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 Kommunstyrelsens ordförande 
 

Tack till vår personal!  
 

Jag börjar med att tacka våra medarbetare för ett mycket 
bra utfört arbete. För det är med er kunskap och service 
till våra kommunmedborgare och besökare som gör Sim-
rishamns kommun till en bra och attraktiv kommun! 
 
Ekonomin 
 

Simrishamns kommuns bokslut uppvisar ett positivt eko-
nomiskt resultat. Årets resultat blev 7,4 mnkr och det 
justerade balanskravsresultatet uppgick till 4,9 mnkr jäm-
fört med budgeterat resultat på 0,4 mnkr. Verksamheterna 
har arbetat hårt med att hålla sig inom sina tilldelade 
budgetramar samtidigt som medel till oförutsedda kostna-
der har använts i begränsad omfattning. Det stora oros-
molnet har varit befolkningsutvecklingen som påverkar 
den framtida utvecklingen av skatter och statsbidrag.  
Investeringstakten har ökat något under året och cirka    
76 mnkr har använts för att förbättra kommunens anlägg-
ningar och fastigheter samt de offentliga miljöerna. 
 
Supervalåret 
 

2014 var det så kallade supervalåret. Ett år med fyra val. 
EU-parlamentet i maj och sedan i september val till riks-
dag, region och kommun. Det ligger stora krav på att 
organisationen i en kommun ska fungera och allt funge-
rade bra i Simrishamns kommun. När det gäller första-
gångsväljarna ökar andelen som röstar. Så för Sim-
rishamns kommun kan man säga att det blir bättre och 
bättre val för val. 
 
Fiberutbyggnad 
 

2014 var året då kommunen antog en bredbandsstrategi 
där man bestämde sig för att ta steget in i digitaliseringens 
århundrade fullt ut genom att medverka till att minst      
95 procent av alla hushåll och företag ska få tillgång till 
en fiberuppkoppling senast år 2020.  
 
Intresset är stort i Simrishamns kommun för att få tillgång 
till fiber och därmed är även anslutningsgraden hög. Fi-
bernäten som nu läggs ner i marken ska hålla i minst      
50 år. Fiber till mindre orter och landsbygd är också på 
gång men hantering av bidragspengar och tillgången på 
grävpersonal gör att denna inte tar fart förrän under år 
2016. Men ingen är glömd! 
 
Till sist - med ett fibernät i världsklass i hela kommunen - 
kommer vi inom överskådlig framtid att ha tillgång till 
snabbast möjliga kommunikationsnät som i sin tur inne-
bär att Simrishamn kommer att ligga i centrum av värl-
den. 
 

Jonebergsområdet 
 

Knappt 800 meter från havet, strax utanför Simrishamns 
centrum, ligger Jonebergsområdet. Ett område som tidi-
gare var en högstadieskola. Efter många år av planering 
och byggnation står nu äntligen det särskilda boendet 
Joneberg Plaza klart och invigdes i december. 
 
Dessutom har det i kvarteret Joneberg byggts ett 130-tal 
bostäder. I det gemytliga området skapas ett tryggt och 
attraktivt boende för både unga och äldre med närhet till 
Simrishamns centrum, naturen och den lokala kulturen på 
Österlen.  
 
Logistikpristagare i Årets lyft 
 

Kommunerna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad till-
sammans med Akkafrakt har vunnit priset Årets lyft i 
Skåne och Blekinge. Priset delas ut av Godstransportrådet 
Skåne & Blekinge.  
 
Österlenkommunerna och Akkafrakt har just utsetts till 
regional vinnare i Skåne och Blekinge i Godstransportrå-
dets årliga tävling. Akkafrakt sköter transporterna och 
sampackningen när det gäller satsningen Samordnad 
varudistribution i Simrishamns, Tomelilla och Ystads 
kommuner. 
 
Årets företagarkommun 
 

Simrishamn blev utsedd till Årets Nyföretagarkommun 
2014! 
 
Priset delades ut i Stockholm på mässan Eget företag den 
3 oktober. Priset är instiftat av ekonomiföretaget Visma 
och NyföretagarCentrum Sverige. Prissumman på 100 
000 kronor ska framöver användas till att uppmuntra 
initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet i Sim-
rishamns kommun. 
 
Åtta kommuner var nominerade och urvalet bygger på 
statistik över antalet nya företag per tusen invånare under 
perioden den 1 januari 2013 till den 30 juni 2014 och de 
insatser som görs för att stimulera nyföretagandet. Sim-
rishamns kommun sticker ut med att vart tredje nytt före-
tag i vår kommun startas av en kvinna samt att antalet 
unga personer som startar företag också ökar. 
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  Kommunstyrelsens ordförande 
 

Barns rättigheter 
 

Simrishamns kommun var för några år sedan en av lan-
dets första kommuner att inrätta en lokal barnombudsman. 
Nu tar man nästa steg med en handlingsplan baserad på 
riksdagens strategi att stärka barns rättigheter.  
 
Handlingsplanen är ett måldokument med syfte att stärka 
barns rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns 
och ungas levnadsvillkor. De goda exemplen i handlings-
planen visar det positiva arbete som redan pågår och är en 
grund för det fortsatta arbetet med att uppfylla handlings-
planens mål. 
 
Flyktingar till Simrishamn 
 

Simrishamns kommun är en av de kommuner i Skåne som 
i förhållande till sin storlek tar emot flest flyktingar och 
nyanlända. Kommunen har goda rutiner för att säkerställa 
ett så bra mottagande som möjligt och i detta arbete sam-
arbetar förvaltningarna på ett mycket bra sätt. 
 
Samtidigt är mottagandet förenat med stora kostnader, 
inte minst inom skola och förskola. För att kunna göra ett 
kvalitativt bra arbete och inte minst för att den språkliga 
integrationen ska bli framgångsrik, är det viktigt att vo-
lymerna för mottagandet är hanterbara och inte blir för 
stora.  
 
Heltidsprojektet 
 

Under året har vi ökat tempot på projektet Rätt till heltid. 
I augusti antog kommunstyrelsen en införande- och 
kommunikationsplan som beskriver ett succesivt infö-
rande utifrån kollektivavtalsområde. Att införa rätten till 
heltid kräver ett metodiskt arbete för att medarbetarnas 
önskemål och verksamhetens uppdrag ska gå hand i hand. 
Fokus har varit på information till chefer och arbetstagar-
organisationerna. Under 2014 har ett IT-stöd för sche-
maläggning avropats parallellt med att diskussioner förts 
med Kommunal kring vilken arbetstidsmodell som ska 
gälla. 
 
En väg in 
 

Under året tog kommunstyrelsen ett beslut om En väg in. 
Ett begrepp som allt fler kommuner tillämpar när det 
gäller medborgarservicen. Ett telefonnummer, en inform-
ationsdisk, en e-postadress – helt enkelt att det ska vara 
enkelt för den enskilde medborgaren när man kontaktar 
kommunen i ett ärende. Detta arbete kommer att fortsätta 
och inplanteras i den kommunala verksamheten under 
2015.  
 

Under året gavs utvalda medarbetare från samtliga för-
valtningar en utbildning och uppdrag att utföra process-
kartläggningar. Dessa kartläggningar utgör grunden för 
såväl information på intranätet som arbetet med att identi-
fiera vilka processer och tjänster som är möjliga att flytta 
från förvaltningarna till en framtida en väg in. Parallellt 
med detta fortskred arbetet inom ramen för Priossamar-
betet att utveckla och utöka kommunens e-tjänster.  
 
Befolkningen 
 

Simrishamns kommun är en inflyttningskommun. Men 
tyvärr flyttar det ut nästan lika många som det flyttar in. 
Under 2014 har vi ett flyttnetto på plus 77 men samtidigt 
ett minus mellan födda och döda på 124 som gör att vi 
återigen minskar befolkningen. Detta gör att vi under de 
sista tio åren har minskat befolkningen med cirka 600 
personer. En följd av detta är att vi minskar skatteinkoms-
terna med cirka 25 miljoner. Därför tog kommunstyrelsen 
under året ett beslut om att avsätta 400 000 kr för att ta 
fram en handlingsplan för hur vi ska öka antalet invånare i 
kommunen. Denna handlingsplan kommer vi politiskt att 
besluta om under våren 2015. 

 

 
 

 
 

Karl-Erik Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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 Förvaltningsberättelse – utveckling och händelser år 2014 
 

Befolkningsutveckling 
 

Befolkningen minskade från 18 951 till 18 905 invånare 
under 2014, vilket innebar ett minskat invånarantal på 46 
personer. Även om befolkningen minskat, fortsätter takten 
att vara lägre än de senaste åren. 
 
Simrishamns kommun är normalt sett en inflyttnings-
kommun. Under år 2014 var det positiva flyttnettot 77 
personer, 2013 var siffran 115 personer. Då kommunen, 
utifrån åldersstrukturen, hade ett fortsatt negativt födelse-
netto, var inte flyttöverskottet tillräckligt för att undvika 
befolkningsminskning. 
 
Kommunens främsta utmaning i framtiden är att vända 
trenden med ett vikande befolkningsunderlag. Under året 
har en handlingsplan för inflyttning tagits fram och kom-
mer att vara en prioriterad fråga under 2015. Bredband är 
en viktig infrastrukturfråga för att behålla boende och 
verksamheter liksom att locka nya invånare. Bredbands-
strategi beslutades under året och ett samverkansavtal 
tecknades om fiberutbyggnad där målet är att minst 95 
procent av hushållen ska ha tillgång till fibernät senast 
2020. Attitydundersökningen för nyinflyttade och utflyt-
tade som presenterades i början av 2014 pekade, liksom 
den som gjordes två år tidigare, på kollektivtrafikens 
tillförlitlighet som en viktig förbättringsfaktor för Skåne-
trafiken och som påverkar möjligheterna att bo i kommu-
nen och verka utanför den liksom det omvända. Tillsam-
mans med Trafikverket, Region Skåne och de fem andra 
berörda kommunerna längs Simrishamnsbanan Sim-
rishamn–Malmö genomfördes en järnvägsutredning och 
en förstudie som presenterades under hösten. 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
  

Simrishamns kommun har ett diversifierat näringsliv och 
blev utsedd till Årets Nyföretagarkommun 2014, ett bevis 
på att satsningen på olika samarbetsformer med näringsli-
vet burit frukt. 

Antal företag vid årsskiftet 2014/2015 var 3 036 stycken 
(3 003 stycken föregående år). Antal nystartade företag 
uppgick till 136 stycken (156 stycken föregående år). I 
Simrishamn var andelen kvinnliga företagare fortsatt hög. 
Av de nya företagen leddes 29 procent av en kvinna, 
totalsiffran för alla de mer än tretusen företagen var 27 
procent. Fortsatt var andelen som valde att lägga ner sina 
företag mycket lägre än för Skåne generellt och antal 
konkurser under året var endast nio (fem föregående år). 
Tillväxt Syd genomförde, med stöd från Simrishamns 
kommun, en omfattande och framgångsrik tillväxtsatsning 
för företag. Tillsammans med satsningarna Tillväxtrum-
met för unga företagare och Idéforum för kvinnors företa-
gande inom Kultur- och Kreativa Näringen, bidrog detta 
till konkret nytta för nya och etablerade företag. Arbetet 
med unga företagare är viktigt och kommunen var medar-
rangör vid den regionala mässan för Ung Företagsamhet i 
Simrishamn och satsade under sommaren på konceptet 
Sommarlovsentreprenörer för ungdomar 16–17 år. 
 
Flera av de större företagen gjorde nyanställningar och 
under större delen av året låg arbetslöshetssiffrorna på en 
nivå under både rikssnittet och skånesnittet. Detta gällde 
även ungdomsarbetslösheten. 2014 var 4,1 procent av 
befolkningen i kommunen öppet arbetslösa (4,2 procent 
föregående år) och 3,2 procent i något program med akti-
vitetsstöd (3,4 procent föregående år). För ungdomar 18–
24 år var siffrorna 6,9 procent (6,7 procent föregående år) 
respektive 9,4 procent (10,3 procent föregående år).  
 
Med fortsatt fokus på ökad service till företagen, slog 
kommunens satsning på företagslotsar på samtliga för-
valtningar väl ut, liksom satsningen på kompetens inom 
upphandlingsområdet där till exempel upphandlingsblog-
gen på kommunens hemsida var först i landet i sitt slag. 
Under hösten inrättades också en ny utvecklingsenhet på 
kommunledningskontoret för turism, näringsliv samt de 
marina frågorna. 

 

 
                              Årets Nyföretagarkommun 2014.  
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 Förvaltningsberättelse – utveckling och händelser år 2014 
 

 

 
Storgatan i Simrishamn 
 

Verksamheten 
 

Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till temadag om 
bokslut 2013, då även allmänhetens frågestund anordna-
des, liksom i samband med budget 2015. 22 nya medbor-
garförslag kom in under året. Av dessa vann fem bifall, ett 
fick avslag och 16 var pågående och ej avgjorda. 
 
Visionen, vars sammanfattning 
 
”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar 
bättre”  
 
låg till grund för det fortsatta arbetet med den nya visions- 
och målstyrningsmodellen, som med strategiska utveckl-
ingsområden och fokusområden som grund för nämnds-
målen, innebar att 2014 var första helåret med den nya 
modellen fullt ut genomförd. Kommunen deltog för tredje 
året i Kommunernas Kvalitet i Korthet, vars resultat pre-
senteras i början av 2015. Denna uppföljning sker årligen 
i syfte att kvalitetssäkra kärnverksamheten. Just kring 
kvalitets- och bemötandefrågor togs en rad steg under 
året, allt från beslut om att införa konceptet En väg in till 
att öka tillgängligheten, kartlägga processer och mäta 
bemötandet i verksamheterna. 2014 beslutades också att 
redovisa olika kvalitetsaspekter genom öppna data på 
simrishamn.se. 
 
Inom barn- och utbildningsnämnden drevs en rad utveckl-
ingsinriktade frågor under året. Den nya gymnasieskolan, 
Nova Academy, startade i augusti med 53 elever mot 
planerade 48. Förskoleklassen, fritidshemmet och grund-
skoleverksamheten i Skillinge avvecklades efter vårter-
minen och införlivades i motsvarande verksamheter i 
Borrby. I Hammenhög övergick förskoleklass- och grund-
skoleverksamheten årskurs 1–5 samt fritidshem från och 
med höstterminen till Hammenhögs Friskoleförening, 
som även startade en fristående förskola. Ett mobilt stöd-
team med specialistkompetens inrättades i syfte att vara 
en gemensam stödresurs. Kulturpedagogiska enhetens 
verksamhet flyttades till nyrenoverade lokaler i Godsma-
gasinet. I maj månad blev allt klart avseende Naturskolan, 
ett samarbetsprojekt mellan barn- och utbildningsnämn-
den, Kiviks Musteri och Simrishamns Industrifastigheter 
AB. Verksamhetsstart är planerad till andra kvartalet 
2015. 

Under sommaren öppnades ett nytt asylboende med plats 
för 350 flyktingar på sjukhuset i Simrishamn vilket på-
verkade barn- och utbildningsnämndens olika verksam-
heter, liksom socialnämndens. Förutom att utöka beman-
ningen, etablerades en träffpunkt, Världens hus, för en-
samkommande flyktingbarn och ungdomar. 
 
Det nya särskilda boendet Joneberg Plaza med 54 lägen-
heter i Simrishamn invigdes i december. Boendet drivs av 
Aleris i enlighet med Lagen om Valfrihet. Socialnämnden 
beslutade under året att personlig assistans, LSS/LASS, 
inte längre skulle drivas i egen regi utan lades ut i enlighet 
med Lagen om Valfrihet. Det beslutades om en sommar-
jobbsgaranti för ungdomar som går på omvårdnadsutbild-
ning och hade godkänd praktik, liksom att man ökade 
antalet feriearbeten för skolungdom från 50 till 70 platser. 
 
Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg var 
framgångsrikt med förebyggande hembesök, fallprevent-
ion, fixartjänst, anhörigstöd, ökade insatser till personer 
med minnesproblematik samt tum-EKG. Behovet av 
särskilt boende var inte täckt under året, men öppnandet 
av Joneberg Plaza förväntas eliminera kön. Antal hem-
tjänsttimmar låg på en stabil nivå. De förebyggande insat-
serna hade betydelse för den lägre utvecklingstakten av 
behov av hemtjänst och hemsjukvård.  
 
Arbetet med översiktsplanen för Simrishamn slutfördes 
under 2014 i visionens anda. Den nya översiktplanen för 
kommunen antogs av kommunfullmäktige efter somma-
ren, men beslutet överklagades och Förvaltningsrätten 
upphävde det överklagade beslutet. Översiktsplanen 
kommer att ställas ut igen under våren 2015. 
 
Mycket arbete gjordes under året kring vattenförsörj-
ningsfrågan och avloppsrening. Gamla ledningar i cen-
trala Simrishamn byttes ut, projekteringen av den nya 
överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik fortsatte 
och i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet påbör-
jades arbetet med framtidens avloppsreningsverk på Sten-
gården.  
 
Det brobyggande kortspelet More Than One Story var, 
som första svenska idé, en av vinnarna av FN:s Intercul-
tural Innovation Award 2014 och priset delades ut vid en 
ceremoni på Bali, Indonesien, i närvaro av FN:s general-
sekreterare Ban Ki-moon. Folkbiblioteken i Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad slog samman sina 
biblioteksdatasystem och publika katalog till en gemen-
sam bibliotekskatalog för att öka tillgänglighet och ser-
vice samt ge låntagarna ett större utbud. I kommunens 
föreningsregister fanns vid årsskiftet 401 registrerade 
föreningar, vilket var en ökning med fem föreningar se-
dan förra årsskiftet och bröt därmed mot den nedåtgående 
trend som finns i övriga Skåne. 
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 Förvaltningsberättelse – utveckling och händelser år 2014 
 

Utvecklingsarbete och framtid 
 

Simrishamn måste - fortsatt prestigelöst, nämndsövergri-
pande och i samarbete med civilsamhället - kraftsamla 
kring befolkningsutvecklingen. Inledningsorden avseende 
utvecklingsarbete och framtid står kvar sedan förra året. 
De är lika aktuella i år som i fjor. Endast genom fokuse-
ring och samarbete kan kommunen vända en trend som 
inneburit många år av befolkningsminskning. Det ut-
vecklingsprojekt som beslutades under 2013, kommer att 
fortsätta, med ett särskilt fokus på en åtgärdsplan för en 
hållbar inflyttning. 
 
Simrishamns kommun måste fortsätta i visionens anda, 
med gemensamma mål och med gemensamma ansträng-
ningar, att fokusera på de stora värden och utvecklings-
möjligheter som finns.  
 
Ambitionen är också att ytterligare stärka kommunen som 
besöksmål, vilket bedöms kunna ge positiva effekter för 
inflyttningen, inte minst med tanke på styrkan i varumär-
ken som bland annat Österlen och Kivik. Ett ambitiöst 
och beprövat koncept för att utveckla besöksnäringen, 
Ambitionsdriven destinationsutveckling, påbörjas under 
senvintern 2015. Ett led i detta är också satsningarna på 
Östersjöns miljö genom verksamheten inom Marint cent-
rum i den nya utvecklingsenheten. Den nya översiktspla-
nen, när den blir antagen 2015, bör medföra positiva ef-
fekter genom att de framtida möjligheterna för kommunen 
tydliggörs. 
 
En förutsättning för att det ska vara intressant att flytta till 
kommunen är att dess kärnverksamheter levererar efter-
frågade tjänster på ett effektivt, men även tillmötesgående 
sätt. En medborgare eller besökare, som har en positiv 
upplevelse av kommunen, är den bästa ambassadören. Det 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som påbörjats 
fortskrider. Under projektnamnet En väg in är avsikten att 
förenkla kontakten med kommunen och öka servicegra-

den. Målsättningar för kommunens kommunikation antas 
under våren. Detta, tillsammans med en strategi och plan 
för kommunens informations- och kommunikationsarbete 
samt en satsning på medborgardialog, ger förutsättningar 
för en mer positiv upplevelse av såväl kommunverksam-
heten som det politiska arbetet.  
 
Demografin kommer även framöver att ha avgörande 
påverkan på kommunens ekonomi. Det är nödvändigt att 
fortsätta att utveckla förebyggande insatser och öka tem-
pot i införandet av IT-lösningar för att öka självständig-
heten för medborgarna. Här står kommunen inför en ut-
veckling som kommer att innebära stora förändringar, 
men också ställa nya och större krav på den kommunala 
organisationen.  
 
Den framtida kvaliteten i kommunens skolor avseende 
elevernas lärande och resultat, kommer i stor utsträckning 
att vara avhängigt av i vilken mån kommunen lyckas hålla 
en hög kvalitet i den lärarledda undervisningen. Långsik-
tiga satsningar sker inom områdena kollegialt lärande, 
digitalt pedagogiskt innehåll, matematik och en förstärkt 
statlig satsning på karriärstjänster för lärare inom alla 
skolformer utom förskola.  
 
Personalfrågor i ett brett perspektiv är viktiga om kom-
munen ska klara av att bedriva verksamheterna i framti-
den. Det handlar såväl om att torgföra det som gör kom-
munen till en attraktiv arbetsgivare, som att hitta samar-
betsformer med andra, stora arbetsgivare på Österlen. 
Insatser måste också göras inom skolan för att få ungdo-
mar att söka till bland annat vård- och omsorgsutbildning-
ar. Ledarskapsfrågan måste tydligare lyftas fram. Kraven 
på chefer ökar och fortfarande har många chefer alldeles 
för stora ansvarsområden. Frågan har ett tydligt genusper-
spektiv då det oftast är kvinnor som har dessa befattning-
ar.  
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 Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
Allmänekonomiska förutsättningar 
 

Efter en stark avslutning 2013 utvecklades svensk eko-
nomi förhållandevis svagt 2014. Främsta skälet var en 
fortsatt svag internationell utveckling och därmed en 
försvagad svensk export. Den öppna arbetslösheten i 
Sverige låg fortfarande på en hög nivå, cirka åtta procent. 
Den svenska styrräntan sänktes ytterligare, till den histo-
riska nivån noll procent och det var låg inflation i landet. 
Den svaga utvecklingen i samhällsekonomin innebar att 
kommunernas skatteintäkter ökade i begränsad takt. Skat-
teintäkterna var för Simrishamns del cirka 2 mnkr lägre 
än budgeterat 2014.  
 
Kommunens ekonomiska resultat   

Den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2014 inne-
bar ett balanskravsresultat på 0,4 mnkr. Det slutliga utfal-
let visade ett positivt balanskravsresultat på 4,9 mnkr. 
 

   Balanskravsavstämning  Bokslut Bokslut 
(tkr)   2013 2014 
      Årets resultat enligt resultaträkning 22 799 7 400 

Justeringar   

Fastighetsförsäljningar, reavinster 0 -6 196 

Pensionsmedelsförvaltning, värdeför-
ändring 

-4 883 -2 847 

 

Resultat i vatten- och avloppsverk-
samheten 

 

-3 278 
 

0 

 

Uttag från pensionsmedelsförvalt-
ningen 

 

6 500 
 

6 500 

Balanskravresultat 21 138 4 857 

Medel till resultatutjämningsreserv -2 580 0 

Medel till social investeringsfond -4 000 0 

Balanskravsresultat, efter        
förändring 1 

14 558 4 857 

1 Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 
 

Under året genomfördes tre fastighetsförsäljningar som 
medförde realisationsvinster på knappt 6,2 mnkr vilka 
avräknades vid balanskravsavstämningen.  
 
Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen be-
rodde på att avsikten med dessa medel är att underlätta 
finansieringen av successivt ökade pensionsutbetalningar. 
Därför exkluderades värdeförändringen vid avstämningen 
gentemot balanskravet. Justerat belopp 2,9 mnkr, bestod 
av utdelningar och realisationsvinster vid försäljningar. 
Pensionsmedelsförvaltningen bidrog istället till finansie-
ringen av verksamheten genom årliga uttag som beaktats 
vid balanskravsavstämningen, 6,5 mnkr för 2014. Uttagen 
fastställs i förväg och syftar till en rättvis finansiering av 
pensionsutbetalningarna över tiden. 
 
Då vatten- och avloppsverksamheten ska vara avgiftsfi-
nansierad över tiden görs justering för underskott samt vid 
återföring av ackumulerat underskott i denna verksamhet.  
Verksamhetens resultat visade ett överskott på 8,5 mnkr 
som i enlighet med redovisningsrekommendation bokför-

 
des som förutbetald intäkt, varför justering inte gjordes i 
balanskravsavstämningen 2014. 
 
En nyhet för kommunerna som tillämpades i Simrishamns 
kommun första gången föregående år, är att när tillräck-
ligt goda resultat redovisas kan medel avsättas till en 
resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan använ-
das för att reglera negativa balanskravsresultat under en 
lågkonjunktur. Vid införandet gavs kommunerna möjlig-
het att retroaktivt för åren 2010 - 2012 göra en avsättning, 
där kommunfullmäktige beslutade att avsätta cirka 17,1 
mnkr till resultatutjämningsreserven samt ytterligare 2,6 
mnkr för år 2013. Beloppet som kan avsättas ska motsva-
ras av den del av överskottet som överstiger en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 2014 års resultat föll inte 
inom ramen för dessa regler, varför ingen ytterligare av-
sättning till resultatutjämningsreserven gjordes. 
 
Föregående år avsattes 4,0 mnkr till en social investe-
ringsfond. Ingen ny avsättning gjordes 2014. 
 
Driftbudget 
 

Det budgeterade balanskravsresultatet uppgick till 0,4 
mnkr. I förhållande till budgeterat balanskravsresultat var 
utfallet drygt 4,5 mnkr högre, där nämnderna stod för 1,2 
mnkr. Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämn-
dernas utfall mot budget samt ett cirkeldiagram som visar 
nämndernas andel av den totala nettokostnaden som upp-
gick till 903,8 mnkr. Mer information återfinns under 
respektive nämnds avsnitt i denna årsredovisning. 
 
• Socialnämnden visade ett överskott på 7,0 mnkr där 

6,0 mnkr avsåg vård och omsorg. Det berodde främst 
på att hemtjänsttimmarna blev färre än budgeterat på 
grund av förebyggande insatser samt att antal äldre 
med behov av hemtjänst blev färre än förväntat. Ytter-
ligare faktorer som medverkade till överskottet var 
nedläggningen av Rosenborg, osäkerheten i den nya 
resursfördelningsmodellen samt allmän återhållsamhet 
inom verksamheten. 

• Barn- och utbildningsnämndens underskott uppgick 
till 6,5 mnkr, vilket främst berodde på förskoleklass 
och grundskoleverksamhet inom skolområdena Syd 
och Nord med ett underskott på 5,1 mnkr då verksam-
heterna bedrevs i små, ineffektiva och därmed dyra 
skolenheter. Kostenheten visade ett negativt resultat 
på 1,6 mnkr bland annat på grund av högre råvarupri-
ser, minskad efterfrågan och dyrare transportavtal. 
Förskoleområde Nord och Syd samt fritidshemsverk-
samheten redovisade ett underskott på 1,6 mnkr främst 
beroende på ökade personalkostnader i samband med 
mottagande av nyanlända barn och elever. Öster-
lengymnasiet visade ett underskott på 1,5 mnkr där 
anpassning av personalstyrkan och gemensamma 
kostnader till det minskade elevunderlaget på Öster-
lengymnasiet genomfördes under våren. Nova 
Academy, särskolan, vuxenutbildningen och den 
övergripande förvaltningen visade samtliga överskott 
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som motverkade den negativa budgetavvikelsen något. 
• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett positivt utfall 

mot budget på 2,0 mnkr. Fastighetsverksamheten vi-
sade ett överskott på 2,0 mnkr bland annat på grund av 
lägre uppvärmningskostnader samt lägre driftskostna-
der. Övriga verksamheter visade mindre över- respek-
tive underskott som tog ut varandra. 

• Kommunstyrelsens underskott var 1,0 mnkr som för-
klaras av ett flertal positiva och negativa poster. De 
största posterna som medförde underskott avsåg av-
gångsvederlag på 1,5 mnkr, uppbokning av en eventu-
ell tvist på 1,4 mnkr samt lägre lokalkostnader för Ma-
rint centrum och Skeppet på 1,0 mnkr. Lägre kostna-
der på 2,0 mnkr uppkom för vakanser vid föräldrale-
digheter, sjukskrivningar och i samband med rekryte-
ringar.  

• Kultur- och fritidsnämnden visade ett överskott på 0,2 
mnkr och berodde till största del på att budgeterad 
post för självriskkostnader inom ramen för entrepre-
nadavtalet inte behövde utnyttjas under året. 

• Myndighetsnämnden, kommunfullmäktige, valnämn-
den, revisionen och överförmyndarverksamheten re-
dovisade totalt ett underskott på 0,5 mnkr, vilket 
främst härrörde sig från valnämnden på 0,2 mnkr och 
överförmyndarverksamheten på 0,3 mnkr. 

 
 

Finansiering 
 

Under rubriken finansiering redovisas kostnader och 
intäkter som är gemensamma för kommunens verksam-
het. I första hand avses kommunalskatten, generella stats-
bidrag och utjämningsbidrag. Även vissa personalkostna-
der och finansiella kostnader och intäkter ingår. 
 

    Finansiering  Bokslut Budget Budget- 
(mnkr)   2014 2014 avvikelse 
        Skatter och generella 
bidrag 

912,6 914,2 -1,6 
 

Pensioner 
 

-53,9 
 

-55,2 
 

1,3 
 

Räntor 
 

-0,6 
 

-3,0 
 

2,4 
 

Avskrivningar 
 

-36,7 
 

-37,1 
 

0,4 
 

Interna poster 
 

77,5 
 

78,9 
 

-1,4 
 

Pensionsplacering, 
värdeförändring 

 

2,8 
 

0,0 
 

2,8 
 

Fastighetsförsäljning 
 

6,2 
 

1,1 
 

5,1 
 

Övrigt 
 

3,3 
 

0,0 
 

3,3 

Summa 911,2 898,9 12,3 
 

 
 

Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på 
drygt 12 mnkr. Exkluderas utfallet av realisationsvinster 
och pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet 
med vid balanskravsavstämningen, var överskottet drygt 
4,4 mnkr. 
 
Skatter och generella statsbidrag uppvisade en negativ 
budgetavvikelse på 1,6 mnkr varav skatteintäkternas av-
vikelse uppgick till 1,9 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget 
och kostnadsutjämningsavgiften hade totalt en negativ 
avvikelse på cirka 1,6 mnkr medan LSS-utjämningen, 
regleringsavgiften, införandebidraget och fastighetsavgif-
ten uppvisade överskott gentemot budget på 1,9 mnkr. 
 
Under året genomfördes tre fastighetsförsäljningar, Svea 
6 (före detta turistbyrån i Simrishamn), Gärsnäs 6:10 samt 
Stiby 1:106, vilket medförde realisationsvinster på 6,2 
mnkr. 
 
Det gjordes ingen nyupplåning under året utan enbart 
omsättning av befintliga lån. I samband med detta sänktes 
den genomsnittliga räntenivån. 
 
Överskottet under övrigt berodde främst på att kommun-
styrelsens anslag till förfogande, det vill säga kommunens 
budgetreserv, inte användes fullt ut.  
 
Investeringar 
 

Kommunens investeringar uppgick till 76 mnkr mot bud-
geterade 129 mnkr. Utbyggnaden av vatten- och avlopps-
ledningar finansieras genom anläggningsavgifter. Beaktas 
dessa avgifter uppgick den egenfinansierade investerings-
verksamheten till 71 mnkr. I genomsnitt under den sen-
aste femårsperioden uppgick nivån till cirka 42 mnkr. 
 
   Investeringsredovisning  Bokslut Budget 
(mnkr)   2014 2014 
      Investeringar 76,0 129,3 

Anläggningsavgifter -5,4 0,0 

Investeringar efter avdrag för  
anläggningsavgifter 

70,6 129,3 

1 Under året erhölls cirka 6,0 i form av anläggningsavgifter. Av dessa 
anläggningsavgifter delfinansierade cirka 5,4 mnkr (90 procent) inve-
steringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingick inte i 
investeringsredovisningen. 
 
Av kommunens totala investeringar på 76 mnkr stod 
samhällsbyggnadsnämnden för nästan 64 mnkr. Bland 
annat investerade denna nämnd 14 mnkr i ombyggnation-
er av skolorna i Kivik och Sankt Olof för att rymma även 
förskolor och tillagningskök. Till det anlades en konst-
gräsplan i Simrishamn för cirka 5 mnkr samt investeringar 
i det offentliga rummet på 9 mnkr, varav det största pro-
jektet avsåg reinvesteringar i gator på knappt 4 mnkr. 
Inom vatten och avloppsverksamheten genomfördes inve-
steringar för 27 mnkr.  
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Avvikelsen gentemot budget avsåg bland annat eftersläp-
ning avseende skollokaler, Sjöfartsstråket, Hammenhögs 
och Skillinge bycentrum, isverk samt reinvestering i ham-
narna enligt statusbedömning. Inom vatten- och avlopps-
verksamheten berodde avvikelsen huvudsakligen på för-
seningar beträffande vattenledningsnät och avloppsre-
ningsverk. 
 
Ekonomisk ställning 
 

Tillgångarna var vid bokslutstillfället redovisade till 1 133 
mnkr (1 091mnkr föregående år). Skulderna inklusive 
avsättningar, uppgick till 498 mnkr (464 mnkr). Det egna 
kapitalet var således 635 mnkr (627 mnkr) vilket innebar 
att soliditeten minskade från 57,5 procent år 2013 till 56,0 
procent 2014. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pens-
ioner uppgick soliditeten till 16 procent (14 procent) 
 
Som en viktig indikator på en kommuns långsiktiga eko-
nomiska handlingsberedskap brukar anges att soliditeten 
inte bör minska över tiden. Den senaste femårsperioden 
varierade soliditeten mellan 56 och 58 procent. Ett mått 
på en mer kortsiktig handlingsberedskap är rörelsekapi-
talet, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar, uppgick 
vid utgången av år 2014 till 40 mnkr, vilket kan jämföras 
med 62 mnkr föregående år. 
 
Likviditeten uppgick vid utgången av år 2014 till 133,5 
mnkr, en ökning med 21,8 mnkr under året. Den långfris-
tiga upplåningen var oförändrad, 155 mnkr vid årsskiftet. 
 
Förvaltning av pensionsmedel 
 

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid ut-
gången av 2014 ett bokfört värde på 105,7 mnkr och ett 
marknadsvärde på 159,2 mnkr. Under år 2014 ökade 
marknadsvärdet med 15 procent. I slutet av året verkställ-
des det beslutade uttaget på 6,5 mnkr. Med beaktande av 
detta uttag var ökningen närmare 11 procent. 
 
     Pensions-  Värde Värde  Uttag Värde 
placering 131231 före  141231 
(mnkr)  uttag   
          Bokfört värde 109,4   105,7 

Marknadsvärde 143,9 165,7 -6,5 159,2 

Förändring mark-
nadsvärde 

 15,1%  10,6% 

 
I följande tabell redovisas fördelningen mellan tillgångs-
slagen vid utgången av år 2014. En normalfördelning 
enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier och 40 
procent räntebärande tillångar. Vid årsskiftet fanns en 
övervikt gällande aktier.

 
 

   Tillgångsslag (%)  Placeringspolicy1 Bokslut 
   2014 
        Räntebärande papper 40,0 (+/-20) 38,5 

Aktier 60,0 (+/-20) 61,5 

varav svenska aktier  (0-60) 28,5 

varav globala aktier  0-40) 33,0 

Summa 100,0  100,0 
1 Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse 
 
Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 473 
mnkr, en minskning med 21 mnkr i förhållande till boks-
lutet 2013. Marknadsvärdet på placerade medel i finansi-
ella tillgångar motsvarade 34 procent av det totala pens-
ionsåtagandet, en ökning med knappt fem procentenheter 
jämfört med föregående årsskifte. Den del av pensionså-
tagandet som inte motsvarades av placerade medel fanns i 
kommunens tillgångar i form av fastigheter och anlägg-
ningar. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det 
lämnas upplysningar om pensionsmedel och pensionsför-
pliktelser. Informationen framgår av följande tabell. 
 
   Redogörelse enligt Rådet för kom-
munal redovisning rek nr 7 (mnkr) 

2013 2014 

      Avsättning pensioner -18,2 -18,3 

Ansvarsförbindelse -475,8 -454,4 

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde 109,4 105,7 

= Återlån, dvs totala förpliktelser minus 
finansiella placeringar 

-384,6 -367,3 

 

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde 
 

143,9 
 

159,2 
 

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

  

10,8% 
 

10,6% 

 

Förändring av pensionsförpliktelser 
  

6,9% 
 

-4,3% 
 

Pensionsmedelsförvaltning som andel av 
pensionsförpliktelser 

  

29,1% 
  

33,7% 
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God ekonomisk hushållning 
 

Enligt Kommunallagen (8 kap, 5 §) ska det för ekonomin 
anges finansiella mål som är av betydelse för en god eko-
nomisk hushållning. Som övergripande finansiellt mål i 
Simrishamns kommun gäller: 
 
• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfatt-

ning. 
 
Det övergripande målet bröts i budget 2014 ner i följande 
finansiella mål: 
 
• Balanskravsresultatet ska för år 2014 vara positivt. 
• Investeringar ska finansieras inom en låneskuld som 

inte får överstiga 210 mnkr. 
 
Balanskravsresultatet uppgick för 2014 till 4,9 mnkr vil-
ket var 4,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. 
Resultatmålet blev därmed uppfyllt. 

 
När det gäller målet om att investeringsverksamheten ska 
kunna finaniseras inom beslutat lånetak på 210 mnkr blev 
även detta mål uppfyllt. Låneskulden uppgick till 155 
mnkr vid årets slut och ökade därmed inte under året. Att 
låneskulden var oförändrad under året berodde på förse-
nade investeringar. Beslutad investeringsbudget för 2014 
hade, om den genomförts i planerad takt, kunnat rymmas 
inom en låneskuld på 210 mnkr. 
 
Sammantaget klarade kommunen de två finansiella målen 
gällande balanskravsresultatet och finansieringen av inve-
steringsverksamheten som kommunfullmäktige fastställde 
för år 2014. 
 
Kommunens målstyrning av verksamheten sker genom 
fem övergripande mål med inriktning på god ekonomisk 
hushållning. Uppföljningen av dessa verksamhetsmål i 
tabellen nedan visade att fyra av de fem målen bedömdes 
vara uppfyllda eller delvis uppfyllda.

 
    

 

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) 
 

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

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

Eleverna i kommunens grundskola 
åk 8 kan rekommendera sin skola 
till andra elever (år 2013 = 2,93 i 
medelvärde). 
< 2,5 = målet ej uppfyllt 
2,5 - 3,0 = målet delvis uppfyllt 
> 3,0 = målet uppfyllt 
(Uppföljningsansvar:  
Barn- och utbildningsnämnden) 
 

Av invånarna som är äldre än 80 
år ska inte andelen som erhåller 
omsorg i särskilt boende eller 
hemtjänst i ordinärt boende öka 
jämfört med år 2012.  
(Uppföljningsansvar:  
Socialnämnden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

God hälsa är en tillgång både för 
individen och organisationen. Att 
främja hälsa och förebygga sjuk-
dom är viktiga delar för att öka 
frisknärvaron, minska sjukdoms-
relaterade kostnader och få en 
effektivare verksamhet. 
 

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

Kvaliteten i kommunens skolor 
mäts utifrån elevers rekommen-
dation. Mätningen används för att 
visa att de resurser kommunen 
lägger ned på att utbilda sina 
elever ger ett önskvärt resultat. 
 
 
 
 

Genom förebyggande insatser för 
äldre invånare kan behovet av 
äldreomsorgsinsatser flyttas 
framåt. En utveckling som be-
döms vara positiv för både den 
enskilde och för kommunens 
ekonomi. 

 

Målet är uppfyllt. Flyttnettot var positivt och uppgick 
till 77 invånare där 1 225 personer flyttade till kom-
munen och 1 148 personer flyttade från kommunen. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgick 2014 till 
95,32 procent. 
 
 
 
 
 
 

Målet är inte uppfyllt. Arbetet med att ta fram under-
hållsplaner, i syfte att få adekvat underhåll av anlägg-
ningar, pågick och beräknas bli klart under 2015 eller 
i vissa fall därefter. Anläggningarna kräver grundlig 
genomgång och många av dem behöver efterföljande 
ombyggnation, vilket kommer att medföra arbete 
under en längre tidsperiod.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 68 procent av eleverna i års-
kurs 8 angav att de kan rekommendera sin skola till 
andra elever och detta till ett medelvärde av 2,79. 
Siffrorna visade att majoriteten var positiva till sin 
skola, men att det fortfarande finns utrymme till högre 
måluppfyllelse. 
 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Andel invånare över 80 år som 
erhöll omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordi-
närt boende minskade jämfört med år 2012. 
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En ny visions- och målstyrningsmodell tillämpades år 
2014. Till kommunens vision finns tre strategiska utveckl-
ingsområden; demokrati, demografi och geografi. Dessa 
utvecklingsområden ligger till grund för kommunens 
fokusområden, det vill säga de områden som det särskilt 
ska fokuseras på under mandatperioden. Utifrån fokusom-
rådena fastställde kommunfullmäktige nämndsmål som 
styrning av nämndernas verksamhet det kommande bud-
getåret. Uppföljning av dessa nämndsmål finns redovi-
sade i respektive nämnds verksamhetsberättelse och ersät-
ter tidigare års fullmäktigemål. Sammanfattningsvis 
gjorde nämnderna bedömningen att 35 av de 75 nämnds-
målen var uppfyllda. 32 mål bedömdes vara delvis upp-
fyllda medan fem mål inte bedömdes vara uppfyllda. Tre 
mål gick inte att mäta på grund av att statistik inte genom-
förts under året utan kommer att ske först 2015. 
 
Det positiva resultatet för år 2014 innebar att kommunen 
har haft överskott sedan bokslut 2002. Under den senaste 
femårsperioden har balanskravsresultatet i genomsnitt 
motsvarat knappt två procent av skatter, generella statsbi-
drag och utjämning. 
 
Liksom tidigare år uppnåddes de finansiella målen under 
2014. Även måluppfyllelsen gällande nämndsmålen får 
anses vara god. När det gäller verksamhetmålen med 
inriktning på god ekonomisk hushållning var det ett av 
målen som inte uppfylldes. Det var målet avseende un-
derhåll av kommunens tillgångar som inte uppfylldes. 
Samtidigt är avvikelserna i denna del till stora delar histo-
riskt betingade. Den sammantagna bedömningen är att 
utvecklingen under 2014 följt det som kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning. 
 
Ekonomisk framtidsbedömning 
 

Kommunens hittillsvarande utveckling bedöms ligga i 
linje med god ekonomisk hushållning. Det är samtidigt 
viktigt att framhålla att kommunen behöver öka det bud-
geterade överskottet för att ligga i nivå med god ekono-
misk hushållning. De samhällsekonomiskt kärva åren som 
varit har kunnat motivera att målet i princip varit att und-
vika underskott. Att det ekonomiska utfallet de senaste 
åren, till och med år 2014, trots detta visat godkända utfall 
beror till övervägande del på tillfälliga intäkter, främst i 
form av återbetalningar av premier avseende arbetsmark-
nadsförsäkringar. 
 
Efterhand som den samhällsekonomiska utvecklingen blir 
starkare, är det viktigt att kommunen återgår till att bud-
getera med minst en procents överskott. 

 
Förutom att vara en förutsättning för att framöver kunna 
följa kravet på god ekonomisk hushållning, innebär detta 
även en anpassning till att kommunernas kostnader fram-
över kommer att öka till följd av den demografiska ut-
vecklingen. Ett budgeterat överskott ökar vidare möjlig-
heterna för att hantera tillfälliga kostnadsökningar som 
kan uppkomma vissa år. Kommunen behöver ett överskott 
för att även framöver nå en rimlig självfinansiering av 
investeringsverksamheten. 
 
En oroande faktor för Simrishamns kommun är den be-
folkningsminskning som fortsatte under 2014. Under den 
senaste femårsperioden har befolkningen minskat med 
knappt 400 personer vilket motsvarar knappt 17 mnkr i 
minskade skatter och statsbidrag. Att vända denna nega-
tiva trend är en av de mest prioriterade insatserna för 
Simrishamns kommun framöver. 
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 Förvaltningsberättelse – Simrishamns kommun år 2014 
 

 

 

Balanskravsresultatet 
uppgick till 4,9 mnkr. 

Resultat inklusive 
poster av engångska-
raktär uppgick till 7,4 

mnkr. 

Simrishamns kom-
mun blev utsedd till 
Årets Nyföretagar-

kommun 2014. 
Konstgräsplanen vid 

Korsavadshallen bygg-
des och slutbesiktiga-

des under året. 
 

Antal tillsvidareanställda 
i Simrishamns kommun 

var 1 267 personer 
(1 305 fg år) per den 31 

december 2014. 

Investeringar-
na uppgick till 

76,0 mnkr. 

Det brobyggande kortspelet More Than One Story 
var, som första svenska idé, en av vinnarna av 

FN:s Intercultural Innovation Award 2014. Priset 
delades ut till kommunens ungdomssamordnare 
vid en ceremoni på Bali, Indonesien, i närvaro av 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. 
 

Samverkansavtal tecknades med 
IP-Only om utbyggnad av fibernät. 

Målet är att minst 95 procent av 
hushållen ska ha tillgång till fibernät 

senast år 2020. 
 

Konstnären Carolina Falkholt fick 
uppdraget att utföra en fasadmålning 

på grannfastighetens vägg som 
vetter mot museiträdgården. Mål-

ningen fick namnet På armslängds 
avstånd och invigdes den 2 juli. 

Evenemanget gav stor uppmärk-
samhet i riksmedia. 

I maj månad skrevs avtal avseende 
Naturskolan, ett samarbetsprojekt mel-

lan barn- och utbildningsnämnden, 
Kiviks Musteri och Simrishamns Industri-

fastigheter AB. Verksamhetsstart är 
planerad till andra kvartalet 2015. 

 

Det nya särskilda bo-
endet Joneberg Plaza 

med 54 lägenheter 
invigdes i december. 

Träffpunkten Världens hus 
för ensamkommande flyk-

tingbarn och ungdomar 
etablerades. 

 

En handi-
kappramp 
placerades  
vid Gyllebo-

badet. 
 

Beslut fattades under hösten att tillsam-
mans med övriga kommuner inom syd-

östra Skåne driva Ambitionsdriven  
destinationsutveckling. 

 

En ny jämställdhets-
plan med mångfalds-
perspektiv togs fram. 

 

I Borrby anlades en 
ny parkeringsplats i 

anslutning till 
Borrby camping. 

 

Arbetet med pro-
jektet Rätt till heltid 

inleddes. 
 

