslutades under hösten med en gemensam samling för
alla chefer och jämställdhetsprocessledare.

•

Simrishamns kommun fick av Sydöstra Skånes samarbeteskommitté i uppdrag att hålla i en utredning om ett
samgående mellan Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och Räddningstjänst Syd.

•

En arbetsgrupp vars syfte är att minska arbetslöshet och
utanförskap, särskilt bland unga, bildades under året.

•

Utredningen om koncernens organisation av fastighetsverksamheten blev föremål för beslut.

•

En centrumgrupp bildades tillsammans med Köpmannaföreningen.

En projektanställning utverkades under året i syfte att ta
fram handlingsplaner för att positivt påverka befolkningsutvecklingen. Arbetet kommer att pågå till och med våren
2014.
Turistenheten drev under sommaren turistbyrå i Kivik.
Marknadsföringen av destination Ystad & Österlen gjordes genom delaktighet och samverkan i Eurovision Song
Contest, det lokala näringslivet, kampanjer tillsammans
med Tourism in Skåne och samarbete med UnityLine på en
mässa i Polen.
Turistverksamheten var föremål för upphandling under
hösten. Inga anbud kom in och verksamheten drivs därför
vidare i kommunal regi.
Under året investerades i ett nytt intranät i syfte att förbättra
interninformationen i kommunen. Teknik- och grundstruktur
kom på plats under slutet av året. Införandet fortlöper under
2014.

Verksamhetsuppföljning
En uppdatering av ärendehanteringssystemet och ett fortsatt arbete med att införa en digitaliserad nämndsprocess
genomfördes under året. För att kunna åstadkomma En väg
in, alltså en förbättring av servicen till medborgarna, är en
processkartläggning nödvändig för att utveckla fler självservicetjänster. Diskussioner hölls på ledningsnivå om hur
verksamhetsutvecklingen kan ske med IT som stöd.

Skolornas och kommunens e-post kopplades ihop och Simrishamns Bostäder AB integrerades i kommunens nätverk.
Implementation av självservicetjänster till medborgarna
påbörjades.

Nyinflyttade hälsades under året välkomna vid en välkomstdag. Förutom lunch, underhållning och presentation av kommunens unika företräden och framtidstankar, fanns också
möjlighet att träffa tjänstemän och politiker från de olika
förvaltningarna och nämnderna.

Under året genomfördes en medarbetarundersökning i hela
organisationen med tydligt fokus på arbetsmiljöfrågor.
Varje verksamhet följde upp och arbetade med resultatet av
enkäten i syfte att identifiera förbättringsområden. Enkäten
visade att kommunens medarbetare överlag trivs och mår
bra.

En ny attitydundersökning för både in- och utflyttade
genomfördes i samarbete med Lunds universitet i slutet av
året. Resultatet redovisas under våren 2014.

Under året införde kommunen kontaktpersoner till företag
på samtliga förvaltningar, så kallade företagslotsar.

Ett beslutstödsystem handlades upp under hösten 2013. Sys-
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Skånes byggnadsvårdscentrums planerade verksamhet och
innehåll etablerades under året. En omfattande redovisning
och fortsatt verksamhetsutveckling av projektet återstår
under 2014.

Kommunstyrelsen visade ett överskott på cirka 3,1 mnkr
mot budget. Överskottet förklaras i huvudsak av lägre
personalkostnader, försenade projekt och lägre avgifter till
kommunalförbunden än förväntat.

Marint centrums verksamhet bedrevs under 2013 med finansiering från Simrishamns kommun, Region Skåne, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Sparbanken Syd.
Marint centrum var under året värd för flera seminarier och
workshops arrangerade av externa aktörer och verkade för
skapandet av två marina utbildningar i Simrishamn. Vidare
avslutades under året projektet Baltic Sea R&D som lett till
att 22 nya arbetstillfällen skapats, 4 nya företag etablerats,
10 nya projekt startats och 11 större arrangemang genomförts.

Personalkostnaderna blev cirka 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Detta förklaras bland annat av vakanser vid föräldraledigheter samt fördröjningar i samband med rekryteringar.
Därtill finansierades ett par tjänster under året av bidrag.
Projektkostnaderna blev lägre än förväntat, vilket förklaras
med att flera projekt är försenade. För projektet rörande
befolkningsökning och fastighetsutredningen tilldelades
kommunstyrelsen tilläggsanslag på sammantaget 0,7 mnkr,
varav endast cirka 0,1 mnkr användes under år 2013. Avsikten är att de båda projekten ska fortsätta under 2014.
Förseningar i arbetet med införandet av självservicetjänster
och införandet av beslutstödssystem bidrar tillsammans till
en positiv avvikelse på ytterligare 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens interna kontroll genomfördes enligt plan
under året, utan anmärkningar.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2012
9 660

8 374

77 540

75 501

67 880

67 127

68 462

70 184

582

3 057

Nettoinvesteringar

1 484

1 304

Budget

2 854

2 870

Budgetavvikelse

1 370

1 566

Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

Avgifterna till de båda kommunalförbunden var under året
cirka 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Dels medförde befolkningsminskningen i kommunen en minskad avgift till
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, dels ledde en god
ekonomisk utveckling inom Miljöförbundet till att beslut
togs om lägre medlemsavgift.

2013

Lokalkostnaderna för Marint centrum och Skeppet medförde
en negativ budgetavvikelse på cirka 0,7 mnkr. Denna obalans vägdes dock upp av ett sammanlagt överskott på
0,9 mnkr inom kommunstyrelsens övriga verksamheter. I
första hand avsåg detta överskott lägre kostnader för rekrytering, personalbefrämjande åtgärder och fackliga företrädare.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. Elva detaljplaner antogs med möjlighet att
bygga cirka 100 nya bostäder, 60 i Simrishamn och 40 i Vik.

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

Målet är uppfyllt. Ekonomisk och verksamhetsmässig styrning
och uppföljning följde plan. Den ändrade ekonomiska uppföljningsprocessen, bland annat innebärande första uppföljning redan i januari, synliggjorde obalanser i ett tidigt skede. Samtidigt
fortlöpte arbetet med den nya visions- och målstyrningsmodellen. Hela modellen är inarbetad i budget 2014.

Arbetsmiljön är god och präglas av jämställdhet och mångfald.

Målet är delvis uppfyllt. Arbetsmiljöpolicyn arbetades in i
organisationen, som gör kontinuerliga uppföljningar av den egna
arbetsmiljön. Jämställdhetsprojektet Hållbar jämställdhet i Simrishamns kommun avslutades och alla verksamheter utarbetade
handlingsplaner för det fortsatta arbetet. En jämställdhets- och
likabehandlingsplan påbörjades under året.

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

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

De gemensamma administrativa rutinerna och IT-stödet stöder
Målet är delvis uppfyllt. IT-enhetens mål hög säkerhet, hög
verksamheterna, har hög tillgänglighet, god kvalitet, mycket hög tillgänglighet och god service anses vara uppfyllda. En IT-strasäkerhet samt ger god service till medborgarna.
tegi togs inte fram under 2013 som planerat. Det diskuterades
ifall verksamhetsutveckling med stöd av IT kan vara ett bättre
alternativ.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Företagen upplever företagsklimatet som bra och det är attraktivt Målet är delvis uppfyllt. Vissa rankingar visade att företagskliför nya företag att etablera sig i kommunen. Alla företag får en
matet inte upplevdes som bra av de företagare som svarat. Däregod service och har möjlighet att delta i utvecklingssatsningar.
mot var nyföretagandet fortsatt högt. Under 2013 registrerades
156 nya företag vilket var en ökning med 20 procent gentemot
föregående år. Samtidigt var antalet konkurser fortsatt mycket
lågt. En professionell rådgivning till nystartade företag skedde
genom kommunens aktiva medverkan i Nyföretagarcentrum
Ystad-Österlenregionen. Flera av de större företagen nyanställde
och under större delen av året låg arbetslösheten på en nivå under riks- och skånesnittet. Det gällde även ungdomsarbetslösheten. Dessutom fanns en positiv trend när det gäller förfrågningar
om nyetableringar.
Informationsverksamheten synliggör kommunen och bidrar till
en ökad dialog med medborgarna, anställda och andra intressenter.

Målet är delvis uppfyllt. Hemsidan uppfyllde de krav som ställts
på informationstäthet och tillgänglighet. Information publicerades bland annat i Österlenmagasinet som har 100 procent
hushållstäckning. En webbanalys genomfördes ur ett användarperspektiv. Investeringar gjordes i ett nytt intranät. Introduktion
av självservicetjänster var försenade efter beslut om genomförandeformer för politikerportal.

Turistenheten arbetar tillsammans med näringslivet, andra kommuner och organisationer, för att öka besöksantalet och förlänga
turistsäsongen.

Målet är uppfyllt. Samarbetet med Tourism in Skåne fortsatte
under året. Kommunen medverkade med näringslivet på event
i Stockholm, Göteborg och i Köpenhamn med syfte att marknadsföra destinationen för att öka antalet besökare och förlänga
säsongen.

Framtid
Kommunens främsta utmaning i framtiden är att vända trenden
med ett vikande befolkningsunderlag. Ledningsgruppernas
arbete präglas av detta. Vikande befolkningssiffror innebär
att skatteunderlaget minskar, samtidigt som befolkningen
blir förhållandevis äldre och på sikt också mer vårdkrävande.
Detta ställer krav på verksamheterna att vara innovativa. Stora
möjligheter ligger i att ta tillvara på och nyttja ny teknik. I detta
sammanhang har i ledningsgrupperna diskuterats att en separat
IT-strategi inte fyller någon funktion. Tanken är istället att
verksamhetens utveckling ska ske med IT-stöd.
En annan utmaning är att kraven på tillgänglighet hela tiden
ökar, även utanför ordinarie arbetstider. Detta, tillsammans med
medborgarnas förväntningar om ett gott bemötande, har lett till
arbetet med En väg in som fortsätter under 2014. En väg in är
ett sätt för kommunen att ge stöd och vägledning så att medborgarna snabbare kommer till rätt plats med sina ärenden.

Hamnvy
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Verksamhetsberättelse – myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden
Ordförande: Monica Gripp (M)
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

Uppdrag

Måluppföljning

•

Ansvara för uppgifter inom byggväsendet avseende
myndighetsutövning.

•

Informera inom nämndens eget ansvarområde och reformera nämndens regelbestånd.

Årets händelser
•

Under perioden november 2012 fram till och med augusti 2013 skickades en kundenkät till dem som ansökte
om bygglov. Kundnöjdheten uppgick till 70 procent.

Fullmäktigemål

Måluppföljning

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

Målet är delvis uppfyllt.
Rättssäkerheten uppgick
till 64 procent och kundnöjdheten blev 70 procent.
Genom bättre information
och beslutsunderlag såsom
ny översiktsplan kommer
rättssäkerheten att bli bättre
och handläggningstiden
minskas.

Framtid

Verksamhetsuppföljning
Fortsatt återhållsamhet på grund av det ekonomiska läget
innebar att antal ärenden och antal beslut var ungefär lika
många som under 2012.
Antal ärenden och antal beslut i bygglovsärenden låg ungefär på samma nivå som föregående år. Under 2013 ökade
antal beviljade bygglov med fyra procent jämfört med 2012.
Antalet bygglov avseende flerbostadshus ökade kraftigt under 2013. Totalt antal beslut i förhandsbesked ökade jämfört
med 2012.

Informations- och rådgivningsmaterial måste tas fram för att
tydliggöra kommunens ställningstagande avseende den nya
översiktsplanen. Det finns behov av att implementera e-arkiv
inom den närmaste framtiden, vilket kommer att innebära att
bygglovsarkivet förmodligen måste digitaliseras.

Inom tillsynsområdet Norrekås-Örnahusen valde Länsstyrelsen att överpröva tre av myndighetsnämndens beslut.
Myndighetsnämnden överklagade ett av besluten, varför
slutgiltigt beslut kommer att fattas framöver.
Den interna kontrollplanen fastställdes och genomfördes där
inga väsentliga avvikelser upptäcktes.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2012

2013

0

0

Kostnader

486

561

Nettokostnader

486

561

Budget

575

590

89
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Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Myndighetsnämnden visade ett mindre överskott.
Nässelfjäril på jätteverbena

28

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
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
•

Ombyggnationer av Sankt Nikolai kyrkoplan och Stenbergs strädde i Simrishamn färdigställdes.

•

Den centrala parken Raketen upprustades med ny energisnål belysning, nytt beläggningsmaterial på gångstråk och växtmaterial. Dessutom renoverades parkens
fontänanläggning.

•

Lekplatser färdigställdes i Järrestad, Borrby, Gröstorp
och Simrishamn.

•

Projekt avseende vattenvårdsprogram för Tommarpsåns
avrinningsområde slutfördes.

•

Anslutning av Tullstorp och Karlaby till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät slutfördes.

•

Arbetetet med att byta ut gamla och lägga nya ledningar
i centrala Simrishamn färdigställdes.

•

Under våren utfördes upprustning av gästhamnen i Skillinge genom att två nya flytbryggor installerades.

•

En del av Södra hamnen i Brantevik arrenderades ut till
Hamnlaget.

Verksamhetsuppföljning
Kundnöjdheten mättes inom verksamheterna mätning-beräkning-kartering samt bygglov och uppgick till 81 respektive
70 procent.
Arbetet med översiktsplanen för Simrishamns kommun
fortsatte under 2013. Parallellt med det interna arbetet med

översiktsplanen hölls temadagar varje månad. De inspirationsföreläsningar som erbjöds var öppna för allmänheten.
Samrådshandling blev utställd under hösten 2013 och sammanställning av inkomna yttranden pågår.
Elva detaljplaner antogs avseende bostäder, centrum, skola,
vård och trafiklösningar.
Arbete pågick med att åstadkomma bättre inomhusklimat
genom förbättrad ventilation samt att spara energi genom
anslutning av fastigheter till fjärrvärmenätet och installation
av bergvärmeanläggningar i skolor. Installation av LEDbelysningar för att minska energiförbrukningen pågick under
året. Arbetet med att förbättra säkerhet och brandskydd
fortsatte som planerat. Underhållsåtgärder avseende kommunens fastigheter var under våren mycket intensiva.
Efter kommunstyrelsens beslut i augusti att starta gymnasieutbildning på Valfisken och att flytta Kulturpedagogiska
enheten till Godsmagasinet, hölls förberedande verksamhetsträffar, där avsikten var att finna former för hur lokalerna skulle kunna samutnyttjas på bästa sätt. Projektering
avseende Valfisken blev klar i december 2013 och projektering avseende Godsmagasinet påbörjades i slutet av
2013. Österlengymnasiet kommer att belastas med ännu fler
tomma lokaler och samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjade därför under hösten en utredning syftande till att belysa
olika möjligheter till hur lokalerna kan användas.
Efter kommunstyrelsens beslut att flytta förskolan in till skolan i Sankt Olof respektive Kivik påbörjades projekteringen.
Lokalerna ska vara klara för inflyttning sommaren 2014. I
avvaktan på beslutet från kommunstyrelsen om skolornas
framtid var förvaltningen mycket restriktiv med investeringar i befintliga skollokaler.
Reparation med anledning av vinterskador som förorsakades
av isen utfördes och krävde stora resurser.
Projektering avseende ombyggnation av torget i Hammenhög och byggnation av ny bussgata i Simrishamn fortskred
under perioden. Under hösten påbörjades också projekteringen av projektet Sjöfartsstråket i Simrishamn. Byggnation
av cirkulationsplats i korsningen Fabriksgatan och Christian
IV:s väg påbörjades tillsammans med Trafikverket.
Reinvestering av ytskikt i form av asfalt fortsatte under året
enligt plan. Bland annat belysningsarmaturer, stolpar och
kablar byttes efterhand. Ett större reinvesteringsprojekt för
byte av belysningsarmaturer och ljuskälla till LED påbörjades. Arbetet med att uppdatera befintligt kartmaterial
avseende grönyteskötsel som inleddes hösten 2010 fortsatte
under året.
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Verksamhetsberättelse
– samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsberättelse
– samhällsbyggnadsnämnden
Skötselplaner och naturprogram för Åbackarna, Kråsebo, Borrby Backar och Agdelundsområdet färdigställdes under hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden visade ett överskott på 5,0 mnkr,
varav 3,3 mnkr härrör från vatten- och avloppsverksamheten
och 1,7 mnkr från övrig verksamhet.

Projektet Rätt fart i staden fortskred. Under 2013 ändrades
Sankt Olofs bashastighet till 40 kilometer per timme.

Det underliggande överskottet inom vatten- och avloppsverksamheten var 5,2 mnkr, varav 1,9 mnkr exkluderades och
bokfördes som förutbetald intäkt, tidigare benämnt eget kapital.
Överskottet inom vatten- och avloppsverksamheten avsåg
besparingar, högre brukningsavgifter, lägre kapitalkostnader
och högre periodiserade anläggningsavgifter, vilka dock blev
dämpade av högre kostnader för löpande slamhantering.

Delar av fastigheten Joneberg 1 blev såld till ett företag som
påbörjade byggnation under 2013. Kommunens åtagande rörande fastigheten att bygga vägar och sanera tomten från föroreningar pågick under hösten. Arbetet med extern exploatering av
Hjälmaröd 4:44 avslutades under perioden. Projektet omfattade
tolv fastigheter.

Offentliga rummet uppnådde ett överskott på 2,2 mnkr, då
intäkter för återställning av asfalt efter utförda grävarbeten av
ledningsdragande verk ökade.

Arbetet med att ta fram en långsiktig lösning för hantering
av avloppsslam pågick. Avvattningsutrustning används sedan
våren parallellt med slamvassbäddarna. Under året fortsatte
arbetet med en delregional vattenförsörjningsplan i samverkan
med grannkommunerna. Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningsplanen påbörjades i maj och ska fortgå under 2014.

Hamnverksamhetens överskott på 0,9 mnkr avsåg lägre kostnader inom verksamheten fiske och ett bidrag från Jordbruksverket, där kostnader belastade tidigare år och beviljande av bidrag
var osäkert.

Utbyggnad av landsbygdens vatten och avlopp i egen regi
pågick. Utanför projektet landsbygdens vattenförsörjning fick
många fastigheter vatten- och spillvattenserviser. Projektering
av den nya överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik
samt projekteringen avseende byte av råvattenledningen mellan
Rörum och Baskemölla pågick.

Staben och nämndverksamheten nådde ett överskott på 1,2
mnkr vilket berodde på lägre verksamhetskostnader.
Planverksamhetens överskott uppgick till 0,9 mnkr och avsåg
ökade intäkter för utförda detaljplaner.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion och sammanställde en rapport avseende kvinnors och mäns arbetsmiljö. Förvaltningen lämnade ett yttrande avseende åtgärder. Förvaltningens
ledningsgrupp skrev med stöd från jämställdhetsprocessledare
en handlingsplan för jämställdhet.

Inom mätning-beräkning-kartering och bygglov uppgick överskottet till 0,5 mnkr beroende på tjänstledighet och lägre övriga
kostnader.
Med anledning av rådande lågkonjunktur kunde endast en
fastighet säljas och slutredovisas, varför exploateringsverksamheten visade ett underskott på 0,5 mnkr.

Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes, vilket
visade på ett antal förbättringsområden.

Lokalförsörjningsverksamheten visade ett underskott på 3,5
mnkr. Det avsåg främst ökade kostnader för underhåll av förvaltningsfastigheter och kostnadsökningar på grund av ökade
krav på larm.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2012

2013

Intäkter

138 867

136 454

Kostnader

192 085

174 505

Nettokostnader

53 218

38 051

Budget

49 776

43 061

Budgetavvikelse

-3 442

5 010

Nettoinvesteringar

40 746

30 648

72 093

67 303

31 347

36 655

Budget
Budgetavvikelse

De skattefinansierade investeringarna visade ett överskott på
25,3 mnkr, vilket innebar en eftersläpning främst avseende
skollokaler samt Hammenhögs och Skillinge bycentrum. Vatten- och avloppsinvesteringar exklusive landsbygdens vattenförsörjning och serviser försenades och ledde till ett överskott
på 14,1 mnkr, vilket huvudsakligen avsåg vattenledningsnätet.
Investeringar i landsbygdens vattenförsörjning samt vattenoch avloppsserviser uppgick till 2,7 mnkr och finansierades av
anläggningsavgifter.

Måluppföljning
Fullmäktigemål

Måluppföljning

Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och
verka i så att fler etablerar boende och verksamhet här. När Simrishamn växer ska det ske på ett långsiktigt hållbart sätt inklusive
hänsyn till hög tillgänglighet, god energihushållning och goda
förutsättningar för jämlikhet och jämställdhet. Exploatering ska
ske med hänsyn till våra unika natur- och kulturmiljöer samt invånares och besökares olika förutsättningar.