Den nya gymnasieskolan Nova 
Academy startade i augusti verksam-

het i kulturhuset Valfisken med 53 
elever mot planerade 48, med utbild-
ningarna Nova Sports, Nova Digital 
Design och Nova Performing Arts. 
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 Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag 
 

Kommunen fem år i sammandrag 
 

      Kommunen fem år i sammandrag Bokslut 
jan-dec 

2010 

Bokslut 
jan-dec 

2011 

Bokslut 
jan-dec 

2012 

Bokslut 
jan-dec 

2013 

Bokslut 
jan-dec 

2014 
            Soliditet (%) 57 56 56 58 56 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 96 100 99 98 99 

Eget kapital (mnkr) 588,6 593,9 604,5 627,3 634,7 

Eget kapital per invånare (tkr) 30,5 31,0 31,8 33,1 33,6 

Tillgångar (mnkr) 1 034,1 1 066,5 1 084,4 1 090,9 1 133,3 

Tillgångar per invånare (tkr) 53,6 55,7 57,1 57,6 59,9 

Anläggningslån (mnkr) 145,2 165,0 165,0 155,0 155,0 

Anläggningslån per invånare (tkr) 7,5 8,6 8,7 8,2 8,2 

Pensionsskuld (mnkr) 396,8 444,4 445,9 475,8 454,4 

Avsatt till pensioner (mnkr) 5,2 15,9 16,4 18,2 18,3 

Årets resultat (mnkr) 32,7 5,3 10,6 22,8 7,4 

Nettoinvesteringar (mnkr) 44,4 44,8 46,3 39,1 76,0 

Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51 

Antal invånare per balansdagen (st) 19 297 19 147 18 997 18 951 18 905 

 
Antal invånare 
 

Antal invånare per den 31 december 2014 uppgick till 18 905, vilket är en minskning med 46 personer jämfört med den 
31 december 2013. 
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 Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning 
 

2014 års personalekonomiska redovisning återfinns i en fördjupad form i Personalbokslut 2014. Nedanstående redovis-
ning består av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.  
 
Antal anställda 
 

I Simrishamns kommun var 1 267 personer tillsvidarean-
ställda per den 31 december 2014 vilket motsvarade         
1 103,7 årsarbetare. En betydande majoritet av kommu-
nens anställda, 81 procent, var kvinnor. Under 2014 
minskade antal anställda med 38 personer. Minskningen 

berodde främst på pensionsavgångar, samt en förändring 
av organisationen kring personliga assistenter som inte 
längre finns kvar i kommunens regi. Öppnandet av Aleris 
Joneberg Plaza bidrog till att ett antal undersköterskor 
minskade på grund av uppsägning på egen begäran. 

 

     Antal tillsvidareanställda per förvaltning Totalt 
2014 

Förändring 
mot 2013 

Kvinnor 
2014 

Män 
2014 

          Kommunledningskontor 40 -2 26 14 
 Samhällsbyggnadsförvaltning 70 0 19 51 

Kultur- och fritidsförvaltning 32 2 20 12 

Barn- och utbildningsförvaltning 435 -20 353 82 

Socialförvaltning 690 -18 
 
 

604 86 

Totalt 1 267 -38 1 022 245 

 
Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor 
grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställ-
ningar. I tabellen nedan redovisas totalt antal individer 
med tidsbegränsade anställningar samt dessa individer 
omräknat till antal årsarbetare fördelat på kvinnor och 
män.  

En tidsbegränsad anställning kan vara antingen allmän 
visstid eller vikariat eller båda delarna. Totalt antal allmän 
visstidsanställda uppgick till 484 stycken, medan antal 
årsarbetare uppgick till 67,2 stycken. Totalt antal an-
ställda på vikariat uppgick till 375 stycken, medan antal 
årsarbetare uppgick till 43,6 stycken. 

 

       Tidsbegränsade anställ- Allmän visstid, anställning och årsarbetare Vikariat, anställning och årsarbetare 
ningar, totalt antal samt                Antal  Antal Antal Antal Antal Antal 
omräknat till antal års-    anställningar  årsarbetare årsarbetare   anställningar   årsarbetare årsarbetare 
arbetare 
 

            kvinnor män  kvinnor män 
              Kommunledningskontor 16 6,9 4,2 2 2,0 0,0 

Samhällsbyggnadsförvaltning 9 0,0 3,5 4 3,0 1,0 

Kultur- och fritidsförvaltning 9 1,0 4,5 5 0,0 0,8 

Barn- och utbildningsförvaltning 70 28,5 6,2 142 9,1 2,9 

Socialförvaltning 380 5,7 6,7 
 

222 22,2 2,6 

Totalt 484 42,1 25,1 375 36,3 7,3 
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 Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning 
 

Löner och övriga personalkostnader 
  

Under 2014 uppgick personalkostnaderna till 594 mnkr. 
Totalt minskade personalkostnaderna med 12 mnkr, vilket 
motsvarade en minskning på 2,0 procent jämfört med 
föregående år.  
 
Minskningen berodde på att antal anställda minskade med 
2,9 procent jämfört med 2013 som i sin tur medförde 
minskade sociala avgifter. Sjuklönekostnaderna minskade 
med 8,0 procent vilket främst berodde på en viss ökning 
av långtidssjukskrivningarna, samtidigt som korttidsfrån-
varon minskade något. Arvode till förtroendemän och 
ersättning uppdragstagare ökade med 3,7 procent. Övriga 
kostnader i tabellen avsåg avgångsvederlag.  
 

    Direkta  
personalkostnader (tkr) 

2012 2013 2014 

        Arvode till förtroendemän 5 054 5 070 5 214 

Ersättn till uppdragstagare 3 938 4 727 4 949 

Löner till arbetstagare 372 125 377 424 369 965 

varav timlöner 27 539 29 322 26 453 

Lön vid tjänstledighet 1 208 1 122 2 055 

Semesterlön 41 119 44 585 43 551 

Sjuklön 4 240 5 046 4 640 

Reseersättning, traktamente 1 542 1 453 1 538 

Omkostnadsersättning 2 182 2 568 2 547 

Övrigt 1 665 414 1 523 

Personalomkostnader 159 597 163 719 157 994 

Summa 592 670 606 128 593 976 

 
 

 
 

 
Sjukfrånvaro 
 

Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 4,14 
procent, vilket var en marginell minskning jämfört med 
föregående år då motsvarande siffra var 4,44 procent.  
 
Det var främst korttidssjukfrånvaron som minskade jäm-
fört med föregående år. Långtidssjukskrivningar från och 
med dag 60 stod för 39,31 procent, vilket var en ökning 

jämfört med föregående år då långtidssjukfrånvaron upp-
gick till 35,90 procent.  
 
Under året påbörjades ett arbete med att ta fram nya ruti-
ner för rehabilitering som stöd till chefer för att kunna 
arbeta mer förebyggande med de anställdas hälsa. 

 
         Sjukfrånvaro,  
samtliga anställda 

<29år 
2013 

<29år 
2014 

30-49 år 
2013 

30-49 år 
2014 

>50 år 
2013 

>50 år 
2014 

Totalt 
2013 

Totalt 
2014 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,37 2,69 3,93 3,71 5,33 4,81 4,44 4,14 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 3,48 11,09 25,87 34,96 45,16 45,58 35,90 39,31 

 
 
         Sjukfrånvaro, kvinnor <29år 

2013 
<29år 
2014 

30-49 år 
2013 

30-49 år 
2014 

>50 år 
2013 

>50 år 
2014 

Totalt 
2013 

Totalt 
2014 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,51 2,96 4,29 3,91 5,88 5,35 4,90 4,55 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 2,29 14,65 26,96 35,62 47,71 47,31 38,12 41,29 

 
 
         Sjukfrånvaro, män <29år 

2013 
<29år 
2014 

30-49 år 
2013 

30-49 år 
2014 

>50 år 
2013 

>50 år 
2014 

Totalt 
2013 

Totalt 
2014 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,03 2,08 2,48 3,00 3,03 2,49 2,66 2,63 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 7,13 0,00 18,27 31,93 24,42 29,51 20,15 26,81 
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 Förvaltningsberättelse – organisation 
 

Nämndsorganisation 
 

Nämndsorganisationen beslutades i kommunfullmäktige den 27 februari 2012, § 12, och gäller från och med den 1 mars 
2012 till och med 2014. 

Samhälls-
byggnads-

nämnd
(11)

Kommun-
styrelse

(13)

Kommun-
fullmäktige

(49) Revision

(6)

Valberedning

(5)

Kommun-
styrelsens 

arbetsutskott
(5)

Myndighets-
nämnd

(7)

Barn- och 
utbildnings-

nämnd
(11)

Överför-
myndare

Socialnämnd

(11)

Kultur- och 
fritidsnämnd

(9)

Valnämnd

(7)

Samverkans-
råd barn och 

familj
(6)

Arbetsutskott

(5)

Individ- och 
familjeutskott

(5)

 
 
                                      Mandatfördelning per parti 
 

   Mandatfördelning per parti,  2010 1 2014 2 
sorterat efter antal mandat 2014   
      Arbetarepartiet Socialdemokraterna 13 13 

Moderata Samlingspartiet 14 10 

Sverigedemokraterna 3 7 

Centerpartiet 4 5 

Feministiskt initiativ 4 4 

Österlenpartiet 4 3 

Miljöpartiet De gröna 3 3 

Folkpartiet liberalerna 2 2 

Kristdemokraterna 1 1 

Vänsterpartiet 1 1 
Samtliga partier 49 49 

                                                                                                   1 Mandatfördelning 2010 gäller från och med den 1 november 2010. 
                                                                                                   2 Mandatfördelning 2014 gäller från och med den 15 oktober 2014. 
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 Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder 
och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engage-
mang oavsett juridisk form, redovisas under detta avsnitt uppgifter och information 
om kommunens samlade verksamhet. I den sammanställda redovisningen ingår samt-
liga 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 in-
nebär 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, renhåll-
ning och industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, helägt, Sim-
rishamns Industrifastigheter AB, helägt, och Österlens Kommunala Renhållnings AB 
vilket ägs tillsammans med Tomelilla kommun med 50 procent vardera. Under året 
gjordes en nyemission i Simrishamns Industrifastigheter AB med 4 mnkr. 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund omfattade kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel var 24 procent år 2014. Simrishamns, Tome-
lilla och Ystads kommuner har bildat Ystad-Österlenregionens miljöförbund som 
övertog samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Simrishamns andel i förbundet var 33,7 procent 2014. Vid årsskiftet 2012/2013 bilda-
des Destination Ystad Österlen AB i syfte att utveckla besöksnäringen. Under året 
förvärvade Simrishamns och Ystads kommuner ytterligare aktier och äger numera 50 
procent vardera. Från och med år 2012 är Simrishamns kommun delägare i Biogas 
Ystad Österlen ekonomiska förening. Kommunens andel 2014 är 25 procent. 

Kommunens samlade verksamhet 
 

Kommunala uppdragsföretag 
 

Kommunkoncernen 
 

Kommun-
förvaltningen 

 
Kommunkoncern-

företag 

 
Samägda företag  
utan inflytande 

 
Kommunala  

entreprenader 

 
Simrishamns  
Bostäder AB, 100 % 
 

Simrishamns Industri-
fastigheter AB, 100 % 
 

Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, 50 % 
 

Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund, 24 % 
 

Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, 33,7 % 
 

Destination Ystad   
Österlen AB, 50 % 
 

Biogas Ystad Österlen, 
25 % 

SYSAV 
 

Kommuninvest Ekono-
misk Förening 
 

Kommunassurans Syd 
AB 

Aleris, ordinärt och 
särskilt boende 
 

Förenade Care, ordinärt 
boende (LOV) och 
särskilt boende 
 

Carema Närvård AB, 
bårhusförvaring 
 

Fritid Österlen Holding 
AB, drift av turist- och 
fritidsanläggningar 
 

S:t Olofs idrottsförening, 
drift av utomhusbad 
 

Kiviks Buss, skolskjuts 
 

Klas Hanssons Åkeri 
AB, skolmattransporter 
 

Sodexo, städning 
 

Mobiltoalett Kust, städ 
toaletter etc. 
 

Niscayah, larmtjänster 
 

Gislövs spolbilar, slam-
sugning och spolning av 
brunnar 
 

Städax Fönsterputs, 
fönsterputsning 
 

Lunnarps Transport, 
gräsklippning och slag-
hackning 
 

One Nordic, belysning 
 

Marin Center Syd, drift 
småbåtshamnen 
 

Diverse entreprenader 
för markarbete, snö- och 
halkbekämpning 
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 Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

Simrishamns Bostäder AB 
 

 
Uppdrag 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sim-
rishamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärs-
lägenheter i anslutning till bostäder samt äldreboende. 
Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt med samhälls-
nytta enligt ägardirektiv och interna styrdokument. 
 
Årets händelser 
 

• I november 2014 beslutade bolaget att förvärva samt-
liga aktier från Joneberg Holding i bolaget Nya Jo-
neberg C AB, i vilket det pågick byggnation av 27 bo-
städer. Inflyttning till den nya fastigheten kommer att 
ske i juli 2015. 

• Socialnämnden avvecklade verksamheten för särskilt 
boende i Skogsgläntan, varför fastigheten Sankt Olofs 
gård i Sankt Olof avyttrades för 2,5 mnkr. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Planerat lägenhetsunderhåll genomfördes avseende mål-
ning och tapetsering på 2,4 mnkr samt golvunderhåll till 
en kostnad av 1,4 mnkr. 
 
Ekonomi 
 

Bolaget tillämpade för första gången bokföringsnämndens 
allmänna råd om årsredovisning BFNAR 2012:1, K3 
innebärande att jämförelseposter för år 2013 räknades om, 
vilket påverkade 2013 års resultat negativt med 4,0 mnkr 
på grund av högre avskrivningar enligt K3:s kompo-
nentavskrivningsregel. 
 
Bolaget visade år 2014 ett överskott på 5,1 mnkr. Det 
genomfördes investeringar för 28,8 mnkr varav de största 
var inkoppling av fiberkabel till samtliga bostäder på  
11,1 mnkr, uppdatering av trygghetslarm i äldreboende på 
2,1 mnkr samt införandet av fjärrvärme i flera olika om-
råden på 2,1 mnkr.  
 
Framtid 
 

Bolaget arbetar utifrån beslutade mål i affärsplanen 2014-
2016 och affärsmässigt och med samhällsnytta enligt 
lagkrav. Bolaget strävar efter att genom effektiv och 
kunddriven fastighetsförvaltning samt nyproduktion av 
attraktiva bostäder bidra till kommunens utveckling. 
 
 

Simrishamns Industrifastigheter AB 
 

 
Uppdrag 
 

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

• I maj månad blev allt klart avseende Naturskolan, ett 
samarbetsprojekt mellan barn- och utbildningsnämn-
den, Kiviks Musteri och Simrishamns Industrifastig-
heter AB. Verksamhetsstart är planerad till andra 
kvartalet 2015.  

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Bolaget förvärvade Garvaren 8 från Lyckeby Construct-
ion för en köpeskilling om 6 mnkr. Lyckeby ska hyra 
lokalerna under tre år för att successivt flytta sin verk-
samhet till andra lokaler i Simrishamn.  
 
Simrishamns kommun gav bolaget ett utökat mandat att 
arbeta med uthyrning av Södra Kajen. 
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade ett överskott på 0,7 mnkr. Investeringarna 
uppgick till 6,6 mnkr. 
 
Framtid 
 

Bolagets förstärkta ekonomi ger bolaget bättre förutsätt-
ningar att arbeta för att bidra till Simrishamns utveckling. 
 

 
Lövgroda

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

      Antal anställda (st) 21 24 
Nettoomsättning 106 267 111 288 
Resultat efter finansiella poster  -519 5 096 
Nettoinvesteringar 69 770 28 843 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

      Antal anställda (st) 0 0 
Nettoomsättning 3 972 4 611 
Resultat efter finansiella poster  -40 698 
Nettoinvesteringar 403 6 579 
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 Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 

 
Uppdrag 
 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Sim-
rishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållnings-
frågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett 
för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt 
sätt samt med tillämpning av kommunernas självkost-
nads- och likställighetsprinciper. 
 
Årets händelser 
 

• I maj presenterades utredningen kring producentan-
svaret i Sverige. Utredningen föreslog att producent-
ansvaret skulle vara oförändrat. Efter valet i september 
föreslog den nya regeringen att ansvaret skulle flyttas 
över till kommunerna. På grund av den politiska tur-
bulensen efter valet har något förslag inte presenterats. 
Detta beräknas ske under våren. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Under året förberedde bolaget sig för den kommande 
upphandlingen av renhållningsentreprenad. En utredning 
rörande kommande insamlingssystem presenterades för 
ägarkommunerna där man förordade en övergång till 
hämtning med flerfackssystem. Beslut kommer att fattas i 
början av 2015. Under året utfördes med hjälp av Utre-
darna i Nybro en kundundersökning bland 300 kunder i 
området för att kartlägga kundnöjdhet i området, vilket 
visade en kundnöjdhet på mer än 80 procent.  
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade ett mindre underskott. Nettoomsättningen 
ökade med 1,4 procent medan kostnaderna ökade bland 
annat beroende på ökade kostnader för matavfallsin-
samling och behandling av material från de tre återvin-
ningscentralerna samt inköp av nya administrativa pro-
gram, för att kunna erbjuda tjänster som e-faktura och 
mina sidor i syfte att ge kunderna en ännu bättre service. 
Investeringarna uppgick till 0,1 mnkr. 
 
Framtid 
 

Målet är att maximera återvinningen av material och 
energi samt minimera deponeringen av hushållens avfall. 
Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer 
och bolaget ska värna om kunderna och erbjuda tjänster 
med låga priser, god service och hög leveranssäkerhet. 
Redan under 2014 har bolaget nått det nationella miljömå-
let för 2018 vilket innebär att minst 50 procent av hushål-
lens matavfall behandlas biologiskt.   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 

 
Uppdrag 
 

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser 
som staten eller kommunerna ska svara för vid olycks-
händelser och överhängande fara för olyckshändelser för 
att förhindra och begränsa skador på människor, egendom 
eller i miljön. Räddningstjänsten i kommunerna Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserade i ett 
kommunalförbund under namnet Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund, SÖRF. 
 
Årets händelser 
 

• I samband med det senaste årsskiftet lanserades Rädd-
ningstjänsten SÖRF på Facebook för att på så sätt 
kunna nå de kommuninvånare som inte nås på annat 
sätt och därigenom sprida förebyggande budskap till-
sammans med lättsam information. 

• Ett nytt handlingsprogram för Lagen om Skydd för 
Olyckor arbetades fram och beslutades av direktionen. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Förbundet återfanns återigen i den absoluta toppen när det 
gäller snabbast responstid i landet. Responstiden utgörs av 
tiden mellan det att den hjälpsökande ringer 112 tills en 
resurs från förbundet finns på plats. Den anstormning av 
egensotningsansökningar som förbundet upplevde under 
2013 avstannade. Vid kundmöte sker information vilket 
medfört att tidigare spridd desinformation om sotning och 
brandskyddskontroll nu i många fall uppfattas rätt av 
fastighetsägaren. 
 
Ekonomi 
 

Förbundet visade ett överskott på 0,2 mnkr. Överens-
kommelse om lön och anställningsvillkor för räddnings-
tjänstpersonal i beredskap sades upp av Brandmännens 
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
vilket skapade en positiv budgetavvikelse på knappt         
1 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgick till 2,4 mnkr. 
 
Framtid 
 

Kommunalråden i Burlöv, Lund och Sjöbo ska träffas i 
början av 2015 och besluta kring det fortsatta arbetet med 
en eventuell sammanslagning med Räddningstjänsten 
Syd. Beslutet att utreda frågan fattades av Sydöstra Skå-
nes Samarbetskommitté hösten 2013.  

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

      Antal anställda (st) 0 0 
Nettoomsättning 32 693 33 125 
Resultat efter finansiella poster  1 406 -33 
Nettoinvesteringar 213 83 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

      Antal anställda (st) 50 51 
Nettoomsättning 59 834 64 627 
Resultat efter finansiella poster  -1 216 228 
Nettoinvesteringar 3 295 2 374 
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 Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

 
Uppdrag 
 

Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har över-
lämnat samtliga författningsreglerade uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet till Ystad-Österlen-
regionens miljöförbund, som ska svara för de samver-
kande kommunernas myndighetsutövning och de övriga 
uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgö-
ras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälso-
skyddsområdet. 
 
Årets händelser 
 

• Landshövding Margareta Påhlsson besökte miljöför-
bundet under hösten. 

• Förbundet fyllde fem år. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Under året utfördes 460 inventeringar av enskilda avlopp 
och 1 394 kontroller och inspektioner. Rapporter från 
tillsyn och kontroll fanns tillgängliga på hemsidan. 
PROEFF-tillsyn är ett avtal mellan Länsstyrelsen, Ener-
gimyndigheten och miljöförbundet. I projektet ingick att 
verksamhetsutövaren skulle se över sin energiförbruk-
ning. Arbetet påbörjades under 2014 och kommer att 
fortsätta. Miljöförbundet har haft en aktiv roll när det 
gäller att bygga en biogasanläggning i Tomelilla kom-
mun. Det har förts diskussioner mellan bland annat Sjöbo 
kommun, Länsstyrelsen och Miljöförbundet för att föra 
projektet vidare.  
 
Ekonomi 
 

Förbundet visade ett överskott på 0,4 mnkr. Årets första 
sju månader visade ett resultat som understeg budget, men 
förbundet gjorde ett starkt avslut på året och hämtade hem 
större delen av underskottet i förhållande till budget. 
Självfinansieringsgraden uppgick till 54 procent där målet 
var 55 procent. Anledningen var främst att de externa 
intäkterna understeg budget där det största tappet låg 
inom timavgifterna. 
 

Tio markägare väckte talan mot miljöförbundet solidariskt 
med kommunen och yrkade ersättning för värdeminsk-
ning/skada på grund av påstådda inskränkningar i på-
gående markanvändning inom deras fastigheter med ett 
totalt belopp på 99 mnkr samt en av dessa markägare med 
ytterligare 5 mnkr. 
 
Framtid 
 

Miljöförbundet arbetar för att bli ett förbund som står för 
rättsäkerhet, ärlighet och förtroende. 
  
Under kommande år är det investeringar inom IT som 
krävs, med nya programuppdateringar av ärendehante-
ringssystemet och uppgradering av hemsidan. Leasingbi-
larna kommer att behöva bytas ut i början av 2016 eller 
efter att nytt avtal upprättats. 
 
Medlemskommunerna har framfört önskemål om att pro-
tokoll efter inspektion och kontroll ska lämnas ut på plats 
efter besöket. Som ett mål för 2015 ska 50 procent av alla 
protokoll vara skrivna på plats. 
 
Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och för-
bundets uppdrag, myndighetsutövning. 
 

 
 
 
 
 
 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

      Antal anställda (st) 19 18 
Nettoomsättning 15 817 14 844 
Resultat efter finansiella poster  1 858 353 
Nettoinvesteringar 0 0 
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 Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande 
organ. 

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

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

 
Årets händelser 
 

• Efter de nationella valen i september tillträdde ett nytt 
kommunfullmäktige från och med den 3 november.  

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden 
22 motioner och ställde sju frågor. Kommunfullmäktige 

hade under året elva ordinarie sammanträden. Allmänhet-
ens frågestund anordnades i samband med behandlingen 
av årsredovisning 2013 samt budget 2015. 22 nya med-
borgarförslag kom in under året. Kommunfullmäktiges 
ledamöter bjöds in till temadag om bokslut 2013. 
 
Ekonomi 
 

 
Kommunfullmäktige visade ett mindre underskott. An-
ledningen var högre sammanträdeskostnader än förväntat.