Målet är uppfyllt. Utbyggnation av landsbygdens vatten pågick,
dock i lägre omfattning än tidigare år. Under året blev Karlaby
och Tullstorp anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I Brantevik och Kivik anlades det nya gator och ytterligare
gatubelysning installerades. Genomförande av energistrategin
pågick och gav en besparing på 1 300 000 kWh, inklusive 166 m3
olja som ersattes med andra energikällor.
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
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 delvis uppfyllt. Verksamheten saknade tydliga riktlinjer
för att åstadkomma en långsiktigt hållbar bebyggelse på grund av
en inaktuell översiktsplan. Dialog fördes med kommuninvånarna
i varje enskilt ärende, med strävan att medverka till en god bebyggelsemiljö.

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

Målet är delvis uppfyllt. Medarbetarna hade tillgång till bra kartmaterial och databaser. Dock kvarstod att externa parter skulle få
förbättrad tillgänglighet till geografiskt kartmaterial.

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 delvis uppfyllt. Det fanns en god beredskap med tillgängliga tomter för bostäder och industrier. Exploatering avseende del
av Joneberg 1 och Rabban 19 påbörjades. Sanering av förorenad
mark på Joneberg pågick.

Lokalförsörjnings- 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 har, under ledning av en kommunövergripande lokalgrupp, arbete pågått 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. Arbetet med att sälja kommunala fastigheter som
inte används till kärnverksamhet intensifierades.

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. Attraktiviteten ökade efter hand som miljön i kommunens fritidshamnar förbättrades. Emellertid återstod
mycket arbete i detta avseende. Simrishamn bibehöll sin position
som Östersjöns mest betydelsefulla fiskehamn och en småskalig
frakthamn.

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

Målet är delvis uppfyllt. Underhållet har varit eftersatt under flera
år. Ett intensivt arbete pågick. För att underlätta driften genomfördes byte av växtmaterial i planteringsytor.

Vatten- och avloppsverksamheten ska tillhandahålla fastighetsägare ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om deras avloppsvatten,
så att samhällets miljöbelastning begränsas. Härvid ska reinvesteringar, drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem ske enligt god driftekonomi.

Målet är delvis uppfyllt. Distributionen av vatten uppfyllde kraven, men vattnets hårdhet var för hög inom större delen av kommunen. Vattenförsörjningen är alltför känslig under torra somrar.
Avloppshanteringen uppfyllde de krav som myndigheterna ställde.
Fosforreningen vid Stengården borde dock förbättras. Takten på
ledningssaneringen var för låg och måste ökas.

Framtid

fällig vattenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna.
Samarbetet med Tomelilla kommun om olika vattenprojekt
kommer att fortsätta för att säkerställa leverans av ett vatten av
tillräcklig och god kvalitet.

Att försöka vända utflyttningen från kommunen är viktigt.
Det som nämnden kan bidra med är att skapa attraktiva och
besöksvänliga offentliga miljöer samt erbjuda bostadstomter i
attraktiva lägen.

Underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, parker och
fastigheter inklusive tidplan och kostnader håller på att utarbetas. Arbetet kommer att slutföras 2014/2015. Underhållsplanerna är en viktig förutsättning för att framöver kunna bibehålla
investeringarnas värde på optimal nivå och undvika kapitalförstöring.

Sjöfartsstråket och ombyggnation av Stortorget i Simrishamn är
intressanta projekt som finns i den framtida planeringen. Utmaningen består i att möta allmänhetens förväntningar på offentliga miljöer för att sköta driften av de gemensamma offentliga
ytorna i takt med krympande resurser.

Under våren 2014 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen
att ha öppet hus där medborgare kommer att ges möjlighet att
ställa frågor och få information om förvaltningens verksamheter. För att kunna utveckla och förbättra servicen till dem
som söker bygglov, krävs det utökade resurser i framtiden. En
aktuell översiktsplan kommer att bidra till tydligare information till kommuninvånarna. Arbete kvarstår med att upprätta
ett arkitektur- och kulturprogram. Ett första steg i införande av
självservicetjänster för bygglovshanteringen är att kunna implementera ett digitalt arkiv vilket kräver resurser.

Det finns en rad pågående detaljplanläggningar av intressanta
platser som kan generera bostadstomter i attraktiva miljöer. En
ny översiktsplan förväntas bli antagen 2014.
Fastighetsverksamheten kommer under 2014 att ta fram egna
energisparprojekt.
Arbetet med en delregional vattenförsörjningsplan och en kommunal vatten- och avloppsförsörjningsplan kommer att fortsätta
2014 och görs med anledning av rådande vattenbrist och brist-
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Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Förvaltningschef: Gunilla Janlert/Diana Olsson (från den 1 augusti)

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.

•

Utfärda lotteritillstånd.

behov och gav goda förutsättningar för att kunna stödja
dem. Insatsen riktades till 81 ungdomar av vilka 52 procent
var pojkar och 48 procent var flickor. Ett positivt inslag var
ungdomars delaktighet i att tillsammans med fritidsledarna
skapa aktiviteter för yngre barn på fritidsgårdar i kommunen.
Extrasatsningen på förebyggande kulturaktiviteter för kommunens barn utvecklades i samarbete med Kulturpedagogiska enheten och Svenska kyrkan. Verksamheten bestod av
öppen kultur- och fritidsverksamhet en dag i veckan. Totalt
hade verksamheten 231 besökare under tolv veckor av vilka
56 procent var flickor och 44 procent var pojkar. Verksamheten var ett bra sätt för personal från Bénka-dí, Kulturpedagogiska enheten och Svenska kyrkan att stödja och utveckla
kontakt med den yngre målgruppen.
Österlens museum öppnade en ny utställning, Petroglyfiskt,
som byggts upp i nära samarbete med Ingvar Kamprad
Designcenter vid Lunds universitet och olika teknikföretag.
Utställningen använde sig av avancerad digital teknik och
lockade fler barnfamiljer till museet än vanligt.

Årets händelser
•

Det av kultur- och fritidsnämnden framtagna förslaget
till Ungdomspolitiskt handlingsprogram fastställdes av
kommunfullmäktige.

•

Biblioteksfilialen i Hammenhög lades ned vid årsskiftet
2012/2013, de övriga fem filialerna lades ned vid årsskiftet 2013/2014.

•

Kultur- och fritidsnämnden fastställde särskilda mål för
2013 års jämställdhetsarbete.

•

En ny förvaltningschef tillträdde.

•

Ansvaret för motionsslingor, vandringsled och övriga
mindre utomhusanläggningar överfördes till samhällsbyggnadsnämnden.

•

Bowlinghallens maskinrum åtgärdades med anledning
av Arbetsmiljöverkets föreläggande. Dessutom försågs
hallen med nya bangolv.

•

Till 2013 års föreningsledarstipendiat utsågs Johan
Svensson, Tommarps scoutkår samt makarna Kirsti och
Gert Olsson, Borrby Bridgeklubb. Till årets kulturpristagare utsågs Sylvia Carlsdotter.

•

Kortspelet More Than One Story var en av sex finalister
för Göta Priset 2013 som delades ut till Sveriges bästa
utvecklingsprojekt inom offentligt finansierad verksamhet.

Året präglades av de många utvecklingsprojekt som påbörjades, pågick, rapporterades och avslutades på muséet. Projekten berörde både vård och digitalisering av samlingarna och
vård och tillgängliggörande av kulturmiljöer på Österlen.
Leaderprojektet Österlens hällristningar, som sträckte sig
över två år, avslutades den sista december. Under året producerades en ny hemsida för Österlens hällristningar,
www.rockartosterlen.se, och översattes till engelska.

Verksamhetsuppföljning
Extrasatsningen Flytande fritidsledare fortsatte under året
och gav möjligheten att nå flera ungdomar med särskilda
Galleri Valfisken
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Under hösten startade arbetet med att utarbeta nya riktlinjer
för insamling av föremål i samarbete med Föreningen för
fornminnes- och hembygdsvård.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Ett informationstillfälle för kommunens föreningar kring
gällande regler för kontrolluppgifter och övriga skatteregler
arrangerades i samarbete med övriga kommuner i Sydöstra
Skånes Samarbeteskommitté och studieförbundet SISU.
Under ledning av etnologen och forskaren Jesper Fundberg
genomfördes två föreläsningar kring jämställdhet i föreningslivet. Den ena med speciell inriktning mot idrottsföreningar och andra barn- och ungdomsföreningar. Även dessa
föreläsningar skedde i samarbete med närliggande kommuner.
Under året betalades 2,6 mnkr ut i bidrag till 105 specifika
mottagare, framför allt föreningar. Bidragen beviljades utifrån det regelverk nämnden fastställt. Beslut togs under året
om nya och förenklade bidragsbestämmelser.
Entreprenaddriften av idrotts- och fritidsanläggningarna löper enligt avtal med Fritid Österlen Holding AB samt Sankt
Olofs IF. Båda avtalen förlängdes med tre år till och med
den 31 december 2017.
Under sommaren hölls gemensamma träffar med de föreningar som ansökte om tider i de mest bokade sporthallarna
säsongen 2013/2014 för att gemensamt fastställa fördelningen av tider.
Antalet besökare på biblioteket minskade 2013 med cirka
24 000, vilket motsvarade drygt 16 procent. Den största
delen av minskningen skedde på biblioteket i Simrishamn.
En förklaring till minskningen var att det i samband med
att den nya besöksräknaren togs i bruk blev tydligt att den
gamla räknaren inte var tillförlitlig och att den hade angivit
ett för högt besökstal. Antalet bibliotekslån minskade med
cirka fyra procent under 2013. Drygt 20 procent av lånen
skedde på filialerna, en något lägre andel än 2012. Utlåningen minskade på de flesta filialer. E-boksutlåningen fortsatte
att öka, men utgjorde fortfarande en liten andel av den totala
utlåningen, knappt 2,5 procent.

2012

2013

3 052

5 106

37 668

38 759

34 616

33 653

35 063

34 107

447

454

Nettoinvesteringar

1 120

1 669

Budget

1 409

2 289

289

620

Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Kultur- och fritidsnämnden visade ett överskott på drygt
0,4 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras till största del
av minskat antal ansökningar av lokalbidrag samt vakanta
tjänster under året. Överskottet berodde också på att budgeterade självriskkostnader inom ramen för entreprenadavtalen
inte behövde användas. Kulturminnesvård hade en negativ
budgetavvikelse beroende på att de medel som erhölls ur
AFA år 2012 inte användes under det året utan kostnaderna
tillkom under 2013 istället, samtidigt som det budgeterade
bidraget inte kunde överföras mellan åren. Även projektet
Virtuella hällristningar, med bidrag från Kultur Skåne, hade
högre kostnader än det bidrag som erhölls.
Den positiva budgetavvikelsen avseende investeringar
förklaras genom att budgeterade medel för Gyllebobadet och
bassänglift av tidsskäl inte hann genomföras under året. De
investeringsmedel som sattes av för armaturbyte i Bäckhalladalen samt för åtgärder för de tätortsnära slingorna, överfördes under året till samhällsbyggnadsnämnden.

Under året gjordes 7 380 lokalbokningar, vilket var en ökning med 1 003 bokningar jämfört med föregående år. Bokningarna avsåg främst samlingslokaler samt gymnastiksalar
och sporthallar förutom Korsavadshallen. Den sammanlagda
bokningstiden var 23 824 timmar. Motsvarande tid 2012 var
21 774 timmar.
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den antagna kontrollplanen för året utan anmärkningar.

Hällristningssmiley
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Måluppföljning
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 skedde genom arbetet med ungdomar
med särskilda behov inom ramen för den extra satsningen på
Flytande fritidsledare, kortspelet More Than One Story, arrangemanget Vintermys på Valfisken samt Ystad-Österlenregionens
gemensamma webbplattform Arena avseende biblioteken.
Österlens museum har kombinerat hällristningsforskning med ny
teknik i utställningen Petroglyfiskt.

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

Målet är uppfyllt. Detta skedde genom egna verksamheter med
aktiviteter, arrangemang, föreläsningar, kurser och uppsökande
verksamhet samt genom det särskilda stödet till de föreningsdrivna fritidsgårdarna, tillhandahållande av samlingslokaler
och idrottsanläggningar, föreningsbidrag till verksamheter och
arrangemang.

Framtid

Skånskt hällristningscentrum fortfarande aktuell. Då Kultur Skåne utökat sitt verksamhetsbidrag till museet för 2014
kommer planeringen av en ny och väl genomtänkt pedagogisk
verksamhet att stå i centrum framöver.

En ny gymnasieskola ska starta i kommunen och kommunstyrelsen har beslutat att den ska placeras i kulturhuset Valfisken och till viss del bedrivas i lokaler som idag används för
kultur- och fritidsverksamhet. Skolans verksamhet ska dock
enligt beslutet ske i samklang med kultur- och fritidsverksamheten. Kommunstyrelsen har också beslutat att förvaltningens
administration ska samlokaliseras med andra förvaltningar på
Österlengymnasiet.

Arbetet med att ta fram en biblioteksplan för kommunen kommer att påbörjas 2014.
En konstgräsplan kommer efter beslut i kommunstyrelsen att
anläggas på Korsavadsanläggningen. Kommunstyrelen har
uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra upphandlingen i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.

Österlens museum kommer att arbeta vidare med nya riktlinjer för insamling. Denna fråga är central för hur arbetet med
ett nytt museimagasin ska utvecklas. Vidare är idén med ett

Tobisvik

34

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.

•

Ansvara för de kommunala verksamheternas kosthållning.

•

Ansvara för Kulturgarantin och Kulturskolan.

•

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

•

Samordna vuxenutbildningen med Ystads kommun.

Årets händelser
•

Beslut fattades att den nya gymnasieskolan placeras i
kulturhuset Valfisken. Namnet på den nya gymnasieskolan blev Nova Academy. De tre utbildningar som planeras inför 2014 är Nova Sports, Nova Digital Design och
Nova Performing Arts. De två förstnämnda ska bedrivas
som profiler inom det samhällsvetenskapliga programmet och den sistnämnda som profil inom det estetiska
programmet.

•

Åtgärder för att minska förvaltningens kostnader genomfördes genom förhandlingar om att minska antalet
anställda. Organisationen minskades med totalt 21
tjänster.

•

En ny strategi för digitalt pedagogiskt innehåll initierades i skolorna genom introduktion av Chromebooks för
eleverna och Google Apps for Education som lärplattform.

•

Friskoleansökningar från Skillinge respektive Hammenhög inlämnades till Skolinspektionen varav endast Hammenhögs friskoleförening erhöll godkännande att starta
friskola i årskurs 1–6, förskoleklass och fritidshem.

•

En uteförskola i Simrishamns tätort öppnades i januari
2013.

•

Finansieringsfrågan för naturskolan i Kivik löstes och
planeringsarbetet återupptogs.

•

Österlengymnasiets organisation avseende läsåret
2013/2014 beslutades av barn- och utbildningsnämnden,
vilket medförde att inga högskoleförberedande program
startade under hösten.

•

Årskurs fyra på Simrislundsskolan flyttade till Korsavadskolan, där den tillsammans med årskurserna fem
och sex nu utgör ett sammanhållet mellanstadium.

•

Fem så kallade förstelärare utsågs och finansierades av
specialdestinerade statliga medel.

•

Beslut fattades att Kulturpedagogiska enheten ska förläggas till Godsmagasinet.

•

Det webbaserade verktyget Unikum, för samarbete kring
lärandet i skolan mellan barn, pedagoger och föräldrar,
infördes i förskolan.

•

Anpassningen av gymnasieskolans lokalytor till det
minskade elevantalet medförde beslut om att barn- och
utbildningsförvaltningen skulle inrymmas i Österlengymnasiets lokaler.

•

Ett antal flyktingfamiljer med barn placerades av Migrationsverket i kommunen.

•

Förvaltningens personalpool avvecklades under tidig
vår.

Verksamhetsuppföljning
Rektorer, förskolechefer och övriga chefer ledde sina verksamheter under devisen Hjärnan vill ha KUL - Kunskap,
Utmaning och Lagarbete. Detta syftade till att med lärdom
från pedagogisk forskning göra skola och undervisning
intresseväckande och stimulerande för eleverna och därmed
öka måluppfyllelsen.
Den statliga satsningen Matematiklyftet initierades i Simrishamn under våren med cirka 70 deltagare. Utöver dessa
utbildades fem handledare. Matematiklyftets fokus låg på
klassrummets didaktik, kollegialt lärande samt digitalt pedagogiskt innehåll och finansierades genom specialdestinerade
statliga medel.
Under våren infördes den statliga reformen Karriärtjänster i
syfte att utveckla den didaktiska kompetensen och stärka det
kollegiala lärandet och förvaltningen genomförde rekrytering av fem förstelärare.
En specialpedagog introducerade språkljudslek på samtliga
förskolor i syfte att förstärka arbetet med tidig språkutveckling inom ramen för kollegialt lärande.
Österlengymnasiet fortsatte med obalans i sin budget.
Problemet var vikande elevkullar men framförallt en hård
konkurrens inom området med det fria söket som grund.
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Ett antal medarbetare deltog i de statliga satsningarna Lärarlyftet, Rektorslyftet och Förskolelyftet. Finansiering skedde
genom specialdestinerade statliga medel.

Barn- och utbildningsnämnden visade ett underskott på totalt
3,0 mnkr vilket var en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med
tidigare prognos.

Lärlingsprogrammen startade enligt det utbud och den
sökfrekvens som fanns. Introduktionsprogrammen startade i
enlighet med de nationella program som finns kvar. Andelen
elever som sökte till Österlengymnasiet minskade och antalet var 73 färre under hösten jämfört med vårterminen 2013.

Österlengymnasiets underskott på 4,2 mnkr berodde på hög
personaltäthet, stora lokalytor och få elever. Personaluppsägningar verkställdes men påverkade kostnadsläget endast
marginellt under 2013 beroende på långa uppsägningstider.
Från och med andra halvåret 2014 förväntas gymnasieverksamheten vara i balans då beslutade anpassningar av
programutbud och personalstyrka ger full resultatmässig
effekt. Den interkommunala gymnasieverksamheten visade
ett överskott på 0,9 mnkr.

Alla chefer och ledare påbörjade utbildning för Aktivt Ledarskap I Skolan.
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den antagna kontrollplanen för året. De rutiner som kontrollerades
var främst de som rörde ekonomi och central administration. Uppföljningen av planen visade att rutiner och ett antal
områden behöver ses över och utvecklas.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2012

2013

Intäkter
Kostnader

38 808
387 414

42 860
391 689

Nettokostnader

348 606

348 829

Budget

347 830

345 855

- 776

- 2 974

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

Budget
Budgetavvikelse

692

1 179

1 000

1 308

308

129

Grundskoleverksamhetens små undervisningsgrupper inom
vissa skolenheter i byarna i kombination med många elever
med särskilda behov var kostnadsdrivande framför allt i
skolområde Syd. Det medförde ett underskott i skolområde
Syd på 3,4 mnkr. Skolområde Simrislund visade ett positivt ekonomiskt resultat på grund av god täckning i antalet
elever. Tillsammans med färre grundskoleelever än budgeterat, vilket medförde överskott centralt, visade grundskoleverksamheten som helhet ett överskott på 0,8 mnkr.
Andra verksamheter som visade överskott var barn- och
utbildningsnämnden med 1,1 mnkr och förvaltningskontoret
med 0,4 mnkr.
Kostenheten, som visade ett underskott på 1,6 mnkr, hade
ökade transportkostnader på grund av reparationsarbeten
i Kivik vilket medförde att köket tillfälligt fick flyttas till
Korsavadsskolan. Ett nytt livsmedelsavtal medförde initialt
högre livsmedels- och transportkostnader än budgeterat.
Under året verkställda personalreduceringar påverkade endast i mindre omfattning resultatet men kommer att medföra
minskade personalkostnader från och med 2014.

Nova Academy har utformats tillsammans med kommunens grundskoleelever och kan erbjuda tre attraktiva utbildningar, spännande pedagogik och spännande
studiemiljö
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Förskolan som helhet visade ett underskott på 0,5 mnkr. Även
Kulturpedagogiska enheten och Elevhälsan visade ett mindre
underskott på 0,2 mnkr respektive 0,3 mnkr.

Investeringsbudgeten användes för upprustning av tillagningskök, IT-pedagogiska hjälpmedel, trådlösa nätverk samt möbler
inom skolområde Syd och på förvaltningskontoret.