 
 

 
Brantevikshus 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  773 997 
Nettokostnader 773 997 
Budget 844 950 
Budgetavvikelse 71 -47 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Christer Akej (M) till och med 2014-11-03, Håkan Erlandsson (C) från och med 2014-11-04 
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 Verksamhetsberättelse – revisionen 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed och kommunrevis-
ionens reglemente. 

 
Årets händelser 
 

• Förutom lagstadgad granskning av delårs- och årsbok-
slut genomförde revisionen fem djupgranskningar un-
der året: avtalshantering inom samhällsbyggnads-
nämnden, kommunstyrelsens beredning av ärenden, 
förskolornas systematiska kvalitetsarbete och barn- 
och utbildningsnämndens tillsyn över fristående för-
skolor, resursfördelningssystem inom äldreomsorg och 
handikappomsorg samt barn- och utbildningsnämn-
dens beslut och hantering av underskott inom nämn-
den. Utöver detta upprättade revisorerna promemoria 
kring kommunstyrelsens uppsikt över den ideella för-
eningen Sydkustens fiskeområde, den ideella före-
ningen KIMO Baltic Sea, övriga ideella föreningar 
som kommunen är medlem i samt avstängning och 
uppsägning av förvaltningschef.   

 
Verksamhetsuppföljning 
 

I vanlig ordning lades stor vikt vid att kommunicera resul-
taten från granskningsarbetet, vilket gav revisonen åter-
koppling 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 träffade företrädare för 
nämnder och förvaltningar i olika ärenden. 
 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
 

 
Revisionen uppnådde en budget i balans. Nya rutiner för 
uppföljning användes under året. 
 
Framtid 
 

Under den nya mandatperiodens första år, kommer mer 
resurser än vanligt att läggas på utbildning samt att revis-
ionen har så kallat dubbel revision under första kvartalet, 
då den gamla sitter kvar till slutrevisionen och den nya 
inleder sitt arbete i samband med det nya budgetåret.  
 

 
Kentska tärnor  

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  1 013 1 040 
Nettokostnader 1 013 1 040 
Budget 1 020 1 040 
Budgetavvikelse 7 0 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Revisionen 
 
Ordförande: Birgitta Larsson (FP) 
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 Verksamhetsberättelse – valnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folkom-
röstningar på lokal nivå. 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om 
vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och ut-
bilda röstmottagare. 

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

 
Årets händelser 
 

• Val till Europaparlamentet genomfördes i maj månad. 
• De nationella valen genomfördes i september månad. 

 
Glimmingehus 

Verksamhetsuppföljning 
 

Inför valet till Europaparlamentet och de nationella valen 
fungerade arbetet med röstmottagande och rapportering 
bra. Inom förvaltningen fanns det många nya tjänstemän 
och mycket tid lades på arbetet med valet. Inför höstens 
riksdags-, landstings- och kommunalval utbildades samt-
liga röstmottagare liksom inför valet till Europaparlamen-
tet. 
 
Måluppföljning  
 

Kommunfullmäktige satte inte upp mål för valnämndens 
verksamhet. Valnämnden ansvarade för att verksamheten 
bedrevs i enlighet med bestämmelserna i vallagen och i 
andra författningar som reglerar frågor knutna till val-
nämndens verksamhet. 
 
Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett underskott på 0,2 mnkr. Detta be-
rodde på utökade möjligheter till förtidsomröstningar som 
inte finansierades via statsbidrag. 
 
Framtid 
 

Under kommande år kommer valnämnden att arbeta end-
ast i begränsad omfattning. Nästa val är de nationella 
valen år 2018. 
 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 0 672 
Kostnader  21 1 264 
Nettokostnader 21 592 
Budget 20 360 
Budgetavvikelse -1 -232 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Valnämnden 
 
Ordförande: Bo Håkansson (M) 
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 Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Vara tillsynsmyndighet vars ansvarsområden är god-
manskap, förvaltarskap, förmynderskap samt godman-
skap för ensamkommande flyktingbarn. Överförmyn-
daren är även en utredande och beslutande myndighet. 

 
Årets händelser 
 

• Samverkan med kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Trel-
leborg och Ystad utvecklades. 

• Utbildningarna för gode män förbättrades. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Antalet ärenden ökade med endast två procent, samma 
ökning som föregående år. Antal ärenden sedan den 31 
december 2003 ökade med 123 procent. Andelen svåra 
ärenden ökade och bland annat andelen yngre med funkt-
ionshinder och i behov av ställföreträdarskap. Överför-
myndarverksamheten arbetade på ett konsekvent sätt med 
förändringar, förbättringar och effektiviseringar för att 
möta den ökande ärendemängden och den ökande kom-
plexiteten i ärendena.  
 
Hemsidan hölls uppdaterad och användes främst av gode 
män och förvaltare. 
 
En intern kontrollplan upprättades, beslutades och följdes. 
 
Måluppföljning  
 

Kommunfullmäktige fastställde inga nämndsmål för år 
2014 avseende överförmyndarverksamheten. 
 
Ekonomi 
 

  
Överförmyndarverksamheten visade ett underskott på   
0,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av något fler ärenden, 
men främst av att svårighetsgraden ökade, vilket medför-
de högre arvodering. 
 

 
 

 
Skrattmås 
  
Framtid 
 

Bedömningen är att antal ärenden kommer att öka men 
framför allt att ärendenas svårighetsgrad kommer att öka.  
 
Rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare är 
prioriterade områden. Samverkan med grannkommunerna 
kommer att bli ännu viktigare. Efter en lagändring i för-
äldrabalken den 1 januari 2015 kommer ansvaret för ut-
redning av godmanskap att överflyttas från tingsrätten till 
överförmyndaren. Detta kommer att medföra ett merar-
bete, men i relativt liten omfattning. Att arbeta på ett 
strukturerat sätt med utveckling, intern kontroll och kvali-
tet är nödvändigt för en väl fungerande överförmyndar-
verksamhet i en allt mer komplicerad omvärld. 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 296 372 
Kostnader  2 386 2 648 
Nettokostnader 2 090 2 274 
Budget 1 715 2 005 
Budgetavvikelse -375 -269 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Överförmyndarverksamheten 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson 
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 Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
 
 
 

  
Uppdrag 
 

• Leda, samordna, planera och följa upp den kommu-
nala ekonomin och verksamheten. 

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

• Följa samhällsutvecklingen, göra analyser och vara 
uppdaterad på samhällsförändringar. 

 

Årets händelser 
 

• Simrishamns kommun blev utsedd till Årets Nyföreta-
garkommun 2014. 

• Samverkansavtal tecknades om utbyggnad av fibernät. 
Målet är att minst 95 procent av hushållen ska ha till-
gång till fibernät senast år 2020.  

• E-tjänsteplattformen, som utvecklades i samverkan 
med fyra andra kommuner, togs i drift under 2014 
med en grundläggande funktionalitet och ett par e-
tjänster i mindre skala.  

• Beslut fattades under hösten att tillsammans med 
övriga kommuner inom sydöstra Skåne driva Ambit-
ionsdriven destinationsutveckling. 

• En utvecklingsenhet bildades bestående av tidigare 
turistenheten, näringslivsenheten och marina verk-
samheter. 

• Projektet Rätt till heltid startade. 
• En ny handlingsplan för barns rättigheter utformades. 
• En ny jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 

togs fram. 
• Inriktningsbeslut fattades om att införa konceptet En 

väg in, en organisationsform som allt fler kommuner 
tillämpar när det gäller medborgarservice. 

• Ekonomi- och personalmodulerna i beslutsstödsyste-
met togs i drift.  

• Kommunen tog över projekten Spökgarn och Fishing 
for litter från KIMO Baltic Sea. 

• I juni lanserades kommunens nya intranät. 

 
Kyrkoplan i Simrishamn 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Anders Johnsson (M) till och med 2014-11-03, Karl-Erik Olsson (S) från och med 2014-11-04 
Förvaltningschef: Anna Thott 
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 Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

En översyn beträffande beredningsarbetet av ärenden 
inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom-
fördes, vilket innebar att presidieberedningar formalisera-
des i syfte att ge mer tid för politiska överväganden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott började använda politi-
kerportalen som ett första steg mot digitalisering av sam-
manträdesverksamheten. 
 
Resultatet av en uppföljande attitydmätning avseende in- 
och utflyttning presenterades av statistiska institutionen 
vid Lunds universitet. Det anordnades en välkomstdag för 
nyinflyttade där det fanns möjlighet att träffa politiker och 
tjänstemän från nämnder och förvaltningar. 
 
Tillväxt Syd genomförde, med stöd från Simrishamns 
kommun, en omfattande tillväxtsatsning för företag. 
 
Intensifiering av arbetet med att införa Självservice, ett 
rapporteringssystem för lönetransaktioner, bland fler 
medarbetare gav förväntat resultat, där större delen av 
personalen numera använder systemet.  
 
Förslag på nytt ledarutvecklingsprogram togs fram till-
sammans med övriga kommuner i Sydöstra Skånes sam-
arbetskommitté. 
 
Utifrån den antagna handlingsplanen avseende barns 
rättigheter genomfördes omfattande utbildningsinsatser 
såväl hos politiker som hos anställda. Kommunen fick 
mycket uppmärksamhet från omvärlden för sitt arbetssätt 
och fick därigenom möjlighet att vara föregångare och 
inspiratörer till andra kommuner i barnrättsarbetet. 
 

Kommunens nya jämställdhetsplan uppmärksammades i 
övriga Skåne. Kommunen deltog som inspirationsföre-
dragshållare på Länsstyrelsens jämställdhetskonferens och 
fick mycket positiv återkoppling på detta arbete.   
 
Marint centrum bedrev ett antal projekt i samarbete med 
Skånes hav och vatten, Sydkustens fiskeområde och 
KIMO Baltic Sea. Fokus låg på innovations- och utveckl-
ingsprojektet InnoVatten och Läkemedelsrester i vatten 
samt projekt om marint skräp och spökgarn samt ett pro-
jekt för att främja ett lokalt hållbart fiske. 
 
Flera informationsinsatser genomfördes för att underlätta 
och skapa förutsättningar för lokala företag att lämna 
anbud vid upphandlingar. Bland annat i form av utbild-
ning och en öppen mässa inför julen där lokala företag 
fick möjlighet att presentera sitt sortiment. 
 
Gemensamma marknadsföringskampanjer genomfördes 
tillsammans med Tourism in Skåne på den svenska och 
danska marknaden. Turistbyråverksamhet bedrevs i Kivik 
i samarbete med Kivik Tourism och Kiviks byalag under 
sommarperioden. Kommunen var bidragsgivare i sam-
band med orienteringstävlingen O-ringen. Sillens dag 
arrangerades återigen tillsammans med lokala företagare. 
On Spot Story, en webbaserad mobilsida med stadsvand-
ring i Simrishamn togs fram. En turistekonomisk under-
sökning samfinansierades tillsammans med Event in 
Skåne i samband med Äppelmarknaden.  
 
Intern kontroll genomfördes enligt plan utan anmärkning. 

Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Kommunen ska prioritera detaljplaner som 
medger flera lägenheter i samma detaljplan. 
 

Företagen upplever företagsklimatet som 
bra. Nivån ska inte understiga föregående 
års nivå. 
 

Det är attraktivt för nya företag att etablera 
sig i kommunen. Nivån ska inte understiga 
föregående års nivå. 
 

Alla företag ska få en god service. Nivån 
ska inte understiga föregående års nivå. 
 
 

Utveckla reseanledningar på destinationen 
för att öka antalet gästnätter och arbeta för 
en året runt destination. 
 

Kommunens översiktsplan utarbetas i linje 
med fokusområdet. 
 

Verksamheter och projekt med marin an-
knytning samverkar. Antalet projekt med 
marin anknytning ska öka. 
 
 

 
 

 

Målet är delvis uppfyllt. Under året togs 13 detaljplaner fram varav tre avsåg 
bostadsändamål med möjligheter till 11 lägenheter.  
 

Målet är delvis uppfyllt. I Svensk näringslivs årliga ranking av näringslivsklima-
tet steg Simrishamn tolv placeringar. Dock var nivån fortfarande låg. 
 

 
Målet går inte att följa upp då måluppföljning ska ske genom resultatsamman-
ställning från mätning 2014 inom Kommunens Kvalitet i Korthet, vilket inte 
mättes 2014. Dock var nyföretagandet fortsatt högt.  
 

Målet är uppfyllt. En professionell nyföretagarrådgivning skedde genom kom-
munens aktiva medverkan i NyföretagarCentrum Ystad-Österlenregionen. Dock 
saknades statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

Målet är uppfyllt. Antal gästnätter ökade samt gemensamma marknadsförings-
kampanjer genomfördes tillsammans med Tourism in Skåne på den svenska 
och danska marknaden. 
 

Målet är uppfyllt. Översiktsplanen antogs under året. Den blev dock överklagad. 
 
 

Målet är uppfyllt. Samverkan avseende verksamheterna på Marint centrum 
samt antal projekt med marin anknytning ökade. 
 
 
 

  

_ 
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 Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 
uppleva att de får ett gott bemötande. 
 
 

Öka möjlighet för distansarbete. 
 
 

Tillgänglighet, service och effektivitet ska 
öka genom införande av e-tjänster. Infö-
rande av 20 e-tjänster ska göras under år 
2014. E-tjänster möjliggör att information 
inte bara ges på begäran. 
 

Vid utgången av år 2014 ska kommunsty-
relsen ha utarbetat en strategi för att öka 
befolkningen. 
 

Kommunen ska arbeta för att påverka tid-
planen avseende Simrishamnsbanan så att 
detta prioriteras och tidigareläggs. 
 

Ökade marknadsföringsinsatser genom 
kommunens hemsida med inriktning på 
Simrishamns kommun som inflyttnings-
kommun. 
 

God arbetsmiljö - Medarbetarna ska vara 
nöjda med den totala arbetssituationen. 
Minst 70 procent av medarbetarna ska 
rekommendera den egna arbetsplatsen. 
 

Simrishamns kommun ska vara en jämställd 
arbetsplats. 
 

Rätt kompetens finns för att nå verksamhet-
ens mål och tillgodose dess behov på kort 
och lång sikt. 
 

Handlingsprogram ska tas fram under år 
2014 för att förtydliga fokusområdet. 
 

Medborgarnas möjlighet att delta i kommu-
nens utveckling ska vara god och ska inte 
understiga 2012 års nivå. 
 

Tydliga roller och ansvar för politiker och 
tjänstemän. 
 

Samtliga medarbetare ska känna till Sim-
rishamns kommuns visions- och målstyr-
ningsmodell. 
 

Avtalstroheten ska öka. År 2014 är inrikt-
ningen på inköp av kontorsmaterial. 
 

Modellen för den ekonomiska och verksam-
hetsmässiga styrningen ska utvecklas för en 
tydlig koppling till kommunens vision och 
målstyrning. 
 

Ekonomienhetens ska leda, utveckla och 
utbilda i ekonomiadministrativa och redovis-
ningsmässiga frågor. 
 

Gott ledarskap - Ledarskapet ska utvecklas, 
tydliggöras och stärkas. En ledarpolicy 
utarbetas. 
 

Gemensam e-strategi för hela kommunen 
ska upprättas år 2014. 
 

 

Målet är delvis uppfyllt. Bland annat ökade medelvärdet avseende andel med-
borgare som upplevde ett gott bemötande via telefonkontakt från 82 procent 
2013 till 83 procent 2014. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Bredbandsutbyggnad påbörjades där de första orterna 
beräknas vara anslutna till fibernätet i början av 2015. 
 

Målet är delvis uppfyllt. E-tjänsteplattformen togs i drift med grundläggande 
funktionalitet och ett par e-tjänster i mindre skala. Därtill började användandet 
av politikerportalen i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. En strategi för inflyttning togs fram och ska beslutas 
under våren 2015. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Simrishamns kommun medverkade i den pågående 
förstudien. 
 
 

Målet är uppfyllt. Kommunens webbplats utökades med speciella inflyttningssi-
dor för presumtiva nya invånare. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Resultatet av tidigare medarbetarenkät analyserades 
och bearbetades på respektive arbetsplats. En ny medarbetarenkät kommer att 
genomföras under 2015. 
 
 

Målet är uppfyllt. En ny jämställdhetplan med mångfaldsperspektiv har antagits 
samt lönekartläggning genomfördes i enlighet med mål. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Detta mättes genom rekryteringspolicy samt kompe-
tensförsörjningsplan. Riktlinjer för rekrytering utarbetades och antogs. Genom-
förandet av kompetensförsörjningsplaner kommer att ske under 2015. 
 

Målet är inte uppfyllt. Ingen enskild handlingsplan togs fram. Dock belystes 
delar av målet i handlingsplanen för hållbar inflyttning.  
 

Målet är delvis uppfyllt. Enligt mätning förbättrades resultatet av aktiviteter för 
medborgardialog från 75 procent till 76 procent. Ett utkast till policy och riktlinjer 
för medborgardialog arbetades fram. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Revidering av reglemente och delegationsordning 
genomfördes samt utbildningsinsatser är inplanerade under 2015. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Visionsarbetet implementerades på respektive arbets-
plats där uppföljning sker i samband med 2015 års medarbetarenkät. 
 
 

Målet är uppfyllt. Uppföljning gjordes mot tecknade avtal. Ny upphandlingspo-
licy arbetades fram under året. 
 

Målet är uppfyllt. Det nya beslutsstödssystemet lanserades och utbildningsin-
satser genomfördes. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Utbildningsinsatser genomfördes. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Under året låg fokus på ledarskapsfrågor i kommunens 
chefsgrupp. Ledarpolicy kommer att arbetas fram under 2015. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Kommunen arbetade med verksamhetsutveckling med 
stöd av IT. Strategin kommer att behandlas under 2015. 
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 Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
Ekonomi 
 

 
Kommunstyrelsen visade ett underskott på 1,0 mnkr. 
 
Underskottet härrörde från ett flertal poster. Inga projekt-
medel betalades ut till Leader Ystad-Österlenregionen 
vilket innebar ett överskott på 0,4 mnkr. Kostnaderna för 
kollektivtrafik och färdtjänst blev 0,4 mnkr lägre än för-
väntat. Ett avgångsvederlag belastade kommunstyrelsens 
resultat med 1,5 mnkr. En uppbokning avseende en even-
tuell tvist medförde kostnader på 1,4 mnkr. Avgifterna till 
de båda kommunalförbunden blev 0,1 mnkr lägre än för-
väntat. Lokalkostnaderna för Marint centrum och Skeppet 
medförde en negativ budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Reste-
rande överskott på 2,0 mnkr avsåg främst lägre kostnader 
på grund av vakanser vid föräldraledigheter, sjukskriv-
ningar samt i samband med rekryteringar. Dessutom var 
kostnaderna för företagshälsovård, personalbefrämjande 
åtgärder och fackliga företrädare lägre än förväntat.  
 

 
Rosentorget i Simrishamn

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raketen i Simrishamn 
 
Framtid 
 

Kommunens främsta utmaning i framtiden är att vända 
trenden med ett vikande befolkningsunderlag, där utarbe-
tande av en handlingsplan för inflyttning kommer att 
prioriteras under 2015.  
 
Arbetet med att införa En väg in innebär att den tillsatta 
projektledaren ska medverka till att processbeskrivningar 
tas fram och att ny teknik med bland annat utbyggda e-
tjänster ska tas i drift. 
 
Projektet Rätt till heltid kommer att drivas under 2015. 
Fokus kommer även att ligga på projektet Ambitionsdri-
ven destinationsutveckling samt uppbyggnad av verksam-
hetsplanering med måluppföljning i beslutsstödsystemet. 
 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 8 374 8 265 
Kostnader  75 501 81 689 
Nettokostnader 67 127 73 424 
Budget 70 184 72 472 
Budgetavvikelse 3 057 -952 
   
Nettoinvesteringar 1 304 6 544 
Budget 2 870 7 650 
Budgetavvikelse 1 566 1 106 
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 Verksamhetsberättelse – myndighetsnämnden 

 
 
 
 

 
 
Uppdrag 
 

• Ansvara för uppgifter inom byggväsendet avseende 
myndighetsutövning.  

• Informera inom nämndens eget ansvarområde och 
reformera nämndens regelbestånd. 

 
Årets händelser 
 

• Kundenkät skickades vid två tillfällen. Kundnöjdheten 
uppgick till 80 procent. 

• Ändringar i plan- och bygglagen innebar att 23 tidi-
gare bygglovspliktiga ärenden numera endast var an-
mälningspliktiga.  

• Översiktsplanens antagande medförde en ökad rättssä-
kerhet i beslut om förhandsbesked då dess bebyggel-

 
 

sestrategi innebar en restriktivitet gällande spridd be-
byggelse.  

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Antal beslut i bygglovsärenden ökade under året, men den 
totala mängden ärenden minskade marginellt jämfört med 
föregående år. Antal beslut i myndighetsnämnden mins-
kade med 24 procent jämfört med föregående år. Antal 
beslut i förhandsbesked nästintill halverades jämfört med 
föregående år. 
 
Antal beviljade bygglov minskade med 16 procent och 
antal avslag på ansökningar om bygglov minskade i jäm-
förelse med 2013. 
 
Den interna kontrollplanen fastställdes och genomfördes 
där inga väsentliga avvikelser upptäcktes. 

 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Förtätning av byar ska eftersträvas för att 
minska spridd bebyggelse och på så vis 
bidra till minskad miljöbelastning. 
 

Genom bra och tydlig information om gäl-
lande tillgänglighetskrav ökas kunskapen 
om tillgänglighet bland medborgare, nä-
ringsidkare och förvaltare av offentliga 
platser. 
 

Verka för bra och tydlig information samt 
god rådgivning i bygglovsfrågor. 
 

Bedriva korrekt myndighetsutövning i enlig-
het med plan- och bygglagen. 
 
 
 
 

 

 

Målet är delvis uppfyllt. Andelen positiva förhandsbesked inom sammanhållen 
bebyggelse var 67 procent. Ny översiktsplan kommer att bidra till bättre be-
slutsunderlag. 
 

Målet är uppfyllt. Hemsidan uppdaterades med aktuell information avseende 
bygglovsbefriade åtgärder och tillgänglighet. Broschyr och handledningsmateri-
al om tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring färdigställ-
des. 
 

 
Målet är uppfyllt. Kundnöjdheten uppgick under perioden till 80 procent. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Rättssäkerheten uppgick till 70 procent under perioden. 
Av totalt nio upphävda beslut under perioden var sex beslut av administrativ 
karaktär. Dessa kommer att särredovisas 2015. 

 
Ekonomi 
 

 
Myndighetsnämnden visade ett överskott på 53 tkr.  
 

Framtid 
 

Ändringar i plan- och bygglagen innebär att taxor och 
handläggning av vissa ärenden måste ses över. Informat-
ion- och rådgivningsmaterial måste tas fram för att tydlig-
göra kommunens ställningstagande avseende den nya 
översiktsplanen. Det finns behov av att implementera e-
arkiv och e-tjänst, vilket kommer att innebära att bygg-
lovsarkivet förmodligen måste digitaliseras. Ett nytt ären-
dehanteringssystem eller uppdatering av befintligt ären-
dehanteringssystem, som bättre kan hantera bygglovs-
prövningen genom sökbarhet, påminnelser och statistik 
behövs. En tillsynsplan bör tas fram för att klargöra am-
bitionen med tillsynsärenden. 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  561 552 
Nettokostnader 561 552 
Budget 590 605 
Budgetavvikelse 29 53 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Myndighetsnämnden 
 
Ordförande: Monica Gripp (M) till och med 2014-06-30, Håkan Rosenkvist (M) från och med 2014-07-01 
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson till och med 2014-08-13 Tillförordnad förvaltningschef: Anders Wanstadius 
till och med 2014-09-16, Henrik Olsson från och med 2014-09-17 
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 Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 

 
 
Uppdrag 
 

• Ansvara för kommunens gator, vägar, järnvägar, ham-
nar, park- och grönytor, vatten- och avloppsanlägg-
ningar, övriga 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 inklu-
sive främjande av energihushållningen samt att före-
träda kommunen i Västra Hanöbuktens och Österlens 
vattenvårdsförbund. 

• Ansvara för kommunens fastighetsförvaltning. 
 
Årets händelser 
 

• Ny översiktplan för kommunen antogs av kommun-
fullmäktige. Beslutet om antagande överklagades och 
Förvaltningsrättens dom upphävde det överklagade 
beslutet. Översiktsplanen kommer att ställas ut igen. 

• Kulturhuset Valfisken och Godsmagasinet byggdes 
om, för att inrymma nystartad gymnasieverksamhet 
respektive Kulturpedagogiska enheten.  

• Skolorna i Sankt Olof och i Kivik byggdes om för att 
kunna inrymma förskolorna på respektive ort. Om-
byggnationerna inkluderade tillagningskök. 

• Konstgräsplanen vid Korsavadshallen byggdes och 
slutbesiktigades under året. 

• En sandsug med tillhörande elverk köptes in och blev 
klar för användning under hösten. Det kvarstår miljö-
prövning innan sandsugen kan användas. 

• I Borrby anlades en ny parkeringsplats i anslutning till 
Borrby camping. 

• Byte av en råvattenledning mellan Rörum och Baske-
mölla slutfördes. 

• Samhällsbyggnadschefen fick avsluta sin tjänst i au-
gusti månad. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kundnöjdheten mättes inom verksamheterna mätning-
beräkning-kartering samt bygglov och uppgick till 82 
respektive 80 procent.

 
 
 

13 detaljplaner antogs avseende bostäder, kultur, skola, 
camping, friluftsbad, hamn och industri. 
 
Underhållsåtgärder avseende kommunens fastigheter var 
under första halvåret mycket intensiva.  
 
De lediga lokalerna på Österlengymnasiet minskade under 
året, då olika verksamheter främst förknippade med flyk-
tingmottagandet lokaliserades dit. 
 
Åtgärder vidtogs för att åstadkomma bättre inomhuskli-
mat genom förbättrad ventilation samt att spara energi 
genom att minska kommunens oljeberoende. Förbättring 
av säkerhet och brandskydd fortsatte som planerat. 
 
Hammenhögs Friskoleförening startade sin friskola under 
hösten och hyrde för detta ändamål en del av skolan i 
Hammenhög av kommunen. Barn- och utbildningsför-
valtningen bedrev vidare förskola i resterande byggnader. 
Stiftelsen Skillinge fria skola fick avslag på sin ansökan 
om att få starta friskola. Stiftelsen visade intresse av att 
köpa den tomma skolan i Skillinge. 
 
I Skillinge gästhamn pågick installationen av en betalstat-
ion för att underlätta betalning av både el- och hamnav-
gift. Ytterligare en del av Södra hamnen i Brantevik för-
bereddes, för att arrenderas till Hamnlaget. Under våren 
installerades hyrbryggor i småbåtshamnen i Simrishamn. 
Reinvestering avseende pontonbryggor pågick i Sim-
rishamn. 
 
Projekteringen avseende Hammenhögs torg, del av Sjö-
fartsstråket och Jonebergsområdets utemiljö och ombygg-
nation av Östergatan i Simrishamn samt avseende genom-
förande av detaljplanen för Skillinge och Tobisvik fort-
skred.  
 
Skötselplaner för naturområde Åbackarna, Kråsebo, Ag-
delundsområdet samt Borrby backar slutfördes. I Tobisvik 
blev en parkeringsplats upprustad. Förvaltningen uppdate-
rade befintligt kartmaterial avseende grönyteskötsel. 
Byggnation av rondellen i korsningen Christian IV:s 
väg/Fabriksgatan i Simrishamn blev nästan färdig. Bygg-
nation av genomfartsled i Simrishamn från tågstationen 
till Branteviksvägen, Bussgatan, slutfördes.  
 
Reinvestering i gatubelysning och gator fortsatte. Inom 
gatudriften pågick planerade beläggningsarbeten i form av 
asfaltering och stensättning enligt beläggningsplan. 
 
Arbetet med att bygga ut fibernätet i kommunen inleddes 
och förvaltningen hade del i arbetet med grävtillstånd 
samt för- och efterbesiktning. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ordförande: Christer Vigren (ÖP) 
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson till och med 2014-08-13 Tillförordnad förvaltningschef: Anders Wanstadius 
till och med 2014-09-16, Henrik Olsson från och med 2014-09-17 
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 Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden  

 
Under hösten påbörjades ett ungdomsprojekt i samarbete 
med Tomelilla kommun för upprustning av Skåneleden. 
 
Övergångsställe utmed Christian Barnekowsgatan i Sim-
rishamn märktes ut med blinkande övergångsskyltar. 
Åtgärdsprogram för höjd trafiksäkerhet och trygghet i 
Friaborgsparken togs fram. Hastighetsöversyn Rätt fart i 
staden fortskred. Gatumarkering utfördes i Simrishamns 
tätort. Framtagning av cykelvägsplan för Simrishamns 
kommun påbörjades. Kommunen slutförde tillsammans 
med Trafikverket framtagning av en åtgärdsvalsstudie för 
Kivik och Karakås.  
 
Förvaltningen genomförde en geoteknisk undersökning 
och utredning avseende förutsättningar för en eventuell 
framtida etablering av laxodling. 
 
Reparation i hamnarna med anledning av skador som 
förorsakades av isen tidigare vintrar utfördes och krävde 
stora resurser 
 
Utbyggnation av landsbygdens vatten och avlopp i egen 
regi påbörjades i Attusa, Tåghusa och Rönnebröd och 
avsåg avlopp på grund av brist på vattentillgång. Utanför 
projektet landsbygdens vattenförsörjning fick många 
fastigheter vatten- och spillvattenserviser. 
 
Arbetet med att byta ut gamla ledningar i centrala Sim-
rishamn fortsatte. Projekteringen av den nya överförings- 

 
ledningen mellan Brösarp och Kivik fortlöpte. Det pågick 
sanering av avloppsledningar i bland annat Vitaby, 
Hammenhög och Borrby. Legaliseringsarbetet av vatten-
täkter pågick. En delregional vattenförsörjningsplan fär-
digställdes och presenterades under våren i samverkan 
med grannkommunerna. Framtagande av den kommunala 
vatten- och avloppsplanen fortgick. I Stengårdens av-
loppsreningsverk installerades en ny polymerberedare för 
användning i reningsprocessen då den gamla polymerbe-
redaren gick sönder efter cirka 40 års användning. En 
försiktig belastning av slamvassbäddarna gjordes under 
våren och resultatet var positivt. Arbetet med att ta fram 
en långsiktig lösning för hantering av avloppsslam pågick. 
 
Saneringen av fastigheterna i kvarteret Joneberg i Sim-
rishamn blev i stort sett klar och den externa parten fort-
satte med byggnationen. Framtida åtagande för kommu-
nen är att bygga vägar och utemiljö. 
 
Förvaltningen påbörjade, i samarbete med IVL Svenska 
Miljöinstitutet, arbetet med framtidens avloppsrenings-
verk på Stengården. 
 
Under hösten 2014 fattades beslut om en organisations-
förändring som gäller från och med 2015. 
 
Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes, 
vilket visade på ett antal förbättringsområden. 

 

 
Branteviks hamn 

30 
 



 Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 
 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Exploatering i områden dit inflyttning av 
permanentboende förväntas ske, ska priori-
teras. 
 

Anpassade mötesplatser för hela kommu-
nens ålderstruktur och som bedöms som 
säkra och trygga möteplatser. 
 
 
 

Hamnarna ska i högre grad upplevas som 
attraktiva mötesplatser och besöksmål av så 
väl permanentboende som turister. 
 

Industriell hamnverksamhet och Sim-
rishamns betydelse som en av Sveriges 
viktigaste landningsplats för fisk ska utveck-
las och säkerställas. 
 

Förskolors och skolors lokaler och utemil-
jöer ska motsvara brukarnas förväntningar 
och önskemål. 
 

Tillgängligheten i det offentliga rummet ska 
motsvara brukarnas förväntningar och 
önskemål. 
 

Offentliga miljöer i byarna och i Simrishamn 
ska upplevas som attraktiva och spän-
nande. 
 

Öppna medborgarmöten som behandlar 
frågor om det offentliga rummet ska hållas. 
 

Ökad närvaro på internet, sociala medier. 

 

Målet är delvis uppfyllt. Det fanns visserligen tillgång till byggklara tomter, men 
framtagande av bostadsförsörjningsprogram kommer att ske först 2015. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Det saknades tillräckliga investeringsmedel. Vid om-
byggnation av befintliga lekplatser samt park- och gatumiljöer beaktade förvalt-
ningen olika åldersstrukturers behov. Ombyggnationerna skedde inte i tillfreds-
ställande omfattning. Möten hölls löpande med trygghetsrådet. Dock genomför-
des inga trygghetsvandringar. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Utveckling av besöksnäringen bedrevs bland annat 
genom projektering av Sjöfartsstråket där byggnation påbörjas 2015. Driften av 
hamnarna fungerade väl. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Fiskeflottan reduceras fortlöpande på grund av minskat 
fiskbestånd. Det pågick utvecklingsarbete avseende etablering av isfabrik, 
filéfabrik och laxodling.  
 
 

Det går inte att ange måluppfyllelse då nästa mätning av kundnöjdhet ska 
genomföras under våren 2015. Projektering av utemiljö vid Backstugans för-
skola påbörjades. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Inventering av det offentliga rummet pågick. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Ombyggnation av Hammenhögs torg och 
Skillinge bycentrum projekterades och kommer att påbörjas 2015. 
 
 

Målet är inte uppfyllt. Inga öppna medborgarmöten hölls. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Hemsidan användes i större omfattning än tidigare som 
en informationskanal gentemot medborgarna. Felanmälan via hemsidan fort-
satte. Facebook användes inte. 

_ 
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Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett överskott på 2,0 mnkr. 
 
Det underliggande överskottet inom vatten- och avlopps-
verksamheten var 8,5 mnkr, som till sin helhet exkludera-
des och bokfördes som förutbetald intäkt, tidigare be-
nämnt eget kapital. Överskottet inom vatten- och av-
loppsverksamheten avsåg minskade underhållsåtgärder 
avseende vatten- och avloppsledningar, högre bruknings-
avgifter, lägre elkostnader, minskade kundförluster samt 
lägre kostnader för löpande slamhantering och högre 
periodiserade anläggningsavgifter. 
 
Offentliga rummet visade ett överskott på 0,6 mnkr då 
intäkter för återställning av asfalt efter utförda grävarbe-
ten av ledningsdragande verk ökade och vinterväghåll-
ningskostnader var lägre än förväntat. Ökade kostnader 
för reparation och underhåll av gatubelysningen hade en 
dämpande effekt.  
 
Hamnverksamhetens underskott på 0,3 mnkr avsåg lägre 
varuavgifter och lägre intäkter för elförbrukning och 
hamnavgifter. Intäkterna minskade kraftigt på grund av 
minskat fiskbestånd, vars effekt blev delvis mildrad av 
lägre driftskostnader. 
 
Fastighetsverksamheten uppnådde ett överskott på 2,0 
mnkr på grund av lägre uppvärmningskostnader, lägre 
driftskostnader, efterskänkt hyreskostnad för fjärde kvar-
talet avseende Björkegrenska gården och minskade städ-
insatser, vilka dock dämpades på grund av högre kostna-
der för ökade krav på larm. 
 
Staben och nämndsverksamheten nådde ett överskott på 
0,7 mnkr och berodde på lägre verksamhetskostnader. 
 
Planverksamhetens underskott uppgick till 0,2 mnkr och 
berodde på att arbetet med översiktsplanen krävde större 
insatser än vad förvaltningen tidigare förväntat sig på 
grund av den planerade tidplanen.  
 
Mätning-beräkning-kartering och bygglov uppvisade ett 
mindre underskott. Bygglovsavgifterna minskade kraftigt, 

men vakanta tjänster och lägre verksamhetskostnader 
bidrog till att dämpa den negativa effekten. 
 
Med anledning av rådande lågkonjunktur blev ingen fas-
tighet såld och slutredovisad, varför exploateringsverk-
samheten visade ett underskott på 0,8 mnkr.  
 
De skattefinansierade investeringarna ledde till ett över-
skott på 22,3 mnkr, vilket innebar en eftersläpning främst 
avseende skollokaler, Sjöfartsstråket, Hammenhögs och 
Skillinge bycentrum, isverk samt reinvestering i hamnar-
na enligt statusbedömning. Vatten- och avloppsinveste-
ringar exklusive landsbygdens vattenförsörjning och ser-
viser försenades och ledde till ett överskott på 26,6 mnkr, 
vilket huvudsakligen avsåg vattenledningsnätet och av-
loppsreningsverk. Investeringar i landsbygdens vattenför-
sörjning samt vatten- och avloppsserviser ledde till ett 
överskott på 1,7 mnkr och inbringade anläggningsavgifter 
på 6,0 mnkr, varav 0,6 mnkr periodiserades och påver-
kade driften medan resterande belopp blev balanserat. 
 
Framtid 
 

Det finns ett behov av att i en samlad insats namnge alla 
lokalvägar i kommunen. En informativ och användarvän-
lig karta över kommunen förväntas bli publicerad på 
kommunens hemsida 2015. Implementering av e-
förvaltning påbörjades centralt, vilket innebär att inom en 
snar framtid måste bygglovsarkivet digitaliseras och pro-
gramvaror köpas in för att kunna ta del av fördelarna med 
digital hantering fullt ut. 
 
Det har blivit allt viktigare att vidareutveckla hamnverk-
samheten, eftersom minskat fiskbestånd och upphörande 
av Bornholmsfärjans trafik har påverkat hamnverksam-
heten. Hamnverksamheten kommer att vara en separat 
enhet och en hamnchef kommer att anställas 2015. 
 
Gatubelysningen består till stor del av kvicksilverlampor, 
som inom en snar framtid behöver bytas till mer energi-
snål belysning. Reinvestering av gator enligt belägg-
ningsplan bör ske för att undvika kapitalförstöring. 
 
Med anledning av rådande vattenbrist och bristfällig vat-
tenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna, 
måste kommunen utveckla ett mer robust system och i 
samverkan med grannkommunerna säkerställa leverans av 
ett vatten av tillräcklig volym och av god kvalitet. Inled-
ningsvis ska en vatten- och avloppsförsörjningsplan in-
klusive tidplan och kostnader utarbetas.   
 
Framtagning av underhållsplaner för kommunens hamnar, 
gator, parker och fastigheter inklusive tidplan och kostnad 
håller på att utarbetas. Underhållsplanerna är en viktig 
förutsättning för att framöver kunna bibehålla investe-
ringarnas värde på en optimal nivå och för att undvika 
kapitalförstöring.

 

   Ekonomi (tkr) 2013 2014 

      Intäkter 136 454 130 240 

Kostnader  174 505 173 086 

Nettokostnader 38 051  42 846 
Budget 43 061 44 802 

Budgetavvikelse 5 010 1 956 

   

Nettoinvesteringar 30 648 63 736 

Budget 67 303 114 331 

Budgetavvikelse 36 655 50 595 

32 
 



 Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och fri-
tidsområdet, i kulturområdet ingår även kulturarvs- 
och kulturmiljöfrågor. 

• Bedriva verksamhet på biblioteket, Ungdomens 
hus/Bénka-dí och Österlens museum. 

• Bedriva verksamhet vid turist- och fritidsanläggningar 
inom ramen för driftentreprenader.  

• Stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar samt 
utfärda lotteritillstånd. 

• Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare 
och föreningsledarstipendiat. 

• Ansvara för kommunala samlingslokaler. 
 

Årets händelser 
 

• Det brobyggande kortspelet More Than One Story var, 
som första svenska idé, en av vinnarna av FN:s Inter-
cultural Innovation Award 2014. Priset delades ut till 
kommunens ungdomssamordnare vid en ceremoni på 
Bali, Indonesien, i närvaro av FN:s generalsekreterare 
Ban Ki-moon. 

• Konstgräsplanen på Korsavads idrottsplats färdigställ-
des. 

• En handikappramp placerades ut vid Gyllebobadet. 
• En ny bibliotekschef tillträdde i februari. 
• Till 2014 års föreningsledarstipendiater utsågs Patrik 

Hammargren och Toni Larsson, FC Cimrishamn Inne-
bandy. Lena Alebo utsågs till årets kulturpristagare 
2014 samt idrottspriset delades för första gången ut 
där pristagare var Peder Fredricson, Österlens Rid-
klubb.  

 
 
 
 
 
 

 
Prisceremoni på Bali 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Förvaltningschef: Diana Olsson 
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Verksamhetsuppföljning 
 

Biblioteket slutförde under våren nedläggningen av bib-
lioteksfilialerna i Borrby, Gärsnäs, Kivik, Skillinge och 
Sankt Olof. All barn- och ungdomslitteratur från filialerna 
överlämnades till skolorna i kommunen, vilket tillsam-
mans med biblioteksutrustning lade grunden för framtida 
skolbiblioteksverksamhet på skolorna. Biblioteket skänkte 
även media omfattande cirka 1 000 volymer vardera till 
tre bokcaféer belägna i Borrby, Kivik och Skillinge. 
 
Folkbiblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla 
och Ystad slog samman sina biblioteksdatasystem och sin 
publika katalog till en gemensam bibliotekskatalog och 
skapade Bibliotek Skåne Sydost. Katalogsammanslag-
ningens främsta syfte var att öka folkbibliotekens till-
gänglighet och service inom regionen och att ge låntagar-
na ett större utbud av media. Simrishamn och Tomelilla 
hade före sammanslagningen sammanlagt 65 000 medier i 
sin katalog. Efter sammanslagningen hade biblioteken 
447 800 medier och drygt 157 000 unika titlar i en ge-
mensam katalog.  
 

 
Biblioteket i Simrishamn 
 
I samarbete med övriga kommuner i sydöstra Skåne och 
Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation ge-
nomfördes informations- och utbildningstillfällen gäl-
lande aktuella regler för kontrolluppgifter och övriga 
skatteregler, idrottens föreningslära och offensivt styrel-
searbete, nya statliga bestämmelser för lokalt aktivitets-
stöd samt framtidens idrottsförening. 
 
Entreprenaddriften av idrotts- och fritidsanläggningarna 
löpte enligt avtal med Fritid Österlen Holding AB och 
Sankt Olofs IF. Uppföljningen av entreprenaderna skedde 
bland annat genom regelbundna driftsmöten och det årliga 
analysmötet med Fritid Österlen Holding AB. I enlighet 
med avtalet med Fritid Österlen Holding AB satte entre-

prenören av 300 tkr till långsiktigt underhåll. Medlen 
användes bland annat till utökande av antal platser med 
vatten och avlopp vid Tobisviks camping, handikappan-
passning och duschbyten vid campingen samt byte av el- 
och automatskåp vid Hammenhögsbadet. Dessutom reno-
verades omklädningsrummen i simhallen på Korsavad 
samt simhallens plaskbassäng. 
 

 
More Than One Story 
 
Österlens museum gick under året in i ett europeiskt sam-
arbete kring bronsåldern med arbetsnamnet Trade and 
travelling in the empire of the sun, tillsammans med Ta-
nums kommun, Danmark, Tyskland och Italien.  
 
Österlens museum slutförde arbetet med insamlingsrikt-
linjer avseende vad museet ska samla på i framtiden. 
Riktlinjerna skickades ut på remiss vilket gav kommunin-
vånarna möjlighet att påverka museets nya insamlingsrikt-
linjer. 
 
Konstnären Carolina Falkholt fick uppdraget att utföra en 
fasadmålning på grannfastighetens vägg som vetter mot 
museiträdgården. Målningen fick namnet På armslängds 
avstånd och invigdes den 2 juli. Evenemanget gav stor 
uppmärksamhet i riksmedia. Österlens museum stod som 
arrangör i samarbete med fastighetsägare och det lokala 
näringslivet. 
 
Antal besökare på Bénka-dí ökade under årets sista måna-
der på grund av fler sjundeklassare och ökat antal flyk-
tingar. Verksamheten hade drygt 12 000 besökare under 
året, där 53 procent var pojkar och 47 procent var flickor, 
vilket är cirka 16 procent fler besökare än under 2013. En 
besökarenkät i november visade att de flesta ungdomar 
upplevde Bénka-dí som en trygg och välkomnande verk-
samhet. 
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Bénka-dí utökade antal aktiviteter för att stimulera till 
deltagande och integration avseende ungdomar som inte 
pratade svenska eller inte hade ett gemensamt språk. Un-
der året arrangerades utöver ordinarie verksamhet en 
sommarfestival samt 117 övriga kulturevenemang. 
 
Det brobyggande kortspelet More Than One Story använ-
des i integrationssyfte förutom i kommunen även i fler än 
90 andra svenska kommuner samt i Tyskland, Italien, 
Luxemburg, Island, Litauen, USA och Kanada. Ett nytt 
Friendification Team bestående av tolv ungdomar arbe-
tade aktivt för integration på Bénka-dí, ordnade aktiviteter 
och besökte olika skolor i kommunen för att spela More 
Than One Story med andra elever. 
 
Förvaltningens samtliga kulturarrangemang samlades i en 
gemensam kulturguide.  

Förvaltningen var arrangör i barnkulturserien Kulturkul-
lerbyttan tillsammans med Kulturpedagogiska enheten, 
Simrishamns Riksteaterförening och Musik i Syd, med 
stöd av Ystads Allehanda. Det genomfördes tio arrange-
mang som alla riktade sig till de allra yngsta barnen. 
 
I kommunens föreningsregister fanns per den 31 decem-
ber 401 registrerade föreningar, vilket är en ökning med 
fem föreningar jämfört med föregående år. 109 specifika 
bidragsmottagare, i huvudsak föreningar, erhöll kontanta 
bidrag på drygt 2,4 mnkr. 
 
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den 
antagna kontrollplanen och gjorda uppföljningar visade på 
en i stort riktig hantering. Utifrån uppföljningarna skedde 
ytterligare rutingenomgång. 

 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Bidra till en upplevelserik och kreativ sam-
hällsmiljö, där näringsliv och ideella krafter 
engageras i det gemensamma arbetet. 
 

Skapa förutsättningar för en fortsatt utveckl-
ing av informationen och kunskapsupp-
byggnaden kring vårt lokala kulturella arv. 
 

Invånare och besökare ska uppleva att det 
finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av 
mötesplatser för upplevelser, uttryck och 
skapande, särskilt fokus ska läggas på barn 
och unga. 
 

Öka barn och ungas möjlighet till kunskaps-
inhämtning, tillgång till kulturell verksamhet 
och varierat utbud av idrott och fysiska 
aktiviteter. 
 

 
Arbeta för att minska andelen unga i utan-
förskap. 
 

Arbeta för utveckling av mötesplatser för 
spontana idrotts- och kulturyttringar i dialog 
med invånarna. 
 
 

Öka samverkan inom kommunen samt 
mellan kommun, föreningsliv och näringsliv 
för att garantera barn och unga god hälsa, 
bra utbildning, trygghet och goda levnads-
villkor. 
 

Invånarna ska ha möjlighet att påverka 
kultur- och fritidsutbudet i frågor som rör 
deras vardag. 
 
 

Öka den digitala delaktigheten bland äldre. 
 
 

Metoder ska utvecklas för ökad återkoppling 
till och från de som använder nämndens 
verksamheter. 
 