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 erbjöd i genomsnitt plats inom förskola och skolbarnsomsorg inom två till tre dagar, vilket är ett mycket bra resultat, även nationellt. Förvaltningen konstaterade att verksamheternas kvalitet var hög och att personalen medvetet
arbetade med barnens utveckling. En attitydundersökning genomfördes under 2013 inom
förskola, fritidshem och familjedaghem. På påståendet Jag är nöjd med verksamheten svarade 48 procent av föräldrarna i förskolan Stämmer precis och 42 procent Stämmer ganska
bra. 39 procent av föräldrarna på fritidshemmen svarade Stämmer precis och 47 procent
Stämmer ganska bra. 72 procent av föräldrarna på familjedaghemmen svarade Stämmer
precis och 28 procent Stämmer ganska bra. Särskilda insatser görs vad gäller språkutveckling, något som är särskilt viktigt för barnens fortsatta lärande i förskola, förskoleklass 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 fungerade generellt sett bra enligt genomförda kvalitetsmätningar. Förvaltningen såg fortfarande en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors resultat.
Skillnader i resultaten mellan pojkar och flickor var en jämställdhetsfråga. Den inrättade
Jämställhetsgarantin syftade till att säkerställa att verksamheterna arbetade mot ökad jämställhet. Förvaltningen uppmärksammade 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 undervisningskvalitet i grundskolans tidigare
del genom de olika matematiksatsningar som har genomförts de senaste åren.

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

Målet är delvis uppfyllt. Fritt sök i Skåne medförde stora möjligheter för eleverna att få
sina val och önskemål tillgodosedda, både vad gäller lokalisering av utbildningen som dess
innehåll. För de gymnasieprogram som Österlengymnasiet erbjöd sökte inte en majoritet av
kommunens blivande gymnasieelever. Lärlingsutbildningar möjliggjorde däremot ett brett
utbud av yrkesprogram, som många efterfrågade.

Framtid
Den närmaste framtiden kommer att präglas av en kraftigt
minskad budget 2014. Stora förändringar framöver är nödvändiga för att anpassa kostnaderna till budget. Samtidigt kommer
långsiktiga satsningar att göras inom områdena kollegialt lärande, digitalt pedagogiskt innehåll, matematik och en förstärkt
statlig satsning på karriärtjänster för lärare inom skola och
förskola. Den framtida kvaliteten i kommunens skolor avseende elevernas lärande och resultat, kommer i stor utsträckning
att vara avhängigt av i vilken mån skolorna lyckas hålla en hög
kvalitet i den lärarledda undervisningen.

Elevhälsans roll som första linjens insats kommer framöver att
utgöras av ett mobilt team, vilket är under uppbyggnad.
En ny friskola i Hammenhög kommer med största sannolikhet
att starta till hösten 2014. Konsekvenserna av denna etablering
kommer att utvärderas.
Förskolorna i Sankt Olof och Kivik kommer att flytta in i
respektive skola och i samband med detta skapas tillagningskök
för förskola och skola på båda orterna.
Naturskolan i Kivik planeras starta sin verksamhet hösten 2015.

Det ökade antalet nyanlända barn och unga ställer stora krav
på organisationen avseende en god beredskap och väl anpassad
pedagogisk planering för varje individ. De ökade kraven på
individuella kunskapskartläggningar och på studiehandledning
på modersmålet för dessa barn och unga är personalkrävande
och kostnadsdrivande.
Det fortsatt låga antalet födda, 128 barn under 2013, kommer att ställa fortsatta krav på grundskolans organisation och
lokaler.
Barnhand
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Socialnämnden
Ordförande: Stefan Lamme (M)/Maria Linde Strömberg (M) (från den 20 december)
Förvaltningschef: Roland Persson

Uppdrag

mensamma socialjour där också kommunerna Sjöbo,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad ingår.

•

Ansvara för individ- och familjeomsorgen.

•

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

•

Bedriva social omsorg till främst äldre och hemsjukvård.

•

Ansvara för arbetsmarknadsfrågor.

•

Handha mottagandet av flyktingar och ensamkommande
flyktingbarn enligt avtal.

•

Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd
och kommunala hyresgarantier.

Årets händelser
•

Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt lades ut på
entreprenad till Aleris Omsorg i oktober.

•

Lagen om Valfrihet i särskilt boende infördes.

•

Färdigställandet av ett nytt särskilt boende på Joneberg
med 54 lägenheter påbörjades av extern entreprenör och
kommer att drivas enligt Lagen om Valfrihet.

•

En övergripande vård- och omsorgsplan för perioden
2013–2022 med utblick mot 2035 antogs under året av
nämnden.

•

Ett arbete påbörjades med att ta fram en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.

•

Inom LSS-verksamheten prövades konkurrensutsättning
av två LSS-boenden. Ingen privat utförare kunde dock
motsvara driften i egen regi beträffande kvalitet och
ekonomi.

•

Den dagliga verksamheten inom LSS i Gärsnäs lades ner
och brukarna fick andra och bättre anpassade verksamheter.

•

LSS-kaféet vid Ankarets äldreboende i Skillinge avseende daglig verksamhet avvecklades för att i stället ge
brukarna en mer samhällsintegrerad sysselsättning.

•

Två kommuner begärde överflyttning av två långvariga
placeringsärenden till Simrishamns kommun. Ett ärende
flyttades över medan socialnämnden drev det andra upp
i högsta förvaltningsdomstolen och fick rätt i en prejudicerande dom.

•

Ett nytt avtal gällande mottagande av ensamkommande
flyktingbarn slöts med Migrationsverket. Det är ett
platsavtal istället för ett avtal om antal barn och följer de
principer som staten lagstiftat om.

•

Socialnämnden beslutade att ansluta sig till den ge-

•

Avtalet om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd utökades tillfälligt under 2013 från 25 personer till
35. Bakgrunden var en ökande tillströmning av flyktingar till Sverige.

Verksamhetsuppföljning
Socialnämndens verksamhetsområden följdes upp på en rad
olika sätt under 2013 och rapporterades kontinuerligt till
socialnämnden. Det handlade bland annat om externa och
interna verksamhets- och kvalitetsuppföljningar, brukar- och
klientundersökningar samt äldreguiden. Egendriften följdes
upp på samma sätt som entreprenader.
Nytt för 2013 var en klientundersökning inom individ- och
familjeomsorgen. Nämnd och förvaltning arbetade med avvikelsehantering såsom Lex Sarah och Lex Maria. Syftet var
att upprätthålla ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Hela förvaltningen arbetade med det övergripande kommunala projektet Jämställdhetsintegrering. Mål och arbetssätt
anpassades efter detta och arbetet kommer att fortsätta.
Kommunstyrelsen satte av 1,5 mnkr till förebyggande verksamhet för att motverka framtida utanförskap. Socialnämnden samordnade kommunens arbete med socialt förebyggande åtgärder gällande barn och ungdomar. Arbetet skedde
inom ramen för Samverkansråd barn och familj. Medlen
användes enligt den plan som Samverkansrådet barn och familj föreslog och socialnämnden beslutade. Genomförandet
följde beslutad plan.
Projekten Flytande fritidsledare blev permanent inför 2014.
Antalet feriearbeten för ungdomar utökades tillfälligt från 50
till 63 platser.
Antalet hemtjänsttimmar minskade under året trots den
demografiska förändringen. Detta beroende på att brukarnas
insatsbehov sjönk markant då personer med stora insatsbehov avled och nya personer med mindre initiala behov
tillkom.
Ersättningssystemet vad gäller resursfördelning inom både
ordinärt och särskilt boende sågs över i samband med införande av Lagen om Valfrihet i särskilt boende och anpassades i tillämpliga delar. Det nya systemet kommer att gälla
från 2014.
En översyn genomfördes också av resursfördelningssyste-
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
met inom LSS i syfte att anpassa det bättre till behovet hos
brukarna. Avsikten var att lägga större vikt vid behovet av
kommunikation, motivation och stöd vid sociala aktiviteter.
Inom LSS påbörjades ett arbete med att införa det IT-baserade verksamhetssystemet i verksamheterna. Syftet var att
kvalitetssäkra informationsöverföringen, underlätta enhetschefernas arbete och sammantaget få en bättre tjänstekvalitet.

för att stödja demenssjuka och deras anhöriga. En särskild
temadag för allmänheten anordnades kring säkerhet och
trygghet samt förebyggande hembesök genomfördes hos alla
som fyllde 80 år.
Avtalet med Aleris Omsorg förlängdes gällande drift av Lillevångshemmet till och med den 30 september 2016.
Arbetet med att motverka våld i nära relationer bedrevs i
samverkan med kommunerna i sydost. Ytterligare insatser
kommer att göras inom området.

Socialpsykiatrin organiserades inom LSS istället för individoch familjeomsorg. Syftet med förändringen var att utveckla
ett samarbete och en gemensam kompetens för att möta
behoven hos den målgrupp som befinner sig i gränslandet
mellan psykiatrin och LSS.

Hyresavtalet med Simrishamns Bostäder AB gällande det
särskilda boendet Skogsgläntan i Sankt Olof löstes ut i
förtid. Det berodde på att annat användningsområde kommer att saknas när det nya boendet på Joneberg kommer att
stå färdigt och entreprenören blivit godkänt enligt Lagen om
Valfrihet.

Rutiner utarbetades inom LSS för att möta den nya lagstiftningen som innebär regler om åtgärder som ska förhindra
felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan.
Sammantaget karaktäriserades socialnämndens verksamhet
av god kvalitet samt nöjda brukare och klienter. Resultatet
för vård och omsorg låg över riksgenomsnittet. Det fanns
dock förbättringsområden. Det tydligaste var hur brukarna
upplever maten i ordinärt boende. Det inleddes därför ett
arbete med att förbättra kvaliteten vad gäller maten inom
vård och omsorg.

Socialnämndens interna kontroll genomfördes enligt plan.
Några anmärkningar framkom där åtgärder har tagits fram.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion, Hållbar
arbetsmiljö med kvinnorna i fokus. Bland annat belystes
arbetsmiljön för cheferna. Cheferna inom vård och omsorg
har ett mycket stort antal anställda på respektive chefsområde. Åtgärder påbörjades under 2013 för att minska antalet
anställda per chef.

Nettokostnader
Budget

2012

2013

87 514

98 350

478 348

506 029

390 834

407 679

395 681

405 754

Budgetavvikelse

4 847

- 1 925

Nettoinvesteringar

2 232

4 302

Budget

5 000

5 700

Budgetavvikelse

2 768

1 398

Inom vård och omsorg startades ett samverkansarbete som
heter Ledningskraft, med Region Skåne och privata lokala
utförare inom regionens ansvar. Syftet var att få till stånd ett
nära samarbete avseende god vård i livets slutskede, vid demenssjukdom, läkemedelsbehandling av äldre samt gällande
ett preventivt arbetssätt.

Socialnämndens resultat visade ett underskott på 1,9 mnkr.