Utreda hur en fokusering på vårt kulturarv, 
inklusive hällristningar, i förlängningen kan 
bli en tillväxtfaktor för kommunen. 
 

 

Målet är uppfyllt. Den allmänna kulturverksamheten och Österlens museum 
etablerade samarbeten med föreningar och olika företag.  
 
 

Målet är uppfyllt. Museet höll i stadsvandringar med trädgårdstema samt pub-
lika evenemang i och med färdigställandet av insamlingsriktlinjer vilket ökade 
kunskapen kring samlingarna. 
 

Målet är uppfyllt. Bénka-dí anordnade flera aktiviteter på föräldradrivna fritids-
gårdar. Antal bokningar av samlingslokaler, sporthallar och idrottsanläggningar 
ökade jämfört med föregående år. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Framtagande av biblioteksplanen genomfördes inte. 
Arbetet kommer att påbörjas under 2015. Bénka-dí, biblioteket, Österlens 
museum och allmänkultur arrangerade många evenemang och aktiviteter för 
barn och unga. Könsuppdelad statistik fanns avseende antal lån på biblioteket 
och aktivitetsstöd. 
 

Målet är uppfyllt. 45 flickor och 34 pojkar fick extra stöd av de mobila fritidsle-
darna. 
 

Målet är uppfyllt. Det lades fram förslag om en spontanidrottsplats/aktivitets-
område i Jonebergsparken. I syfte att anlägga en hällristningsstig mellan de två 
hällristningsområdena vid Simrislund hölls möten med markägarna i området. 
Det genomfördes utbildningstillfällen för föreningar. 
 

Målet är uppfyllt. Förvaltningen hade 30 samverkansprojekt med extern part 
och 25 samverkansprojekt med intern part. 
 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Förvaltningen hade under året 34 medborgardialogträffar. 
Ungdomarna på Bénka-dí var delaktiga i 80 procent av aktiviteterna i verksam-
heten. En årlig enkät på Bénka-dí genomfördes under hösten för att fånga fler 
ungdomars synpunkter på aktivitetsutbudet.   
 

Målet är uppfyllt. Under året hölls fyra stycken Teknik drop-in på biblioteket som 
var särskilt riktade till äldre. 
 

Målet är inte uppfyllt. Arbetet med att utveckla kvalitativa besöksenkäter på 
varje enhet gjordes inte under året men beslut togs om att genomföra en kultur- 
och fritidsvaneundersökning under våren 2015. 
 

Målet är uppfyllt. En uppdragsplan upprättades och en delrapport lades fram till 
kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten. Uppdraget kommer att slutrap-
porteras i augusti 2015. 
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 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Arbeta för att alltid erbjuda likvärdig service 
till både kvinnor/flickor och män/pojkar. 
 
 

Utveckla samarbete för att skapa en god 
planerings- och byggnadskultur som är 
förankrad i invånarnas medvetande. 
 
 

Utreda magasinering och vård av samling-
arna som förvaltas av Österlens museum 
samt upprätta en handlingsplan för magasi-
nering och vård av föremålen. 
 
 

 

Målet är uppfyllt. Könsfördelad statistik vad gäller evenemang på Bénka-dí, 
biblioteket och Österlens museum pekade på att det erbjöds likvärdig service till 
både kvinnor/flickor och män/pojkar.  
 

Målet är delvis uppfyllt. Arkitektur- och kulturmiljöplan kunde inte tas fram 
eftersom förvaltningen behövde avvakta antagandet av översiktsplanen. För-
valtningen var bland annat med i en planerings- och samverkansgrupp gällande 
kommunens totala lokalförsörjning med samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Målet är delvis uppfyllt. En uppdragsplan upprättades. Under året låg fokus på 
att samarbeta med kommunens lokalgrupp och hur ett nytt magasin skulle 
kunna förläggas i befintliga kommunala lokaler. Uppdraget kommer att slutre-
dovisas under våren 2015. 
  

Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett överskott på 0,2 mnkr.  
 
Den positiva budgetavvikelsen berodde till största del på 
att budgeterad post för självriskkostnader inom ramen för 
entreprenadavtalet inte behövde utnyttjas under året. De 
övriga verksamheterna låg i linje med budget. 
 
Överskottet på 0,6 mnkr avseende investeringar berodde 
på att utbyte av bokhyllebelysning på huvudbiblioteket 
samt friidrottsutrustning på Korsavads idrottsplats av 
tidsskäl inte hann bli genomförda under året. Investering-
arna kommer att påbörjas under 2015. 
 

Framtid 
 

Under 2015 kommer biblioteket att påbörja ett långsiktigt 
förändringsarbete för att anpassa verksamheten till använ-
darnas behov av livslångt lärande, skapande och möten. 
Biblioteksrummet behöver delvis omgestaltas så att det 
kan bli en naturlig plats för interaktion och delning av 
kunskap, lässtimulerande aktiviteter och förströelse där 
användarna är medskapande.   
 
Bénka-dí kommer att utveckla metoder och rutiner för att 
möta de ökande behoven bland ungdomar samt hitta lös-
ningar till de nya utmaningar som uppstår kring verksam-
heten. Bénka-dí kommer även att fokusera ännu mer på 
ungdomars delaktighet och på utveckling av aktiviteter 
som leder till ökad integration och jämställdhet. 
 
Museet kommer under de närmaste åren att arbeta vidare 
med att få ett nytt magasin till stånd samt att i olika pro-
jekt få kulturarvet att fungera som en närande faktor i den 
kommunala ekonomin.  
 
Slutrapporten av uppdragsplanen beträffande framtida 
drift av fritidsanläggningarna planeras att bli klar i slutet 
av 2015. Även en uppdragsplan, med syfte att undersöka 
möjligheterna att visa samtidskonst i kommunen är fram-
tagen och slutrapporten ska vara klar i början av 2015. 

 
Invigning av utställning Österlens trädgårdar 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 5 106 3 684 
Kostnader  38 759 37 938 
Nettokostnader 33 653 34 254 
Budget 34 107 34 444 
Budgetavvikelse 454 190 
   
Nettoinvesteringar 1 669 758 
Budget 2 289 1 370 
Budgetavvikelse 620 612 
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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, gym-
nasieskola och särskola.  

• Ansvara för de kommunala verksamheternas kosthåll-
ning.   

• Ansvara för Kulturgarantin och Kulturskolan. 
• Bedriva skolhälsovård samt tillhandahålla skolpsyko-

loger, övergripande specialpedagog, mobilt stödteam 
och kuratorer.  

• Samordna vuxenutbildning med Ystads kommun. 
 
Årets händelser 
 

• Den nya gymnasieskolan Nova Academy startade i 
augusti verksamhet i kulturhuset Valfisken med 53 
elever mot planerade 48, med utbildningarna Nova 
Sports, Nova Digital Design och Nova Performing 
Arts. De två förstnämnda är profiler inom det sam-
hällsvetenskapliga programmet och den sistnämnda är 
profil inom det estetiska programmet.  

• I Hammenhög övergick förskoleklass- och grundsko-
leverksamheten årskurs 1-5 samt fritidshem till 
Hammenhögs Friskoleförening. 

• Hammenhögs Friskoleförening startade en fristående 
förskola om maximalt 24 barn. 

• Förskoleklassen, fritidshemmet och grundskoleverk-
samheten i Skillinge avvecklades.  

• Skolverksamheterna i Borrby och Korsavad samord-
nades från och med maj månad under gemensam led-
ning. 

• Grundskoleverksamhetens resursskola i Gladsax av-
vecklades och eleverna integrerades i den ordinarie 
skolverksamheten. 

• Ombyggnation i syfte att förtäta förskole- och skol-
verksamheterna i Sankt Olof och Kivik startades och 
var i det närmaste slutförda vid årsskiftet. Tillag-
ningskök färdigställdes i Sankt Olofs skola och Pira-
tenskolan i Kivik i december. 

• Kulturpedagogiska enhetens verksamhet flyttades till 
mindre men nyrenoverade lokaler i Godsmagasinet. 

• Nämndens arbete för ett effektivare lokalutnyttjande 
medförde under året att fastigheten i Gladsax, Äppel-
lunden i Kivik, Villan och Medborgarhuset i Sankt 
Olof samt Västra Parkskolan kunde lämnas samtidigt 
som disponerade ytor på Österlengymnasiet och i Skil-
linge minskades. 

• I maj månad skrevs avtal avseende Naturskolan, ett 
samarbetsprojekt mellan barn- och utbildningsnämn-
den, Kiviks Musteri och Simrishamns Industrifastig-
heter AB. Verksamhetsstart är planerad till andra 
kvartalet 2015. 

• Under sommaren öppnades ett nytt asylboende med 
plats för 350 flyktingar på sjukhuset i Simrishamn. 

• Ett mobilt stödteam med specialistkompetens inrätta-
des i syfte att utgöra en gemensam stödresurs i hela 
organisationen för elever i behov av särskilt stöd och 
med möjlighet att göra riktade insatser vid behov. 

 

Första spadtagen tas på Österlens Naturskola 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Rektorer, förskolechefer och enhetschefer ledde sina 
verksamheter under devisen Hjärnan vill ha KUL - kun-
skap, utmaning och lagarbete. Syftet var att med lärdom 
från pedagogisk forskning göra skola och undervisning 
intresseväckande och stimulerande för eleverna och där-
med öka måluppfyllelsen. 
 
Förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-3 på Skillinge 
skola överfördes inför höstterminen till skolan i Borrby. 
Detta medförde att tillräckligt stora elevgrupper skapades, 
kvalitetskraven i verksamheten kunde upprätthållas och 
förbättras samt skapade möjligheter till en mer likvärdig 
utbildning i kommunen och en jämnare fördelning av 
resurser per elev.  
 
På Österlengymnasiet avslutades de sista studieförbere-
dande nationella programmen under vårterminen. Samti-
digt gjordes inga nya antagningar på de mest kostnadsdri-
vande yrkesprogrammen vilka successivt ska avvecklas. 
Anpassning av bemanning och gemensamma kostnader 
till det minskade elevunderlaget på Österlengymnasiet 
blev i princip genomförd. Under hösten startades lärlings- 
och introduktionsprogram inom kvarvarande utbud. 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Margareta Nilsson (C) 
Förvaltningschef: Bo Kristoffersson 
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Ett stort antal flyktingfamiljer med barn placerades under 
året i kommunen av Migrationsverket, vilket resulterade i 
ökat behov av resurser. 
 
Informationsflöden fortsatte att förbättras genom använ-
dandet av sociala medier, både i öppna och slutna grup-
per, såväl på förvaltningsnivå som på enhetsnivå.  
 
Allt fler tillagningskök etablerades för skolverksamheten 
under mottot att maten ska tillagas där den äts. Eleverna 
hade från och med augusti månad möjlighet att som dag-
ligt alternativ välja vegetarisk skollunch. 
 
Utnyttjandet av digitala hjälpmedel i undervisningen, som 
påbörjades under 2013, fortsatte att utvecklas och breddas 
med utgångspunkt från lärplattformen Google Apps for 
Education. 
 
Extra insatser gjordes inom ramen för Matematiklyftet 
med målet att höja resultaten i matematik. Satsningen, 
som finansierades via statliga medel, avslutades för 
grundskolans del i juni. Under hösten påbörjades motsva-

rande satsning på gymnasieskolan.  
 
Ett antal medarbetare deltog i Lärarlyftet, Rektorslyftet 
och Förskolelyftet som alla är satsningar som delvis fi-
nansierades med statliga medel. Några chefer deltog i den 
statliga rektorsutbildningen.   
 
Under våren 2013 infördes reformen Karriärstjänster i 
syfte att utveckla den didaktiska kompetensen och stärka 
det kollegiala lärandet. Under 2014 rekryterades 16 
förstelärare. Satsningen finansierades med statliga medel. 
 
Ett unikt samarbete inleddes med läromedelsleverantören 
Gleerups kring utveckling av digitala läromedel. Samar-
betet innebar att lärare och elever, så kallade testpiloter, 
gratis fick tillgång till Gleerups webbaserade material. I 
gengäld skulle lärarna och eleverna testa materialet och 
komma med synpunkter. 
 
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med 
den antagna kontrollplanen för året utan väsentliga avvi-
kelser. 

 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Inom gymnasieskolan utbildas elever i 
samverkan med det lokala näringslivets 
olika grenar. 
 

Kommunens skolor har kunskapskrav och 
resultat som är över det nationella genom-
snittet. 
 
 

God och inspirerande lärmiljö. 
 
 
 
 
 
 

Tidig upptäckt av barn och elever i behov av 
särskilt stöd prioriteras. 
 

Kommunens förskolor och skolor är attrak-
tiva. 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsgivare med engagerade, 
kompetenta och inspirerande pedagoger 
och personal på alla nivåer. 
 

Samtliga verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har en levande 
samhällsdialog som kännetecknas av goda 
flöden i moderna medier. 

 

Målet är uppfyllt. Österlengymnasiet konstaterade i sin undersökning att de 
elever som fullföljde sina studier fick arbete. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Slutbetygen för årskurs 9 visade ett meritvärde på 213 
poäng mot rikets 215 poäng. Meritvärdespoängen ökade successivt de senaste 
åren. Cirka 80 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde kunskapskraven i 
samtliga ämnen jämfört med 77 procent i riket. 
 

Målet är delvis uppfyllt. I en attitydundersökning för eleverna i årskurs 8 uppgav 
65 procent att skolarbetet väcker nyfikenhet och lust att lära mer. 82 procent av 
eleverna ansåg att lärare och elever visar god respekt för varandra och 76 
procent uppgav att de känner sig trygga i skolan. Sammantaget var siffrorna 
positiva, men det fanns utrymme för förbättringar i arbetet med läroplanens 
normer och värden. 
 

Målet är uppfyllt. Elevhälsans statistik pekade på att färre elever än tidigare 
med behov av särskilt stöd upptäcks först i de senare årskurserna. 
 

Målet är delvis uppfyllt. 67 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav att de kan 
rekommendera sin skola till andra. Siffrorna visade att majoriteten är positiva till 
sin skola, men att det fortfarande finns utrymme till förbättring. 
 

Måluppfyllelse går inte att ange då attitydundersökningen inte genomfördes 
under 2014. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Sociala medier användes i stor omfattning i skolan. En del 
användes pedagogiskt i klassrummen, andra medier som Facebook, Twitter 
och Google+ användes för pedagogiskt nätverksbyggande och utbyte. Samtliga 
grund- och gymnasieskolor var aktiva med egna sidor på Facebook. Många 
föräldrar och framför allt till barn i de yngre åldrarna i grundskolan uppskattade 
flödet på Facebook. En del inlägg på barn- och utbildningsförvaltningens Fa-
cebooksida fick mycket stor spridning över hela landet och detsamma gällde 
bloggen. Förvaltningens närvaro på LinkedIn resulterade i en gynnsam rekryte-
ring av pedagoger, vilket tyder på att det är en god strategi att fortsätta med i 
framtida rekryteringar. En öppen bildbank på Flickr var under uppbyggnad, 
vilken uppskattades bland annat av lokalpressen. Goda flöden i sociala medier 
genererade en positiv bild av Simrishamn. 

_ 
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Ekonomi 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden visade ett underskott på 
6,5 mnkr.  
 
Kostenheten redovisade ett underskott på 1,6 mnkr vilket 
bland annat berodde på högre råvarupriser än förväntat, 
minskad efterfrågan inom flera verksamheter, dyrare 
transportavtal samt nytillkomna elkostnader för tillag-
ningsköken på Skönadal och i Hammenhög. Under våren 
2015 kommer kostenheten att starta ytterligare fem tillag-
ningskök som kräver att grundbemanningen utökas och är 
orsaken till att enheten avvaktade med beslut om perso-
nalneddragningar.  
 
Förskoleområde Nord och Syd samt fritidshemsverksam-
heten redovisade ett underskott på 1,6 mnkr. Avvikelsen 
berodde till största del på ökade personalkostnader i sam-
band med mottagande av nyanlända barn och elever.      
 

Förskoleklass och grundskoleverksamhet redovisade ett 
underskott på 0,5 mnkr respektive 4,6 mnkr. Avvikelserna 
härrör huvudsakligen från skolområdena Syd och Nord då 
verksamheterna bedrevs i relativt små, ineffektiva och 
därmed dyra skolenheter. Under hösten ökade antal nyan-
lända barn och ungdomar kraftigt, vilket i kombination 
med ett generellt högt antal elever med särskilda behov 
medförde ytterligare ökade krav på specialundervisning 
och andra stödkostnader. 
 
Anpassning av personalstyrkan och gemensamma kostna-
der till det minskade elevunderlaget på Österlengymnasiet 
genomfördes under våren, och de sista av de studieförbe-
redande nationella programmen avslutades. Inga nya intag 
av elever gjordes på de mest kostnadsdrivande yrkespro-
grammen vilka är under avveckling. Verksamheten redo-
visade ett underskott på 1,5 mnkr. 
 
Särskolan och vuxenutbildningen redovisade ett överskott 
på 1,2 mnkr respektive 0,4 mnkr. Den övergripande för-
valtningen inklusive nämndsverksamheten redovisade 
sammantaget ett överskott på 0,9 mnkr.  
 
Kulturpedagogiska enheten och elevhälsan redovisade 
samtliga resultat i nivå med budget. 
 
Nova Academy visade ett överskott på 0,8 mnkr. Orsaken 
var inköp av möbler till Nova Academy som budgeterades 
som drift istället för investering, vilket medförde motsva-
rande budgetavvikelse på investeringar. 

 
           Kulturpedagogiska enheten i nya lokaler

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 42 860 50 924 
Kostnader  391 689 394 121 
Nettokostnader 348 829 343 197 
Budget 345 855 336 673 
Budgetavvikelse -2 974 -6 524 
   
Nettoinvesteringar 1 179 2 564 
Budget 1 308 1 729 
Budgetavvikelse 129 -835 
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Framtid 
 

Stora förändringar framöver är nödvändiga för att säker-
ställa en budget i balans samtidigt som långsiktiga sats-
ningar fortsätter att göras inom områdena kollegialt lä-
rande, digitalt pedagogiskt innehåll, matematik och en 
förstärkt statlig satsning på karriärstjänster för lärare inom 
alla skolformer utom förskola. Den framtida kvaliteten i 
kommunens skolor avseende elevernas lärande och resul-
tat, kommer i stor utsträckning att vara avhängigt av i 
vilken mån kommunen lyckas hålla en hög kvalitet i den 
lärarledda undervisningen. 
 
Den kraftiga ökningen av 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 är personalkrä-
vande och kostnadsdrivande. Undervisningen i svenska 
för invandrare förväntas öka kraftigt. 
 

Förskolan Villut 
 
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan, fortsätter ut-
vecklingen med hjälp av ny digital teknik med pedago-
giskt innehåll. Fortbildning av skolledare och pedagoger 
utgör en viktig del i förändringsarbetet 
 

Yrkesprogrammen vid Österlengymnasiet kommer fram-
över att stärkas för att tydligare och i högre grad knytas 
till Simrishamns näringsliv. Ett steg i denna utveckling är 
att Österlengymnasiet från och med läsåret 2014/2015 är 
certifierad ETG-partner, Elteknikbranschens Gymnasium. 
Detta innebär att de elever som går el- och energipro-
grammet blir certifierade efter utbildningstiden och direkt 
anställningsbara efter avslutade studier.  
 
Utvecklingen av Nova Academy fortsätter och innebär att 
nämnden planerar att starta ett naturvetenskapligt pro-
gram.  
 

 
Undervisning på Nova Academy 
 
Ett eventuellt utökat behov av nattomsorg medför att 
möjligheterna till att starta ett så kallat nattis måste utre-
das.  
 
För att långsiktigt minska behovet av särskilt stöd i 
grundskola och gymnasium planeras en utökning av de 
specialpedagogiska resurserna inom förskolan och försko-
leklasserna.   
 
Ytterligare förstelärartjänster kommer att inrättas. Elever-
nas resultat förväntas förbättras genom att de bästa lärarna 
premieras och får möjlighet att sprida goda arbetssätt.  
 

 

 
Fotbollsakademin på Korsavadsskolan i Simrishamn
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Uppdrag 
 

• Ansvara för individ- och familjeomsorg. 
• Bedriva omsorg och stöd till personer med psykiska 

och fysiska funktionshinder. 
• Bedriva social omsorg och hemsjukvård till främst 

äldre. 
• Ansvara för arbetsmarknadsfrågor. 
• Handha mottagande av flyktingar och ensamkom-

mande flyktingbarn enligt avtal. 
• Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstill-

stånd och kommunala hyresgarantier. 
 
Årets händelser 
 

• Det nya särskilda boendet Joneberg Plaza med 54 
lägenheter invigdes i december. Boendet drivs av Ale-
ris enligt Lagen om Valfrihet.  

• Rosenborg i Gärsnäs avvecklades som särskilt boende 
liksom en enhet för särskilt boende på Borrbyhemmet.  

• Nämnden beslutade att verksamheten vid Solgläntans 
särskilda boende i Kivik ska återgå i kommunal drift 
när nuvarande avtalstid löper ut i början av 2015.  

• Avtalet om mottagande av ensamkommande flykting-
barn och ungdomar utökades vid två tillfällen och om-
fattar nu 36 platser varav tolv asylplatser, vilket mots-
varar de krav som staten har på kommunen.  

• Träffpunkten Världens hus för ensamkommande flyk-
tingbarn och ungdomar etablerades.  

• Nämnden beslutade att personlig assistans inte längre 
ska drivas i egen regi utan läggas ut enligt Lagen om 
Valfrihet.  

• Arbetet med projektet Rätt till heltid inleddes.  
• Nämnden antog en lokal värdegrund för äldreomsor-

gen. 
• Nämnden beslutade att påbörja införandet av Äldres 

Behov I Centrum med stöd av projektmedel från Soci-
alstyrelsen.  

• En organisationsöversyn genomfördes inom vård och 
omsorg där varje chef nu har i genomsnitt 38 medar-
betare.  

• En ny socialchef rekryterades under slutet av året.  

 
 

 
Nya tekniska lösningar inom äldreomsorgen är ett utvecklingsområde för socialförvaltningen. På bilden syns Lena Alebo tillsammans med en robot 
som kommer att göra det möjligt för de som bor på kommunens särskilda boenden att via TV-skärm till exempel följa med på en rundtur på museet. 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) 
Förvaltningschef: Roland Persson 
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Verksamhetsuppföljning 
 

Det genomfördes olika verksamhets- och kvalitetsupp-
följningar i verksamheterna, bland annat brukar- och 
klientundersökningar, äldreguiden samt Kommunernas 
Kvalitet i Korthet. Egendrift och entreprenader följdes 
upp på samma sätt och resultatet rapporterades till nämn-
den. Sammantaget visade uppföljningarna att nämnden 
har en god kvalitet i sin verksamhet till en kostnad som är 
genomsnittlig eller låg i förhållande till andra kommuner. 
 
Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg bedrevs 
enligt plan. Det handlar främst om förebyggande hembe-
sök, fallprevention, fixartjänst, anhörigstöd, ökade insat-
ser till personer med minnesproblematik och tum-EKG. I 
slutet av året påbörjades arbetet med att utveckla IT-
baserade trygghetsskapande åtgärder.   
 
Behovet av särskilt boende tillgodosågs inte, vilket resul-
terade i konstant kö. Öppnandet av Joneberg Plaza kom-
mer att avhjälpa denna situation.  
 
Antal vårdplaneringar var fortsatt högt och antal beviljade 
hemtjänsttimmar var fler än 2013, men lägre än både 
2011 och 2012 års nivåer. Förvaltningen anser att de 
förebyggande insatserna har betydelse för den lägre ut-
vecklingstakten beträffande behovet av hemtjänst och 
hemsjukvård. 
 