Platserna för korttidsboende inom vård och omsorg ökade
på grund av ökat behov på Tuvan i Borrby. Antalet personer
som fick sjukvård i hemmet ökade successivt, likaså komplexiteten i hemsjukvården. Det var en följd av att Sverige
har ett mycket litet antal sjukhusplatser jämfört med övriga
europeiska länder. Vårdtiderna på sjukhus är mycket korta.
Detta får konsekvenser för det kommunala hemsjukvårdsansvaret. Nyckeltalet antal patienter per sjuksköterska sågs
över och kommer att minskas under 2014 från 35 patienter
per heltid till 33 patienter per heltid. Antalet samordnade
vårdplaneringar ökade från 839 under 2012 till 862 under
2013. I stort sett klarade kommunen att ta hem patienterna
från sjukhus utan att få betalningsansvar.

LSS-verksamheten visade ett överskott på 1,7 mnkr. Det berodde på att gruppbostäderna visade ett positivt resultat samt
att verksamheten endast hade en vårdhemsplacering under
året. I resultatet ingick en reservering på 3,5 mnkr
för eventuella anspråk i samband med en pågående tvist
inom personlig assistans.

Vård och omsorg hade ett negativt resultat på 4,5 mnkr. Det
berodde på att beläggning på kommunens särskilda boenden
varit väldigt hög i förhållande till budget. I resultatet ingick
kostnader avseende en förtida inlösen på 2,9 mnkr av hyresavtalet för Skogsgläntan.

Individ och familjeomsorgen visade ett negativt resultat på
0,4 mnkr. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn
visade ett överskott på 1,2 mnkr beroende på att den ersättning från Migrationsverket som betalades ut 2013 var högre
än förväntat. Verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder
visade ett positivt resultat på 0,9 mnkr medan försörjnings-

Det förebyggande, rådgivande och stödjande arbetet inom
vård och omsorg utvecklades under året. Bland annat
genomfördes översyn av fixartjänsten och resurser ökades
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
– socialnämnden – socialnämnden
stöd och placeringskostnader för vuxna visade ett underskott
på 2,5 mnkr.

Den övergripande administrationen visade ett positivt
resultat på 1,3 mnkr. Överskottet berodde på allmän återhållsamhet samt att fortbildningsinsatser inte kunde prioriteras
under året.

Måluppföljning
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. Inom individ- och familjeomsorg
arbetade förvaltningen med förebyggande och behandlande
arbete. Vad gäller flyktingintegrationen fanns det 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. Förvaltningen gjorde bedömningen
att vård och omsorg uppfyllde nämndens mål utifrån den
individuella kvalitetsuppföljningen förutom vad gällde om man
upplever maten som god.

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

Målet är delvis uppfyllt. Dock kände sig inte alla brukare
trygga i sin bostad.

Framtid
Den demografiska utvecklingen kommer att fortsätta ha stor
påverkan på kommunens ekonomi och mer resurser kommer att
behöva tillföras vård och omsorg. Effekterna av detta finns beskrivet i den nya vård- och omsorgsplanen. Dessutom kommer
allt fler brukare att få kvalificerad sjukvård i sina hem till följd
av den medicintekniska utvecklingen.
När det nya särskilda boendet på Joneberg öppnas kommer Rosenborgs 30 lägenheter att övergå till trygghetsbostäder. Socialnämnden kan inte förvalta trygghetsbostäder med uthyrning. En
överenskommelse måste göras med Simrishamns Bostäder AB.
LSS-verksamheten kommer att kräva mer resurser för bland annat ett nytt LSS-boende under 2015. De personer som för närvarande vårdas inom Region Skåne blir ett kommunalt ansvar.

Personalfrågor i ett brett perspektiv är viktiga om kommunen
ska klara av att bedriva verksamheterna i framtiden. Kommunen måste arbeta övergripande för att få bort ofrivilligt deltidsarbete. Insatser måste också göras inom skolan för att få ungdomar att söka till bland annat vård- och omsorgsutbildningar.
Ledarskapsfrågan måste tydligare lyftas fram. Kraven på
chefer ökar och fortfarande har många chefer alldeles för stora
ansvarsområden. Frågan har ett tydligt genusperspektiv då det
oftast är kvinnor som har dessa befattningar.
Kommunal har sagt upp det lokala avtal avseende personlig
assistans som ingicks med kommunen i februari 2011. Uppsägningen kan komma att få konsekvenser för kommunens
kostnader.

Försörjningsstödet i Simrishamns kommun har befunnit sig på
en låg nivå men tenderar att öka. Läget är dock svårbedömt och
konjunkturberoende.
En mer liberal syn på narkotikaanvändning, särskilt cannabis,
håller på att få fäste i samhället. Offensiva förebyggande åtgärder måste vidtas på flera plan.
Staten har ökat detaljstyrningen inom vård och omsorg. Under
våren 2015 införs krav på individuell biståndsbedömning som
underlag för personalbemanningen på särskilt boende. Det får
effekter för personalbemanningen på enheterna. Totalt räknar
Socialstyrelsen med en kostnadsökning för kommunkollektivet
på 4-10 mdkr.
Den ökade tillströmningen av flyktingar till Sverige kommer att
påverka kommunens mottagande i antalet flyktingar, både vad
gäller vuxna som barn och ungdomar.

Vaktmästare Jörgen i en av kommunens dagliga verksamheter
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Räkenskaper – driftredovisning
Nettokostnad totalt
Nettokostnad per nämnd/förvaltning1
(tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

983

773

844

71

Revisionen

979

1 013

1 020

7

Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen

3

21

20

-1

1 943

2 090

1 715

-375

67 880

67 127

70 184

3 057

486

561

590

29

50 163

35 501

39 639

4 138

Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden, planfrågor
Kultur- och fritidsnämnden

3 055

2 550

3 422

872

34 616

33 653

34 107

454

Barn- och utbildningsnämnden

348 606

348 829

345 855

-2 974

Socialnämnden

390 834

407 679

405 754

-1 925

899 548

899 797

903 150

3 353

Summa nämndernas nettokostnad
1

Interna poster mellan nämnderna ingår.

Badvatten på Österlen
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Nettoinvesteringar totalt
Nettoinvestering per nämnd (tkr)

Bokslut
2012

Kommunstyrelsen

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

1 484

1 304

2 870

1 566

Samhällsbyggnadsnämnden

31 000

19 643

44 896

25 253

Kultur- och fritidsnämnden

1 120

1 669

2 289

620

Barn- och utbildningsnämnden

692

1 179

1 308

129

2 232

4 302

5 700

1 398

36 528

28 097

57 063

28 966

8 031

10 018

22 407

12 389

Socialnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp
Samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdens vatten
Summa nettoinvesteringar

1 715

988

0

-988

46 274

39 103

79 470

40 367

-3 032

-7 501

0

7 501

43 242

31 602

79 470

47 868

Anläggningsavgifter VA1
Summa inklusive anläggningsavgifter
1

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

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

43,2

41,1
35,8

31,6

28,1

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

2009

2010

2011

2012

2013

Nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

773

446

480

34

54

516

560

44

IT
E-tjänster

261

0

0

0

Ärendehanteringssystem

Telefonisystem

61

0

0

0

Inventarier, kommunledningskontoret

99

275

300

25

0

0

225

225

227

67

75

8

Tomrör bredband
Inredning tegelmagasin, Marint centrum
Inventarier, turistbyrån

9

0

30

30

Beslutstödsystem

0

0

1 200

1 200

1 484

1 304

2 870

1 566

Summa
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Räkenskaper – Investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

7 780

8 804

7 908

-896

varav energibesparingsåtgärder

2 211

2 789

2 004

-785

varav brandskydd

2 640

3 015

3 000

-15

varav teknisk utrustning fritidsanläggningar

1 159

999

1 000

1

varav inomhusklimat ventilation

Lokalförsörjning

1 067

1 497

1 604

107

varav övrigt

703

504

300

-204

Skollokaler

956

720

15 900

15 180

varav byskolor/Österlengymnasiet ombyggnad

956

720

15 900

15 180

MBK/Bygglov

402

54

150

96

0

0

50

50

varav inventarier bygglov
varav kart- och mätutrustning

402

54

100

46

Hamn

3 185

1 448

6 549

5 101

varav flytbryggor småbåtshamnen

1 637

821

2 763

1 942

varav hamninvesteringar

1 548

600

986

386

0

27

2 800

2 773

18 644

8 617

14 339

5 722

96

1 756

2 004

248

494

919

445

-474

0

424

400

-24

590

702

800

98

varav S:t Nikolai, kyrkoplatsen

4 200

-1 798

-1 800

-2

varav maskiner/utrustning gata/grönt

1 207

485

345

-140

varav reinvestering gator

2 472

2 655

2 600

-55

553

1 061

955

-106

1 448

364

318

-46

304

355

300

-55

varav övrigt
Offentliga rummet
varav väg 9/rondell Fabriksgatan
varav Stenbergs strädde
varav Sjöfartsstråket
varav diverse gator/grönytor

varav belysning
varav rondell Hamngatan/Stenbocksgatan
varav utsmyckning
varav övrigt

7 280

1 694

7 972

6 278

Övrigt

33

0

50

50

varav planverksamhet

33

0

50

50

31 000

19 643

44 896

25 253

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

Vatten och avlopp

6 161

8 356

22 407

14 051

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät

1 390

5 054

3 857

-1 197

varav avloppsreningsverk och pumpstationer

2 237

1 307

1 000

-307

Summa

Samhällsbyggnadsnämnden,
vatten och avlopp
Nettoinvesteringar (tkr)

varav vattenverk

557

345

5 550

5 205

varav vattenledningsnätet

1 977

1 650

12 000

10 350

Landsbygdens vattenförsörjning1

1 715

988

0

-988

Vatten- och avloppsserviser1

1 830

1 661

0

-1 661

Övrigt
Summa

40

0

0

0

9 746

11 005

22 407

11 402

Finansieras av anläggningsavgifter.

1
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

157

225

332

107

Inventarier
Inventarier, Bénka-Dí

43

0

0

0

662

0

0

0

Ombyggnad sagorum

0

110

150

40

Gyllebobadet

9

3

216

213

0

0

125

125

34

66

66

0

Utrustning RFID biblioteket

Vandringsleder
Tätortsnära slingor
Bassänglift

0

0

125

125

Armaturutbyte, Bäckhalladalen

0

200

200

0

Bowlinghallen

29

1 015

1 000

-15

130

0

0

0

56

50

75

25

1 120

1 669

2 289

620

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

Inventarier, tillagningskök kostenheten

252

542

500

-42

IT-pedagogiska investeringar

290

488

488

0

0

149

149

0

Utbyte stolar, Valfisken
Konstinköp, årligt
Summa

Barn- och utbildningnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Möbler
Övriga mindre investeringar

150

0

171

171

Summa

692

1 179

1 308

129

Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse

Vård- och omsorgsprogram

849

1 709

1 500

-209

0

226

150

-76

Ombyggnad polishus
Trygghetslarm

169

68

200

132

Kontorsmöbler

0

250

350

100

Tuvan

0

125

125

0

Inventarier Äppelgården

0

31

100

69

Modernisering IT-miljö

0

892

900

8

Trygghetsskapande IT-produkter

0

0

345

345

1 214

897

1 800

903

Inventarier, polishus

0

104

180

76

Inventarier, Bergengrenska

0

0

50

50

2 232

4 302

5 700

1 398

Hjälpmedel

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

Not

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

228,1

243,5

321,2

340,6

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post, AFA

16,2

15,8

16,2

15,8

-1 086,0

-1 112,7

-1 133,0

-1 162,8

-34,8

-35,2

-51,6

-53,4

1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1

Verksamhetens nettokostnader

-876,5

-888,6

-847,2

-859,8

Skatteintäkter

2

673,3

689,0

673,3

689,0

Generella statsbidrag och utjämning

3

214,9

218,6

214,9

218,6

Finansiella intäkter

4

5,2

9,2

6,1

8,3

Finansiella kostnader

5

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

-6,3

-5,4

-28,9

-28,8

10,6

22,8

18,2

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Skattekostnader

-

-

-0,3

-0,2

Årets resultat

10,6

22,8

17,9

27,1

1

Avser återbetalning av premier för Avtalsgruppförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA).

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet för kommunen uppgår till 21,1 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värdeförändring och uttag
pensionsmedelsförvaltning på 1,6 mnkr samt överskott inom vatten- och avloppsverksamheten på 3,3 mnkr.

30,0

24,1

25,0

21,1
20,0

15,0

13,5

13,2

10,0

4,2

5,0

0,0
mnkr

2009
13,5

2010
24,1

2011
4,2

2012
13,2
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2013
21,1

Räkenskaper – balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Not

Kommunen
2012-12-31

Kommunen
2013-12-31

Koncernen
2012-12-31

Koncernen
2013-12-31

728,4

734,8

1 461,4

1 481,1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

651,2

657,6

1 450,0

1 467,1

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

Materiella anläggningstillgångar
6

614,0

617,2

1 361,0

1 417,7

varav maskiner och inventarier

7

37,2

40,4

44,0

46,8

0,0

0,0

45,0

2,6

varav pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar

8

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter

77,2

77,2

11,4

14,0

356,0

356,1

390,0

375,2

9

0,8

1,0

2,1

1,9

10

19,9

19,7

19,9

19,7

Kortfristiga fordringar

11

121,4

114,3

135,9

127,1

Kortfristiga placeringar

12

110,9

109,4

110,9

109,4

Kassa och bank

13

103,0

111,7

121,2

117,1

1 084,4

1 090,9

1 851,4

1 856,3

604,5

627,3

648,6

675,7

10,6

22,8

17,9

27,1

-

17,1

-

17,1

593,9

587,4

630,7

631,5

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
14

Eget kapital
varav årets resultat

1

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar

15

Skulder

16,4

21,7

19,4

25,2

463,5

441,9

1 183,4

1 155,4

Långfristiga skulder

16

259,3

257,2

933,1

935,7

Kortfristiga skulder

17

204,2

184,7

250,3

219,7

1 084,4

1 090,9

1 851,4

1 856,3

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

I årets resultat år 2013 ingår årets avsättning till resultatutjämningsreserv på 2,6 mnkr och till social investeringsfond på 4,0 mnkr.

1

Ansvarsförbindelser (mnkr)

Not

Kommunen
2012-12-31

Kommunen
2013-12-31

15

438,5

468,3

Pensioner intjänade före 1998 inklusive
särskild löneskatt, förtroendevalda

7,4

7,5

Kommunalt förlustansvar för egna hem och
bostadsrätter

0,2

0,2

673,6

673,6

11,6

11,4

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild
löneskatt

Kommunala bolag
Stiftelser
Ekonomisk förening

0,0

2,0

Leasingavtal

1,6

1,4

Sysav

1,7

1,8

Ställda panter
Solidarisk borgen Kommuninvest

15

46

0,0

0,0

770,9

630,6

Räkenskaper – finansieringsanalys
Finansieringsanalys (mnkr)

Not

2012-12-31

2013-12-31

Årets resultat

10,6

22,8

Justering för av- och nedskrivningar

34,8

35,2

0,5

5,2

Den löpande verksamheten

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

18

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

0,0

0,0

-3,9

-4,9

42,0

58,3

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

19

-21,5

7,0

Ökning av kortfristiga placeringar

20

-24,5

-14,5

Minskning av kortfristiga placeringar

21

29,8

21,0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

17

8,0

-19,4

33,8

52,4

22

-45,3

-41,6

0,0

0,0

23

-1,3

0,0

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

0,0

0,0

-46,6

-41,6

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av anläggningsavgifter
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30,0

22,5

-30,0

-30,0

-1,3

5,4

0,0

0,0

-1,3

-2,1

Årets kassaflöde

-14,1

8,7

Likvida medel vid årets början

117,1

103,0

Likvida medel vid årets slut

103,0

111,7

Låneskuld
200,0
165,2

165,0

165,0

2011
165,0

2012
165,0

145,2

150,0

155,0

100,0

50,0

0,0
mnkr

2009
165,2

2010
145,2
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2013
155,0

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

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Verksamhetens intäkter

51 109

53 296

Vatten- och avloppsavgifter

49 428

50 768

1 681

2 528

Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader

-52 320

-50 018

Kapitalkostnader

-14 163

-12 878

Övriga kostnader

-38 157

-37 140

Årets resultat

-1 211

3 278

2012-12-31

2013-12-31

222 433

224 338

114 061

113 544

524

452

107 410

109 616

438

726

8 845

6 401

Balansräkning, vatten och avlopp (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Vattenledningar och vattenverk
Inventarier vattenverk
Avloppsledningar och reningsverk
Inventarier avloppsverk
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

8 845

6 401

231 278

230 739

-3 278

0

234 556

230 739

2 460

4 340

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
varav förutbetalda intäkter

0

1 941

2 460

2 399

232 096

226 399

1

varav anläggningsavgifter, återbetalning
Långfristiga skulder
varav anläggningsavgifter
varav övriga långfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
1

94 316

99 683

137 780

126 716

231 278

230 739

Intäkter på 1 941 tkr har exkluderats från 2013 års överskott och bokförts som förutbetald intäkt (tidigare benämnt eget kapital).
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Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper

Exploateringsverksamheten

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning, utom vad avser tidpunkten för när
avskrivningar påbörjas.

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

Pensionsskuld

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. Undantag görs i enlighet med rekommendationen avseende företag med verksamhet som har en
obetydlig omfattning, se avgränsning i avsnittet Sammanställd
redovisning i förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av figur under avsnittet
Sammanställd redovisning.

Sammanställd redovisning

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

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

Koncernens resultat- och balansräkning är uppställd bredvid
kommunens resultat- och balansräkning för innevarande och
föregående år.

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet uppgår till minst ett
basbelopp. Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar.

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

Byte av redovisningsprincip

Avskrivning sker enligt rak nominell metod och påbörjas året
efter investeringen, vilket avviker från gällande redovisningsprinciper som anger att avskrivning ska påbörjas när investeringen tas i bruk. För vatten- och avloppsinvesteringar påbörjas
avskrivningen samma år som investeringen sker. På tillgångar i
form av mark och konst görs inga avskrivningar.

Investeringsbidrag bruttoredovisas i enlighet med RKR 18.1.
Inkomsten bokförs initialt som en skuld. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt
med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive
nyttjandeperioder.

Begreppsförklaringar

Lånekostnader har ej inräknats i anskaffningsvärdet, utan belastar resultatet för den period de hänför sig till.

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

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive
tillgångstyp görs. Huvudsakligen används följande avskrivningstider; vatten- och avloppsledningar 50 år, fastigheter och
markanläggningar 33 år, vattenverk, avloppsreningsverk och
pumpstationer 25 år, fritids- och hamnanläggningar 20 år, maskiner och inventarier 10 år samt mindre maskiner och IT 5 år.

Avskrivningar är värdeminskning på anläggningstillgångar enligt plan utifrån Sveriges Kommuner och Landstings modell.
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars storlek eller
betalningstidpunkt inte är helt bestämd.
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den 31
december och hur den förändrats under året.

Finansiella tillgångar
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. Tillgången
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

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.

Anslutningsavgifter vatten och avlopp

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

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.

Investeringsredovisningen omfattar investeringar i fastigheter
och anläggningar, maskiner och inventarier.
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Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är avsedda
att innehas för stadigvarande bruk till exempel likvida medel,
kortfristiga fordringar och förråd/lager.

fristiga.
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar och
anger betalningsstyrkan på lång sikt.

Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Tillgångar är dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar) dels omsättningstillgångar.

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

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

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

Noter
Not 1 (tkr)
Av- och nedskrivningar

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

-34 825

-35 174

-50 584

-52 970

0

0

-1 000

0

Avskrivning anläggningstillgångar
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

-400

-34 825

-35 174

-51 584

-53 370

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

664 474

693 251

664 474

693 251

8 658

-4 650

8 658

-4 650

137

459

137

459

673 269

689 060

673 269

689 060

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

175 173

179 568

175 173

179 568

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

2 169

-228

2 169

-228

Statsbidrag till LSS

-1 413

-2 852

-1 413

-2 852

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år

25 982

25 982

25 982

25 982

Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år

13 757

16 033

13 757

16 033

-703

106

-703

106

214 965

218 609

214 965

218 609

Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år
Summa
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Not 4 (tkr)
Finansiella intäkter

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

0

4 912

0

4 912

1 600

1 092

4 586

3 067

28

36

0

0

Utdelning pensionsmedelsplacering

1 494

0

1 494

0

Borgensavgifter

2 021

2 770

0

0

15

397

15

398

5 158

9 207

6 095

8 377

Reavinst pensionsmedelsförvaltning 1
Ränteintäkter
Utdelning koncernföretag

Övriga finansiella intäkter
Summa

Reavinst pensionsmedelsförvaltningen redovisas från år 2013 som finansiell intäkt med anledning av införande av KommunBas 13. Tidigare år har dessa
reavinster redovisats bland verksamhetens intäkter i enlighet med Kommunbas 05.