Inflödet av nya ärenden inom barn- och ungdomsvården 
ökade kraftigt samtidigt som det var stora svårigheter att 
rekrytera erfarna socialsekreterare. Kostnaderna för extern 
vård var höga. Samma utveckling konstaterades inom 
vuxenvården med en kraftig ökning beträffande behovet 
av insatser till främst unga vuxna till följd av missbruks-
problem och psykisk ohälsa. Även här var det stora svå-
righeter att rekrytera erfaren personal. Olika insatser gjor-
des inom individ- och familjeomsorg i syfte att utveckla 
möjligheterna till öppen vård i egen regi.   
 
Förvaltningen genomförde tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltning-
en ett antal projekt av förebyggande karaktär inom ramen 
för Samverkansrådet för barn och familj. Behovet av 
stödinsatser till personer med psykiska funktionshinder 
ökade under året. Ökningen var särskilt tydlig när det 
gällde personer med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. LSS-verksamheten fortsatte sitt arbete med att öka 
personalens kompetens genom handledning och utbild-
ning med anledning av dessa delvis nya målgrupper. 
 
Den kraftigt utökade asylmottagningen präglade i allt 
större utsträckning verksamheten. Det övriga flyktingmot-
tagandet ökade också kraftigt då runt 100 personer på 
egen hand bosatte sig i kommunen. Det innebar att perso-
nalbemanningen på flyktingmottagningen fick utökas. 

Nämnden godkände en lokal överenskommelse med Ar-
betsförmedlingen gällande arbetet med etablering av 
flyktingar.  
 
Avvecklingen av personlig assistans i egen regi genom-
fördes snabbare än planerat där samtliga brukare själva 
valde sina nya utförare. Merparten av medarbetarna följde 
med.  
 
Nämnden beslutade dels om en sommarjobbsgaranti för 
ungdomar som går på omvårdnadsutbildning och har 
godkänd praktik, dels om en ökning av antal feriearbeten 
för skolungdom från 50 till 70 platser under sommaren 
2014.  
 
Länsstyrelsen beviljade nämndens ansökan tillsammans 
med Sjöbo och Tomelilla kommuner, om ytterligare ett 
personligt ombud för psykiskt långtidssjuka.  
 
Nämnden beslutade om en översyn av ersättningen enligt 
Lagen om Valfrihet, särskilt vad avser ersättningen för 
lokaler.  
 
I övrigt genomfördes utökning av tillgång till den sociala 
tjänstemannajouren och införande av resursfördelningssy-
stem inom boendestödet till psykiskt funktionshindrade. 
Vidare utvecklades arbetet med särskilda insatser mot 
våld i nära relationer. För de äldre påbörjades ett arbete 
med att ta fram ett koncept för en mötesplats i centralor-
ten. Samtliga trygghetslarm inom det särskilda boendet 
ersattes under hösten av ett modernt system. 
 
Den interna kontrollen genomfördes enligt plan utan vä-
sentliga anmärkningar. 
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Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Äldre män och kvinnor ska ges möjlighet till 
mötesplatser i kommunen. 
 

Behov av omfattande insatser utanför hem-
met för flickor och pojkar ska minska genom 
att erbjuda insatser i öppenvård i egen regi. 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 
uppleva ett gott bemötande. 
 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha 
möjlighet till IT-teknik som stöd för kommu-
nikation, delaktighet, självständighet och 
trygghet. 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionshinder och med insatser enligt LSS 
ska uppleva sig inkluderade i samhället. 
 

Behov av omfattande insatser för kvinnor 
och män med missbruksproblematik ska 
minska genom att erbjuda öppenvård. 
 
Andelen hushåll med långvarigt behov av 
försörjningsstöd ska minska. 
 

 
Socialförvaltningen ska verka för att erbjuda 
platser för introduktion på arbetsmarknaden 
inom kommunens verksamheter för kvinnor 
och män i åldern 18-29 år som haft försörj-
ningsstöd sex månader eller längre. 
 

Behov av biståndsbedömd vård och omsorg 
ska minska genom att erbjuda förebyg-
gande åtgärder i samverkan med andra. 
 
 

Behov av hälso- och sjukvård ska minska 
genom att erbjuda förebyggande åtgärder. 
 
 

 
Kvinnor och män med insatser inom vård 
och omsorg ska uppleva att insatserna har 
god kontinuitet vad gäller personal. 
 

Kvinnor och män ska uppleva att insatserna 
har god kvalitet. 
 
 

Kvinnor och män ska uppleva maten som 
god. 
 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 
uppleva att de kan påverka vid genomfö-
randet av sin insats. 
 

Socialnämnden ska förstärka och utveckla 
dialog vid större inriktningsbeslut genom 
exempelvis dialogcafé och evenemang. 
 

 

Målet är delvis uppfyllt. Beslut togs om en projektorganisation för förslag till 
mötesplats i Simrishamn inför budgetberedningen 2015.  
 

Målet är uppfyllt. Antal påbörjade placeringar var lika 2013 och 2014. Antal 
ärenden i öppenvård ökade 2014, vilket innebar att andelen av barn och unga 
med omfattande insatser, placeringar, minskade. 
 

Målet är uppfyllt. Enkät för individ- och familjeomsorg samt individuell kvalitets-
uppföljning för LSS och SoL visade ett resultat som översteg målen för gott 
bemötande. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Inom LSS användes IT-teknik för kommunikation. Inom 
vård och omsorg inventerades teknikutbudet samt planerades för ett försök 
med elektronisk tillsyn nattetid med start 2015. 
 
 

Målet är uppfyllt. Individuell kvalitetsuppföljning inom LSS visade att medeltalet 
för män uppgick till 2,8 och för kvinnor 2,9 av totalt 3,0 avseende delaktighet 
där nivån för uppnått mål var 2,7. 
 

Målet är inte uppfyllt. Andelen insatser för köpt vård uppgick till 33 procent 2013 
medan motsvarande andel var 49 procent för 2014. Antal ärenden ökade på 
grund av allvarligt missbruk. Stöd som ges som service registrerades inte. 
 
Målet är uppfyllt. Av öppna jämförelser framgick att andel vuxna med långvarigt 
ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga vuxna biståndsmottagare mins-
kade från 20,7 procent år 2013 till 19,7 procent år 2014. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Förvaltningen verkade för att erbjuda platser för intro-
duktion. Dock deltog endast ett fåtal i målgruppen i praktik. 
 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Andel med biståndsbedömd vård och omsorg i förhållande till 
befolkningen minskade från 2013 till 2014 där andel män minskade från 32 
procent till 28 procent och andel kvinnor minskade från 29 procent till 27 pro-
cent. 
 

Målet är uppfyllt. Andel med hemsjukvårdsinsatser av befolkningen minskade 
från 2013 till 2014 där andel män med hemsjukvårdsinsatser av befolkningen 
minskade från 45 procent till 40 procent och andel kvinnor minskade från 63 
procent till 57 procent. 
 

Målet är uppfyllt. Individuell kvalitetsuppföljning visade att medeltalet för män 
uppgick till 2,9 och för kvinnor 2,7 av totalt 3,0 avseende kontinuitet där nivån 
för uppnått mål var 2,2. 
 

Målet är uppfyllt. Individuell kvalitetsuppföljning visade att medeltalet för män 
och kvinnor uppgick till 2,9 av totalt 3,0 avseende kvalitet där nivån för uppnått 
mål var 2,8. 
 

Målet är uppfyllt. Individuell kvalitetsuppföljning visade att medeltalet för män 
uppgick till 2,6 och för kvinnor 2,5 av totalt 3,0 avseende om maten var god där 
nivån för uppnått mål var 2,5. 
 

Målet är uppfyllt. Individuell kvalitetsuppföljning visade att medeltalet för män 
och kvinnor översteg målet avseende frågan om påverkan av genomförande. 
 
 

Målet är inte uppfyllt. Socialförvaltningen hade inte ärenden som innebar större 
inriktningsbeslut under 2014. Under 2015 kommer dialogmöten att ske under 
arbetet med mötesplats. 
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 Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

Ekonomi 
 

 
Resultatet visade ett överskott på 7,0 mnkr. 
 
Vård och omsorg visade ett överskott på 6,0 mnkr. Det 
berodde främst på att hemtjänsttimmarna blev färre än 
budgeterat, då de förebyggande insatserna påverkade 
behovet samt att demografin inte förändrades i den ut-
sträckning som förväntades med fler äldre med behov av 
hemtjänst. Nedläggningen av Rosenborg var ytterligare en 
åtgärd som påverkade resultatet positivt. Osäkerheten i 
den nya resursfördelningsmodellen tillsammans med en 
uppmaning från kommunstyrelsen om återhållsamhet 
medförde ett ökat sparande inom verksamheten.   
 
LSS-verksamheten visade ett resultat i balans. Vissa delar 
av verksamheten som visade överskott jämnades ut av 
underskott inom andra delar, framför allt inom resursför-
delningssystemet.   
 
Individ- och familjeomsorgen visade ett negativt resultat 
på 0,4 mnkr. Det ekonomiska utfallet för enheten ensam-
kommande barn blev bättre än förväntat då bidrag från 
Migrationsverket beviljades på 2,7 mnkr avseende 2013. 
Regelverket för ansökningarna från Migrationsverket 
förenklades. Försörjningsstödet visade ett underskott på 
1,8 mnkr vilket motsvarade tidigare års underskott. Place-
ringarna av vuxna missbrukare blev fler än beräknat, 
vilket medförde ett underskott på 1,3 mnkr.  
 
Den övergripande administrationens överskott uppgick till 
1,4 mnkr, vilket bland annat berodde på ökad intern ut-
hyrning av leasingbilar, lägre lönekostnader samt en åter-
hållsamhet inom hela administrationen.  
 
Investeringar genomfördes inte i planerad utsträckning 
främst avseende IT-satsning, inventarier samt avseende 
investeringar i hjälpmedel och trygghetslarm.  
 

 
Humla på väddkling 
 
Framtid 
 

Demografin kommer även framöver att ha en avgörande 
påverkan på nämndens resursbehov. Strategin för hur 
äldreomsorgen ska utvecklas finns beskrivet i vård- och 
omsorgsplanen. Det är nödvändigt att fortsätta att ut-
veckla förebyggande insatser och öka takten i införandet 
av IT-lösningar för att öka tillgänglighet för medborgarna; 
en utveckling som kommer att innebära stora förändringar 
samt ställa nya och större krav på den kommunala organi-
sationen. 
 
År 2016 planeras ett nytt hemsjukvårdsavtal mellan Reg-
ion Skåne och länets kommuner att träda i kraft. Avtalet 
ligger i linje med den utveckling som pågår med att allt 
mer sjukvård flyttas till den enskildes hem. Det är en 
utveckling som är bra för den äldre medborgaren med ett 
omfattande vårdbehov.  
 
Tillkomsten av Jonebergs särskilda boende innebär att 
nämnden inom de närmaste två åren bör ha tillgång till 
fler lägenheter än vad som behövs. Det betyder att det 
kommer att finnas en betydligt större valfrihet beträffande 
var brukaren vill bo samt att väntetiden på en lägenhet 
kommer att minska.  
 
Inom LSS-verksamheten behöver nämnden öppna ett nytt 
boende under 2015, vilket kommer att ske på Rosenborg.  
 
Arbetet med projektet Rätt till heltid samt jämställdhetsin-
tegreringen kommer att vara två viktiga områden framö-
ver. 
 
Inom individ- och familjeomsorg ska arbetet fortsätta när 
det gäller att utveckla öppenvård i egen regi. Ungdomar 
med missbruksproblem och svårigheter att etablera sig i 
samhället, ökar i antal och är en prioriterad grupp. Unga 
vuxna med gravt narkotikamissbruk och psykisk ohälsa är 
en utsatt grupp där individ- och familjeomsorg försöker 
finna insatser som kan möta behoven. Det kommer att 
vara en stor utmaning att integrera de flyktingar som 
väljer att bosätta sig i kommunen.

 

   
Ekonomi (tkr) 2013 2014 

   Intäkter 98 350 97 134 
Kostnader  506 029 501 756 
Nettokostnader 407 679 404 622 
Budget 405 754 411 672 
Budgetavvikelse -1 925 7 050 
   
Nettoinvesteringar 4 302 2 416 
Budget 5 700 4 197 
Budgetavvikelse 1 398 1 781 
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 Räkenskaper – driftredovisning 
 

Nettokostnad per nämnd 
 
     Netttokostnad per nämnd 1 Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 
Budget 

2014 
Budget-

avvikelse 
          Kommunfullmäktige 773 997 950 -47 

Revisionen 1 013 1 040 1 040 0 

Valnämnden 21 592 360 -232 

Överförmyndarverksamheten 2 090 2 274 2 005 -269 

Kommunstyrelsen 67 127 73 424 72 472 -952 

Myndighetsnämnden 561 552 605 53 

Samhällsbyggnadsnämnden, exklusive planfrågor 35 501 39 610 41 720 2 110 

Samhällsbyggnadsnämnden, planfrågor 2 550 3 236 3 082 -154 

Kultur- och fritidsnämnden 33 653 34 254 34 444 190 

Barn- och utbildningsnämnden 348 829 343 197 336 673 -6 524 

Socialnämnden 407 679 404 622 411 672 7 050 

Summa nämndernas nettokostnad 899 797 903 798 905 023  1 225 
1 Interna poster mellan nämnderna ingår. 
 
 
 
 
 
 

 
Rörelse i Borrby skola 
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 Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

Nettoinvesteringar per nämnd 
 

     Nettoinvesteringar per nämnd (tkr) Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          Kommunstyrelsen 1 304 6 544 7 650 1 106 

Samhällsbyggnadsnämnden 19 643 36 521 58 775 22 254 

Kultur- och fritidsnämnden 1 669 758 1 370 612 

Barn- och utbildningsnämnden 1 179 2 564 1 729 -835 

Socialnämnden 4 302 2 416 4 197 1 781 

Summa skattefinansierad verksamhet 28 097 48 803 73 721 24 918 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 10 018 26 724 52 667 25 943 

Samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdens vatten 988 491 2 889 2 398 

Summa inklusive vatten och avlopp 39 103 76 018 129 277 53 259 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1 -7 501 -5 414 0 5 414 

Summa nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter 31 602 70 604 129 277 58 673 
1 Avgifter som delfinansierar vatten- och avloppsinvesteringar. Redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen av investering-
arnas finansiering. 
 
Nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter de senaste fem åren 
 

 
 
Nettoinvesteringar i detalj per nämnd 
 

     Kommunstyrelsen 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          IT 446 345 430 85 

E-tjänster 516 301 440 139 

Fiberutbyggnad 0 0 800 800 

Inventarier, kommunledningskontoret 275 75 125 50 

Inventarier, turistbyrån 0 0 30 30 

Inredning tegelmagasin, Marint centrum 67 0 0 0 

Beslutsstödsystem 0 1 168 1 600 432 

Nyemission, Sifab 0 4 000 4 000 0 

Inköp visitystadosterlen 0 225 225 0 

Timecare 0 430 0 -430 

Summa  1 304 6 544 7 650 1 106 
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 Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

 
     Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad del 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          Fastighet 8 804 9 873 9 800 -73 

varav energibesparingsåtgärder 2 789 1 538 1 500 -38 

varav brandskydd 3 015 1 318 1 000 -318 

varav teknisk utrustning fritidsanläggningar 999 478 500 22 

varav inomhusklimat ventilation 1 497 801 800 -1 

varav konstgräsplanen 0 5 474 5 500 26 

varav övrigt 504 264 500 236 

Skollokaler 720 14 458 16 930 2 472 

varav ombyggnation byskolor, Godsmagasinet och Valfisken 720 14 458 16 930 2 472 

MBK och bygglovsverksamheten 54 35 150 115 

varav inventarier bygglov 0 0 50 50 

varav kart- och mätutrustning 54 35 100 65 

Hamn 1 448 2 827 10 842 8 015 

varav flytbryggor Småbåtshamnen 821 1 143 2 942 1 799 

varav sandsug 0 617 800 183 

varav hamninvesteringar 600 1 045 600 -445 

varav övrigt 27 22 6 500 6 478 

Offentliga rummet 8 617 9 328 21 003 11 675 

varav Sjöfartsstråket, Simrishamn 424 323 6 000 5 677 

varav Bussgatan/Branteviksvägen, stationen 47 823 453 -370 

varav diverse gator och grönytor 702 777 725 -52 

varav parkeringsplatser 12 595 438 -157 

varav väg 9/rondell Fabriksgatan 1 756 835 248 -587 

varav reinvestering gator 2 655 3 909 2 000 -1 909 

varav gatubelysning 1 061 1 046 700 -346 

varav övrigt 1 960 1 020 10 439 9 419 

Övrigt 0 0 50 50 

varav planverksamheten 0 0 50 50 

Summa  19 643 36 521 58 775 22 254 

 
 
     Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          Vatten och avlopp 8 356 22 751 49 345 26 594 

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 5 054 4 021 7 500 3 479 

varav avloppsreningsverk och pumpstationer 1 307 3 357 9 203 5 846 

varav vattenverk 345 1 348 3 814 2 466 

varav vattenledningsnät 1 650 14 025 28 828 14 803 

Landsbygdens vattenförsörjning 1 988 491 2 889 2 398 

VA-serviser 1 1 661 3 973 3 322 -651 

Summa 11 005 27 215 55 556 28 341 
1 Finansieras av anläggningsavgifter. 
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 Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

 
     Kultur- och fritidsnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier 225 222 364 142 

Ombyggnad sagorum, inventarier 110 142 70 -72 

Utbyte bokhyllebelysning, huvudbiblioteket 0 0 400 400 

Gyllebobadet, ny omklädningsbyggnad 3 215 212 -3 

Tätortsnära slingor 66 0 0 0 

Bassänglift 0 80 125 45 

Armatyrutbyte, Bäckhalladalen 200 0 0 0 

Friidrottsutrustning, Korsavads IP 0 0 100 100 

Bowlinghallen 1 015 0 0 0 

Konstinköp, årligt 50 99 99 0 

Summa 1 669 758 1 370 612 

 
 
     Barn- och utbildningsnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier, tillagningskök kostenheten 542 633 650 17 

IT-pedagogiska investeringar 488 717 550 -167 

Möbler 149 1 214 529 -685 

Summa 1 179 2 564 1 729 -835 

 
 
     Socialnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Budget-
avvikelse 

          Vård- och omsorgsprogram 1 709 0 0 0 

Inventarier, vård och omsorg 0 139 725 586 

Inventarier, handläggarenheten 0 108 110 2 

Inventarier, individ- och familjeomsorg 0 75 85 10 

Ombyggnad, polishus 226 0 0 0 

Trygghetslarm 68 64 200 136 

Inventarier, centralt 250 0 55 55 

Tuvan 125 0 0 0 

Inventarier, Äppelgården 31 0 0 0 

Modernisering IT-miljö 892 937 1 400 463 

Trygghetsskapande IT-produkter 0 0 345 345 

Hjälpmedel 897 1 093 1 200 107 

Inventarier, polishus 104 0 77 77 

Summa 4 302 2 416 4 197 1 781 
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 Räkenskaper – resultaträkning 
 

Resultaträkning för kommunen och koncernen 
 

      Resultaträkning (mnkr), exklusive interna poster Not Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Verksamhetens intäkter  243,5 252,2 340,6 350,7 

Jämförelsestörande post 1  15,8 0,0 15,8 0,0 
 Verksamhetens kostnader  -1 112,7 -1 122,6 -1 162,8 -1 167,6 

Avskrivningar 2 1 -35,2 -36,7 -57,4 -59,6 

Verksamhetens nettokostnader  -888,6 -907,1 -863,8 -876,5 
 Skatteintäkter 2 689,0 689,8 689,0 689,8 

Generella statsbidrag och utjämning 3 218,6 222,8 218,6 222,8 

Finansiella intäkter 4 9,2 6,6 8,3 4,3 

Finansiella kostnader 5 -5,4 -4,7 -28,8 -27,0 

Resultat efter finansiella poster  22,8 7,4 23,3 13,4 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader  - - -0,2 0,0 

Årets resultat 2  22,8 7,4 23,1 13,4 
1Avsåg återbetalning av premier för Avtalsgruppförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring, AFA. 
 
2 Kommunens helägda dotterbolag Simrishamns Bostäder AB anpassade sin årsredovisning till ny rekommendation för aktiebolag i enlighet med 
bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning BFNAR 2012:1, K3, innebärande att jämförelsetal för år 2013 räknades om. Detta påverkade 
koncernens resultat år 2013 negativt med cirka 4 mnkr genom ökade avskrivningar. 
 
Balanskravsresultat för kommunen 
 

Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 4,9 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag 
inom pensionsmedelsförvaltningen på 3,7 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar på 6,2 mnkr.  
 
Diagrammet nedan visar kommunens balanskravsresultat de senaste fem åren. 
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 Räkenskaper – balansräkning 
 

Balansräkning för kommunen och koncernen 
 

      Balansräkning (mnkr) Not Kommunen 
2013-12-31 

Kommunen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Koncernen 
2014-12-31 

            Tillgångar      
Anläggningstillgångar  734,8 772,1 1 477,1 1 546,3 

Materiella anläggningstillgångar  657,6 691,3 1 463,1 1 534,8 

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 6 617,2 648,4 1 413,7 1 453,8 

varav maskiner och inventarier 7 40,4 42,9 46,8 48,5 

varav pågående nyanläggningar  0,0 0,0 2,6 32,5 

Finansiella anläggningstillgångar 8 77,2 80,8 14,0 11,5 

Omsättningstillgångar  356,1 361,2 375,2 400,8 

Förråd och lager 9 1,0 1,2 1,9 2,1 

Exploateringsfastigheter 10 19,7 19,0 19,7 19,0 

Kortfristiga fordringar 11 114,3 101,8 127,1 117,8 

Kortfristiga placeringar 12 109,4 105,7 109,4 105,7 

Kassa och bank 13 111,7 133,5 117,1 156,2 

Summa tillgångar  1 090,9 1 133,3 1 852,3 1 947,1 
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital 1 14 627,3 634,7 671,9 685,3 

varav årets resultat 2 
 

 22,8 7,4 23,1 13,4 

varav resultatutjämningsreserv  17,1 19,7 17,1 19,7 

varav social investeringsfond  - 4,0 - 4,0 

varav övrigt eget kapital  587,4 603,6 631,7 648,2 

Avsättningar 15 21,7 23,1 25,2 26,7 

Skulder  441,9 475,5 1 155,2 1 235,1 

Långfristiga skulder 16 257,2 260,0 935,7 967,6 

Kortfristiga skulder 17 184,7 215,5 219,5 267,5 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 090,9 1 133,3 1 852,3 1 947,1 
1 Kommunens helägda dotterbolag Simrishamns Bostäder AB anpassade sin årsredovisning till ny rekommendation för aktiebolag i enlighet med 
bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning BFNAR 2012:1, K3, innebärande att jämförelsetal för år 2013 räknades om. Detta påverkade 
koncernens resultat år 2013 negativt med cirka 4 mnkr, vilket medförde påverkan på balansposterna anläggningstillgångar och eget kapital. 
 

2I årets resultat år 2013 ingick årets avsättning till resultatutjämningsreserv på 2,6 mnkr och till social investeringsfond på 4 mnkr. Ingen ny avsätt-
ning gjordes år 2014. 
 
Ansvarsförbindelser för kommunen 
 

    Ansvarsförbindelser (mnkr) Not Kommunen 
2013-12-31 

Kommunen 
2014-12-31 

        Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 15 468,3 446,5 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt, 
förtroendevalda  

15 7,5 7,9 

Kommunalt förlustansvar för egna hem och bostadsrätter  0,2 0,1 

Kommunala bolag  673,6 680,6 

Stiftelser  11,4 11,1 

Ekonomisk förening  2,0 2,0 

Leasingavtal  1,4 1,1 

Sysav  1,8 1,8 

Ställda panter  0,0 0,0 

Solidarisk borgen Kommuninvest 15 630,6 482,4 
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 Räkenskaper – finansieringsanalys 
 

Finansieringsanalys 
 

    Finansieringsanalys (mnkr) Not Kommunen 
2013-12-31 

Kommunen 
2014-12-31 

        Den löpande verksamheten    

Årets resultat  22,8 7,4 

Justering för av- och nedskrivningar  35,2 36,7 

Justering för avsättningar  5,2 1,5 

Justering för förändring av eget kapital  0,0 0,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 18 -4,9 -2,8 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  58,3 42,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 19 7,0 13,1 

Ökning av kortfristiga placeringar 20 -14,5 -0,1 

Minskning av kortfristiga placeringar 21 21,0 6,5 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 17 -19,4 30,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  52,4 93,1 

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 22 -41,6 -71,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 0,0 1,3 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 23 0,0 -4,4 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 23 0,0 0,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -41,6 -74,1 

Finansieringsverksamheten    

Ökning av långfristiga skulder  22,5 55,0 

Minskning av långfristiga skulder  -30,0 -55,4 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter  5,4 3,2 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2,1 2,8 

Årets kassaflöde  8,7 21,8 

Likvida medel vid årets början  103,0 111,7 

Likvida medel vid årets slut  111,7 133,5 

     
Kommunens låneskuld de senaste fem åren 
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 Räkenskaper – resultat- och balansräkning, vatten och avlopp 
 

Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

     Resultaträkning (tkr)   Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

          Verksamhetens intäkter 1   53 296 51 380 

Vatten- och avloppsavgifter   50 768 49 039 

Övriga intäkter   2 528 2 341 

Verksamhetens kostnader   -50 018 -51 380 

Kapitalkostnader   -12 878 -12 983 

Övriga kostnader   -37 140 -38 397 

Årets resultat   3 278 0 
1Intäkter på 8 451 tkr exkluderades från 2014 års överskott och bokfördes som förutbetald intäkt, tidigare benämnt eget kapital (föregående år exklu-
derades intäkter på 1 941 tkr från 2013 års överskott). 
 
Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

     Balansräkning (tkr)   2013-12-31 2014-12-31 

          Tillgångar     

Anläggningstillgångar   224 338 237 973 

Vattenledningar och vattenverk   113 544 127 470 

Inventarier vattenverk   452 349 

Avloppsledningar och reningsverk   109 616 109 616 

Inventarier avloppsverk   726 538 

Omsättningstillgångar   6 401 5 964 

Kortfristiga fordringar   6 401 5 964 

Summa tillgångar   230 739 243 937 
     
Skulder     
Kortfristiga skulder   4 340 12 791 

Förutbetalda intäkter 1 

 
  1 941 10 392 

Anläggningsavgifter, återbetalning   2 399 2 399 

Långfristiga skulder   226 399 231 146 

Anläggningsavgifter   99 683 102 909 

Övriga långfristiga skulder   126 716 128 237 

Summa skulder   230 739 243 937 
 
 
 

1Intäkter på 8 451 tkr exkluderades från 2014 års överskott och bokfördes som förutbetald intäkt, tidigare benämnt eget kapital (föregående år exklu-
derades intäkter på 1 941 tkr från 2013 års överskott). 
 
 

 
                           Stengårdens avloppsreningsverk 
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Redovisningsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning. Eventuella avvikelser upply-
ses om nedan. 
 
Pensionsskuld 
 

Pensionsskulden 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. Anpassning till ny 
rekommendation RKR 13.2 Redovisning av hyres-
/leasingavtal påbörjades och kommer att tillämpas först 
kommande år. 
 
Anläggningstillgångar 
 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav och med en nyttjandeperiod om minst tre år klas-
sificeras som anläggningstillgång om beloppet uppgår till 
minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar upptas i ba-
lansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar.  
 
Avskrivning sker enligt rak nominell metod och påbörjas 
året efter investeringen, vilket avviker från gällande redo-
visningsprinciper som anger att avskrivning ska påbörjas 
när investeringen tas i bruk. För vatten- och avloppsinve-
steringar påbörjas avskrivningen samma år som investe-
ringen sker. På tillgångar i form av mark och konst görs 
inga avskrivningar.  
 
Lånekostnader har ej inräknats i anskaffningsvärdet, utan 
belastar resultatet för den period de hänför sig till. En 
samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Huvudsakligen används följande av-
skrivningstider; vatten- och avloppsledningar 50 år, fas-
tigheter och markanläggningar 33 år, vattenverk, av-
loppsreningsverk och pumpstationer 25 år, fritids- och 
hamnanläggningar 20 år, maskiner och inventarier 10 år 
samt mindre maskiner och IT 5 år. 
 
Rekommendation RKR 11.4 Materiella anläggningstill-
gångar gäller från och med räkenskapsåret 2014 och ersät-
ter RKR 11.3 Materiella anläggningstillgångar. Rekom-
mendationen behandlar komponentavskrivning som är en 
ny princip och övergripande innebär att varje väsentlig del 
av en anläggningstillgång skrivs av enligt en separat plan 

för att spegla nyttjandetiden på ett mer rättvisande sätt. 
Att anpassa avskrivningarna till den nya rekommendat-
ionen är ett omfattande och tidskrävande arbete som är 
påbörjat, vilket medför att anpassningen kommer att till-
lämpas först kommande år. 
 
Finansiella tillgångar 
 

Placeringar i värdepapper, pensionsmedel, har klassifice-
rats som omsättningstillgångar. Då samtliga tillgångar har 
ett gemensamt syfte, det vill säga att delfinansiera pens-
ionsutbetalningar, sker värdering utifrån en samlad port-
följ. Tillgången värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och försäljningsvärdet. 
 
Anslutningsavgifter vatten och avlopp 
 

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 drift-
budgeten. Från och med år 2008 intäktsförs utöver perio-
diseringen tio procent av avgifterna direkt i resultatet för 
att täcka de direkta kostnaderna. 
 
Exploateringsverksamheten 
 

Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstill-
gångar. Undantag görs för investeringar inom vatten- och 
avloppsverksamhet då dessa redovisas som anläggnings-
tillgångar. 
 
Sammanställd redovisning 
 

Den sammanställda redovisningen utgår från RKR: s 
rekommendation nr 8.2. I den kommunala koncernen 
ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommu-
nen har minst 20 procents inflytande i. Undantag görs i 
enlighet med rekommendationen avseende företag med 
verksamhet som har en obetydlig omfattning, se avgräns-
ning i avsnittet Sammanställd redovisning i förvaltnings-
berättelsen. Kommunkoncernens medlemmar och ägaran-
delar framgår av figur under avsnittet Sammanställd re-
dovisning.  
 
Koncernens resultat- och balansräkning är uppställd bred-
vid kommunens resultat- och balansräkning för inneva-
rande och föregående år. Endast den del som kommunen 
äger ingår i den sammanställda redovisningen. Elimine-
ring har gjorts för interna mellanhavanden mellan kom-
munen och bolagen samt förbunden. 
 
Byte av redovisningsprincip 
 

Kommunen har samma redovisningsprinciper som före-
gående år. 
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Begreppsförklaringar 
 

Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgenså-
tagande, ställda panter och liknande. Om förpliktelsen 
måste infrias belastar den resultatet. 
 
Avskrivningar är värdeminskning på anläggningstill-
gångar enligt plan utifrån Sveriges Kommuner och Lands-
tings modell. 
 
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars storlek 
eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. 
 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den 
31december och hur den förändrats under året. 
 
Driftredovisning omfattar kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten ställd mot budget. 
 
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skul-
der. 
 
Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa, 
bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, 
affärer, kontor eller industrier. 
 
Finansieringsanalysen visar hur medel har tillförts och 
använts för löpande verksamhet, investeringar samt finan-
siering och därmed likviditetsförändringen. 
 
Investeringsredovisningen omfattar investeringar i 
fastigheter och anläggningar, maskiner och inventarier.

Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är av-
sedda att innehas för stadigvarande bruk till exempel 
likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd/lager. 
 
Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus 
investeringsbidrag understigande 1 mnkr. Investeringsbi-
drag överstigande 1 mnkr redovisas som en långfristig 
skuld i enlighet med rekommendation. 
 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur 
det uppkommit under året. Årets resultat eller förändring-
en av det egna kapitalet kan också utläsas i balansräk-
ningen. 
 
Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets 
nettoinvesteringar som finansierats med egna medel. 
 
Skulder är dels kortfristiga, ska betalas inom ett år, dels 
långfristiga. 
 
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar 
och anger betalningsstyrkan på lång sikt. 
 
Tillgångar är dels anläggningstillgångar, till exempel 
fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar, dels 
omsättningstillgångar. 
 
Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp 
som ska erläggas i kommunalskatt. 

 

 
Lilla Stenshuvud 

54 
 



 Räkenskaper – notförteckning 
 

Notförteckning 
 

Samtliga noter anges i tusentals kronor om inget anges. 
 
Not 1 
 

      Av- och nedskrivningar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Avskrivning anläggningstillgångar 1  -35 174 -36 703 -56 960 -58 653 

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar  0 0 0 -1 000 

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  0 0 -400 0 

Summa  -35 174 -36 703 -57 360 -59 653 
1 Kommunens helägda dotterbolag Simrishamns Bostäder AB anpassade sin årsredovisning till ny rekommendation för aktiebolag i enlighet med 
bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning BFNAR 2012:1, K3, innebärande att jämförelsetal för år 2013 räknades om. Detta påverkade 
koncernens resultat år 2013 negativt med cirka 4 mnkr genom ökade avskrivningar.  
 
Not 2 
 

      Skatteintäkter  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Kommunalskatt, preliminär innevarande år  693 251 691 798 693 251 691 798 

Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år  -4 650 132 -4 650 132 

Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år  459 -2 080 459 -2 080 

Summa  689 060 689 850 689 060 689 850 

 
Not 3 
 

      Generella statsbidrag och utjämning  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Inkomstutjämning  179 568 186 857 179 568 186 857 

Kostnadsutjämning  -228 -4 675 -228 -4 675 

Statsbidrag till LSS  -2 852 -1 709 -2 852 -1 709 

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år  25 982 40 119 25 982 40 119 

Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år  16 033 929 16 033 929 

Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år  106 1 245 106 1 245 

Summa  218 609 222 766 218 609 222 766 

 
Not 4 
 

      Finansiella intäkter  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning  4 912 2 816 4 912 2 816 

Ränteintäkter  1 092 667 3 067 1 128 

Utdelning koncernföretag  36 0 0 0 

Borgensavgifter  2 770 2 745 0 0 

Övriga finansiella intäkter  397 404 398 404 

Summa  9 207 6 632 8 377 4 348 
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Not 5 
 

      Finansiella kostnader  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Ränta på lån  -4 792 -4 293 -25 063 -23 465 

Övriga finansiella kostnader  -648 -420 -3 777 -3 609 

Summa  -5 440 -4 713 -28 840 -27 074 

 
Not 6 
 

      Mark, byggnader och tekniska anläggningar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Ingående bokfört värde 1  613 967 617 242 1 360 984 1 414 768 

Årets anskaffningar  32 158 62 458 102 207 97 561 

Årets försäljningar  0 -1 327 -49 -7 313 

Årets nedskrivningar  0 0 -400 -1 000 

Omföringar  0 -350 0 -350 

Årets avskrivningar 2  -28 883 -29 637 -48 973 -49 814 

Utgående bokfört värde  617 242 648 386 1 413 769 1 453 852 

varav markreserv  14 006 17 748   

varav verksamhetsfastigheter  195 799 203 102   

varav vatten- och avloppsanläggningar  223 160 241 071   

varav hamnar  72 224 70 482   

varav publika fastigheter  101 438 105 880   

varav hyres- och industrifastigheter  2 682 2 734   

varav brandstationer   6 858 6 340   

varav övriga fastigheter  1 075 1 029   
1 Kommunens helägda dotterbolag Simrishamns Bostäder AB förvärvade samtliga aktier i Nya Joneberg C AB, vilket påverkade ingående anskaff-
ningsvärde med 1 mnkr på koncernen. 
 
2 Kommunens helägda dotterbolag Simrishamns Bostäder AB anpassade sin årsredovisning till ny rekommendation för aktiebolag i enlighet med 
bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning BFNAR 2012:1, K3, innebärande att jämförelsetal för år 2013 räknades om. Detta påverkade 
koncernens resultat år 2013 negativt med cirka 4 mnkr genom ökade avskrivningar.  
 
Not 7 
 

      Maskiner och inventarier  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Ingående bokfört värde   37 216 40 400 44 321 46 833 

Årets anskaffningar  9 476 9 560 10 499 10 494 

Årets försäljningar  0 0 0 -35 

Årets nedskrivningar  0 0 0 0 

Årets avskrivningar   -6 292 -7 066 -7 987 -8 839 

Utgående bokfört värde  40 400 42 894 46 833 48 453 
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Not 8 
 

      Finansiella anläggningstillgångar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Aktier i kommunens bolag  65 750 69 475 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  1 000 1 000 1 000 1 000 

Andelar i Kommunassurans  936 936 936 936 

Andelar i Kommuninvest 1  723 723 723 723 

Övriga aktier, andelar och fordringar  3 3 2 503 138 

Summa  77 167 80 892 13 917 11 552 
1 Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 4 887 372 kr för Sim-
rishamns kommun. Kommunens totala andelskapital i Kommuninvest uppgår per den 31 december 2014 till 5 610 504 kr, inkluderat tidigare års 
emissioner. 
 
Not 9 
 

      Förråd och lager  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Förråd, samhällsbyggnadsförvaltningen  701 826 701 826 

Lager, Österlens museum  305 366 305 366 

Lager och förråd, koncern  - - 917 912 

Summa  1 006 1 192 1 923 2 104 

 
Not 10 
 

      Exploateringsfastigheter  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Fastigheter för bostäder  16 633 16 023 16 633 16 023 

Fastigheter för industri  3 105 2 958 3 105 2 958 

Summa  19 738 18 981 19 738 18 981 

 
Not 11 
 

      Kortfristiga fordringar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Kundfordringar  13 267 13 712 14 500 15 193 

Fordringar till staten  3 472 3 805 3 602 7 106 

Fordringar till koncernföretag  4 583 0 8 750 0 

Mervärdesskattefordringar  6 407 
 

8 551 7 964 10 985 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  86 276 74 976 88 453 79 183 

varav upplupen kommunal fastighetsavgift  29 897 31 389 29 897 31 389 

varav upplupna skatteintäkter  9 117 132 9 117 132 

Övriga kortfristiga fordringar  271 713  3 792 5 312 

Summa  114 276 101 757 127 061 117 779 
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Not 12 
 

      Kortfristiga placeringar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Pensionskapital  109 354 105 731 109 354 105 731 

Summa  109 354 105 731 109 354 105 731 

 
Not 13 
 

      Kassa och bank  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Plusgiro och bankkonto  111 675 133 491 117 026 156 190 

Summa  111 675 133 491 117 026 156 190 

 
Not 14 
 

      Eget kapital  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Ingående eget kapital vatten och avlopp  -3 278 0   

Ingående resultatutjämningsreserv  17 169 19 749   

Ingående social investeringsfond  - 4 000   

Ingående eget kapital, övrigt  590 573 603 514   

Summa ingående eget kapital  604 464 627 263 648 799 671 916 

Årets resultat vatten och avlopp  3 278 0   

Årets resultatutjämningsreserv  2 580 0   

Årets sociala investeringsfond  4 000 0   

Årets resultat, övrigt  12 941 7 400   

Summa årets resultat 1  22 799 7 400 23 117 13 350 

Utgående eget kapital vatten och avlopp  0 0   

Utgående resultatutjämningsreserv  19 749 19 749   

Utgående social investeringsfond  4 000 4 000   

Utgående eget kapital, övrigt  603 514 610 914   

Summa utgående eget kapital  627 263 634 663 671 916 685 266 
1 Kommunens helägda dotterbolag Simrishamns Bostäder AB anpassade sin årsredovisning till ny rekommendation för aktiebolag i enlighet med 
bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning BFNAR 2012:1, K3, innebärande att jämförelsetal för år 2013 räknades om. Detta påverkade 
koncernens resultat år 2013 negativt med cirka 4 mnkr. 
 

 

58 
 



 Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 15 
 

      Avsättningar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Ingående avsättningar pensioner  16 423 18 188 19 452 21 709 

Sänkning av diskonteringsräntan  1 432 0 1 432 0 

Utbetalningar  -781 -773 -1 035 -1 082 

Nyintjänad pension  481 698 638 975 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  385 211 675 253 

Ändrad samordning  0 0 217 0 

Övrig post  -95 -82 -109 -87 

Förändring av löneskatt  343 15 439 15 

Utgående avsättningar pensioner  18 188 18 257 21 709 21 783 

Övriga avsättningar  3 500 4 900 3 500 4 900 

Summa avsättningar  21 688 23 157 25 209 26 683 

 
 

    Ansvarsförbindelse  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Ingående ansvarsförbindelse  445 899 475 811 

Pensionsutbetalningar  -16 585 -17 145 

Sänkning av diskonteringsränta  29 673 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  11 018 3 964 

Aktualisering  59 -1 241 

Övrig post  277 -1 821 

Bromsen  0 -1 234 

Nyintjänade  -369 197 

Förändring av löneskatt  5 839 -4 192 

Utgående ansvarsförbindelse  475 811 454 339 

Förpliktelse minskad genom försäkring 1  40 190 48 920 

Överskottsmedel i försäkring  0 0 

Aktualiseringsgrad  95,0% 96,0% 
1 Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade 
 från år 1998 och framåt. 
 
Simrishamns kommun ingick år 1997 en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 267 kommuner som per den 31 december 2014 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. 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 före-
ning.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sim-
rishamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per den 31 december 2014 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till      
290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 482 404 896 kronor och ande-
len av de totala tillgångarna uppgick till 470 556 298 
kronor. 
 

 
 
 
 
 

59 
 



 Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 16 
 

      Långfristiga skulder  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Kommuninvest  130 000 150 000 444 600 282 000 

Handelsbanken  0 0 0 189 600 

SEB  25 000 5 000 384 000 390 894 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp  99 683  102 909 99 683 102 909 

Investeringsbidrag  2 531 2 116 2 531 2 116 

Övriga långfristiga skulder  0 0 4 900 166 

Summa  257 214 260 025 935 714 967 685 

 
Not 17 
 

      Kortfristiga skulder  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

Koncernen 
2013 

Koncernen 
2014 

            Leverantörsskulder  31 851 36 805 44 222 65 893 

Kortfristig skuld koncernkonto  0 17 642 3 000 17 642 

Anläggningsavgift, återbetalning  2 399 2 399 2 399 2 399 

Mervärdesskatteskulder  1 826 1 836 2 695 1 836 

Preliminär skatt  8 423 8 113 8 693 8 165 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  139 898 148 426 157 941 168 086 

varav semesterlöneskuld  40 100 39 513 41 639 41 256 

varav upplupna löner  5 447 4 023 5 554 4 023 

varav pensionskostnad  20 110 19 879 20 521 20 347 

varav särskild löneskatt  6 389 5 286 6 760 5 367 

varav arbetsgivaravgifter  12 003 11 567 12 495 12 300 

varav upplupna räntekostnader  1 227 1 399 7 907 7 418 

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  54 622 66 759 63 065 77 375 

Övriga kortfristiga skulder  296 258 684 3 512 

Summa  184 693 215 479 219 634 267 533 

 
Not 18 
 

    Ej likviditetspåverkande poster  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Justering pensionsmedelsförvaltning  -4 912 -2 816 

Summa  -4 912 -2 816 

 
Not 19 
 

    Förändring kortfristiga fordringar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Fordringar  7 106 12 519 

Förråd och lager  -215 -185 

Exploateringsfastigheter  125 756 

Summa  7 016 13 090 
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Not 20 
 

    Ökning av kortfristiga placeringar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Pensionskapital, aktier  -4 000 0 

Pensionskapital, räntebärande  -10 505 -61 

Summa  -14 505 -61 

 
Not 21 
 

    Minskning av kortfristiga placeringar  Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Pensionskapital, aktier  14 500 2 000 

Pensionskapital, räntebärande  6 505 4 500 

Summa  21 005 6 500 

 
Not 22 
 

    Materiella anläggningstillgångar, investering och 
försäljning 

 Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Årets anskaffningar   -39 103 -72 018 

Förändring investeringsbidrag  -2 531 350 

Summa investeringar  -41 634 -71 668 

Årets försäljningar  0 1 327 

Summa försäljningar  0 1 327 

 
Not 23 
 

    Finansiella anläggningstillgångar, investering och 
försäljning 

 Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

        Nyemission Simrishamns Industrifastigheter AB  0 -4 000 

Förvärv av aktier i Destination Ystad-Österlen AB  0 -450 

Summa investeringar  0 -4 450 

Nedsättning av aktiekapital i Destination Ystad-Österlen AB  0 725 

Summa försäljningar  0 725 

 
Övriga upplysningar 
 

   Skadeståndsanspråk som kommunen gjort bedömningen 
att det ej finns skäl att göra avsättning för 

Kommunen 
2013 

Kommunen 
2014 

      Eventuellt avtalsbrott gentemot leverantör 2 283 0 

Livsmedelsupphandling tillsammans med ett flertal andra kommuner 2 400 0 

Tvist avseende offentlig upphandling, anslutningsavtal fibernät 1 - 0 

Väckt talan avseende markägares värdeminskning/skada 2 - 99 412 

Stämning på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning 3 - 5 375 

Summa 4 683 104 787 
1 Kammarrätten upphävde i februari 2015 förvaltningsrättens dom och avvisade motpartens ansökan om överprövning. 
 
2 Tio markägare väckte talan mot kommunen solidariskt med miljöförbundet och yrkade ersättning för värdeminskning/ 
skada på grund av påstådda inskränkningar i pågående markanvändning inom deras fastigheter. Kommunen bestred  
käromålet i sin helhet. 
 
3 En av de tio markägarna ansökte, utöver ovan nämnda väckta talan, om stämning mot kommunen och miljöförbundet 
under påstående om skada på grund av felaktig myndighetsutövning. 
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Hitta din upplevelse på
Find your experience on 

www.visitystadosterlen.se

Simrishamns turistbyrå
Varvsgatan 2
272 80 Simrishamn

Telefon/phone +46 (0) 414-81 98 00
E-mail turistbyra@simrishamn.se
Hitta oss med GPS 
WGS 84:N 55 33.396’, E 14 21.385’

    Följ oss på Facebook: Österlen

  Följ oss på Instagram: visitystadosterlen

         Följ oss på Twitter: @ystad_osterlen

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

Följ oss på Facebook: Österlen

Instagram: visitystadosterlen

Twitter: @ystad_osterlen

Simrishamn är en plats man väljer för att må  
bättre. Kontrasterna i landskapet fortsätter att 
locka till sig kreativa människor. Mångfald  
uppmuntras och engagerade invånare bidrar  
till att driva kommunen framåt. Både landskap  
och människor skapar växtkraft. Tradition och  
historia vårdas, men siktet är ställt på framtiden.  
I årets nyföretagarkommun Simrishamn finns 
mer än 3 000 företag, ett rikt föreningsliv, ett  
stort kulturutbud, ett kontrastrikt liv året runt. 
 Är du nyfiken på att veta mer om hur det är  
att leva och verka här? Välkommen att höra av 
dig. Ring 0414-81 90 06.
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