1

Not 5 (tkr)			
Finansiella kostnader

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

-5 335

-4 792

-25 749

-25 063

-973

-648

-3 130

-3 777

-6 308

-5 440

-28 879

-28 840

Ränta på lån
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 6 (tkr)			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

604 529

613 967

1 349 507

1 360 984

Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar

37 813

32 158

54 245

102 207

Årets försäljningar

0

0

0

-49

Årets nedskrivningar

0

0

-1 000

-400

Omföringar

24

0

24

0

-28 399

-28 883

-41 792

-44 984

613 967

617 242

1 360 984

1 417 758

14 096

14 006

varav verksamhetsfastigheter

196 927

195 799

varav VA-anläggningar

221 471

223 160

varav hamnar

75 222

72 224

varav publika fastigheter (gator etc.)

95 139

101 438

varav hyres-, industrifastigheter etc.

2 850

2 682

varav brandstationer

7 141

6 858

varav övriga fastigheter

1 121

1 075

Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
varav markreserv
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Not 7 (tkr)				
Maskiner och inventarier

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

36 180

37 216

44 446

44 321

7 461

9 476

8 706

10 499

Årets försäljningar

0

0

-374

0

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

-6 425

-6 292

-8 793

-7 987

37 216

40 400

43 984

46 833

Ingående bokfört värde1
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
1

Ingående bokfört värde på koncernen år 2013 har justerats med den ökade ägarandelen avseende SÖRF.

Not 8 (tkr)			
Aktier och andelar, långfristiga fordringar

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

65 750

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

Andelar i Biogas Ystad Österlen

Aktier i kommunens bolag

1 000

1 000

1 000

1 000

Andelar i Kommunassurans

936

936

936

936

Andelar i Kommuninvest

723

723

723

723

3

3

3

2 503

77 167

77 167

11 417

13 917

1

Övriga aktier, andelar och fordringar
Summa

Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 3 272 853 kr för Simrishamns kommun. Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår per 2013-12-31 till 3 995 985 kr (inkluderar tidigare års emissioner).
1

Not 9 (tkr)				
Förråd och lager

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

Förråd, tekniska avdelningen

505

701

505

701

Lager, Österlens museum

286

305

286

305

Lager och förråd, koncern

-

-

1 313

917

791

1 006

2 104

1 923

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

18 046

16 633

18 046

16 633

Summa

Not 10 (tkr)			
Exploateringsfastigheter
Fastigheter för bostäder
Fastigheter för industri
Summa

52

1 817

3 105

1 817

3 105

19 863

19 738

19 863

19 738

Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Not 11 (tkr)
Fordringar

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

Kundfordringar

18 489

13 267

24 131

14 500

Fordringar till staten

3 224

3 472

3 306

3 602

Fordringar till koncernföretag

3 523

4 583

4 749

8 750

Mervärdesskattefordringar

8 583

6 407

10 190

7 964

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

87 348

86 276

89 212

88 453

varav upplupen kommunal fastighetsavgift

23 009

29 897

23 009

29 897

varav upplupna skatteintäkter

22 842

9 117

22 842

9 117

Övriga kortfristiga fordringar

215

271

4 280

3 792

121 382

114 276

135 868

127 061

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

110 942

109 354

110 942

109 354

110 942

109 354

110 942

109 354

Summa

Not 12 (tkr)
Kortfristiga placeringar1
Pensionskapital
Summa
1

Omklassificering skedde år 2012 från finansiell anläggningstillgång till finansiell omsättningstillgång enligt RKR:s rekommendation nr 20.

Not 13 (tkr)				
Kassa och bank

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

103 039

111 675

121 182

117 026

103 039

111 675

121 182

117 026

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

-2 067

-3 278

-

17 169

630 677

648 629

17 952

27 107

648 629

675 736

Plusgiro och bankkonto
Summa

Not 14 (tkr)				
Eget kapital
Ingående eget kapital VA
Ingående resultatutjämningsreserv

1

Ingående social investeringsfond
Ingående eget kapital, övrigt

-

595 967

590 573

593 900

604 464

-1 211

3 278

-

2 580

11 775

12 941

Summa årets resultat

10 564

22 799

Utgående eget kapital VA

-3 278

0

-

19 749

607 742

603 514

604 464

627 263

Summa ingående eget kapital
Årets resultat VA
Årets resultatutjämningsreserv
Årets sociala investeringsfond
Årets resultat, övrigt

Utgående resultatutjämningsreserv
Utgående social investeringsfond
Utgående eget kapital, övrigt
Summa utgående eget kapital

4 000

4 000

Kommunerna har under år 2013 haft möjlighet att för åren 2010-2012 avsätta medel från eget kapital till en resultatutjämningsreserv. Fullmäktige har av
detta skäl beslutat att av ingående eget kapital 2013 avsätta 17 169 tkr till sådan reserv.

1
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Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Not 15 (tkr)				
Avsättningar

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

Ingående avsättningar pensioner

15 897

16 423

19 094

19 452

Sänkning av diskonteringsräntan

0

457

0

457

Arbetstagare som pensionerats
Utbetalningar

0

0

0

0

-782

-781

-1 047

-1 035

Nyintjänad pension

108

0

176

157

Ränte- och basbeloppsuppräkning

373

195

501

485

0

0

-59

217

Ändrad samordning
Övrig post

-80

-95

-86

-109

Förändring av löneskatt

104

343

70

439

Pensionsskuldsberäkning förtroendevalda
Utgående avsättningar pensioner

803

1 646

803

1 646

16 423

18 188

19 452

21 709

0

3 500

0

3 500

16 423

21 688

19 452

25 209

Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Ansvarsförbindelse

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Ingående ansvarsförbindelse

437 506

438 478

Pensionsutbetalningar

-15 237

-16 585

0

29 407

17 497

10 847

-712
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Sänkning av diskonteringsränta
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering
Bromsen

0

0

-766

277

190

5 823

438 478

468 306

35 171

40 190

414

0

95,0%

95,0%

Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
Förpliktelse minskad genom försäkring 1
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad

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

1

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 2013-12-31 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 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 630 557 454 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 634 182 995 kronor.
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Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Not 16 (tkr)
Långfristiga skulder

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

140 000

130 000

554 600

444 600

Kommuninvest
Nordea

0

0

22 000

0

SEB

25 000

25 000

262 000

384 000

Anläggningsavgifter vatten och avlopp

94 316

99 683

94 316

99 683

Investeringsbidrag

0

2 531

0

2 531

Övriga långfristiga skulder

0

0

186

4 900

259 316

257 214

933 102

935 714

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Koncernen
2012

Koncernen
2013

Leverantörsskulder

45 855

31 851

66 474

44 222

Kortfristig skuld koncernkonto

12 914

0

16 437

3 000

2 460

2 399

2 460

2 399

Summa

Not 17 (tkr)			
Kortfristiga skulder

Anläggningsavgift, återbetalning
Mervärdesskatteskulder

1 665

1 826

2 336

2 695

Preliminär skatt

9 984

8 423

10 206

8 693

130 951

139 898

151 834

157 941

39 809

40 100

41 264

41 639

7 291

5 447

7 291

5 554

19 417

20 110

19 835

20 521

6 903

6 389

7 179

6 760

15 036

12 003

15 619

12 495

1 338

1 227

8 656

7 907

41 157

54 622

51 990

63 065

335

296

516

684

204 164

184 693

250 262

219 634

Ej likviditetspåverkande poster

Kommunen
2012

Kommunen
2013

Justering pensionsmedelsförvaltning

-3 934

-4 912

Summa

-3 934

-4 912

Kommunen
2012

Kommunen
2013

-18 196

7 106

-217

-215

-3 117

125

-21 530

7 016

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner
varav pensionskostnad, individuell del
varav särskild löneskatt
varav arbetsgivaravgifter
varav upplupna räntekostnader
varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 18 (tkr)		

Not 19 (tkr)		
Förändring kortfristiga fordringar
Fordringar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa
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Räkenskaper – redovisningsprinciper och noter
Not 20 (tkr)
Ökning av kortfristiga placeringar1
Pensionskapital aktier
Pensionskapital räntebärande
Summa

Kommunen
2012

Kommunen
2013

-14 500

-4 000

-10 000

-10 505

-24 500

-14 505

1
Omklassificering har skett från finansiell anläggningstillgång till finansiell omsättningstillgång enligt
RKR:s rekommendation nr 20.

Not 21 (tkr)
Minskning kortfristiga placeringar1

Kommunen
2012

Kommunen
2013

9 300

14 500

Pensionskapital aktier
Pensionskapital räntebärande
Summa

20 500

6 505

29 800

21 005

1
Omklassificering har skett från finansiell anläggningstillgång till finansiell omsättningstillgång enligt
RKR:s rekommendation nr 20.

Not 22 (tkr)
Investering materiella anläggningstillgångar
Enligt investeringsredovisning

Kommunen
2012

Kommunen
2013

-45 298

-39 103

Erhållna investeringsbidrag
Summa

0

-2 531

-45 298

-41 634

Kommunen
2012

Kommunen
2013

-1 000

0

Not 23 (tkr)
Investering finansiella anläggningstillgångar
Andelar biogasförening
Aktier Destination Ystad Österlen AB
Summa

-300

0

-1 300

0

Kommunen
2012

Kommunen
2013

2 525

2 283

0

2 400

2 525

4 683

Övriga upplysningar
Skadeståndsanspråk som kommunen gjort
bedömningen att det ej finns skäl att göra några
avsättningar för (tkr)
Skadeståndsanspråk avseende eventuellt avtalsbrott1
Livsmedelsupphandling tillsammans med övriga kostenheter inom SÖSK 2
Summa
1

Rättsprocess är inledd. Om kommunen skulle bli tappande part täcker försäkring skadeståndet.

Tingsrättens dom är överklagad av företag till hovrätten i Göteborg. Om kommunen skulle bli tappande part
täcker försäkring skadeståndet. Angivet belopp avser skadeståndsanspråk samlat för Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kommuner samt Sydskånska gymnasieförbundet.

2
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Längs stranden mot Stenshuvud

Foto:
Bengt Bengtsson, sid 11, 41, 55, baksida (nederst).
Mårten Johnsson, sid 36.
Ernst Knudsen, sid 40.
Tina Schedvin, framsida, sid 2, 4, 5, 10, 13, 15, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 37, 57 baksida (överst).
Elisabeth Wikenhed, sid 32, 34.
Österlens museum, sid 33.

Kontrasterna i en
levande kommun
gör alla dagar bättre

När du ändå är här – varför inte stanna?

