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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Tack för 2015 
 

Jag börjar med att tacka våra medarbetare för ett mycket 
bra utfört arbete. För det är med er kunskap och service 
till våra kommunmedborgare, företagare och besökare 
som gör Simrishamns kommun till en mycket bra och 
attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Så ett stort tack 
till er alla! 
 

Ekonomin 
 

Simrishamns kommuns bokslut för 2015 visar ett positivt 
ekonomiskt resultat. Årets resultat, justerat för engångs-
händelser som reavinster på fastighetsförsäljningar, pens-
ionsmedelsplaceringar, resultatutjämningsreserven och 
avsättning till sociala investeringsfonden uppgick till 
nästan 10,0 mnkr. Kommunens finansiella mål om att ha 
ett positivt balanskravsresultat har därmed uppnåtts under 
året. Det är också glädjande att alla nämnder i princip 
visar överskott i sina verksamheter. Med andra ord tar 
våra medarbetare och förtroendevalda i förvaltningar och 
i nämnder ett stort ekonomiskt ansvar. 
 

Händelserikt år 
 

2015 var ett händelserikt år, där det stora flyktingmotta-
gandet satte sin prägel. Dels som utmaningar för skola 
och socialförvaltning, dels som bidragande orsak till be-
folkningsökningen under året. Vi är vid årsskiftet 19 065 
invånare. Vi fick också i december ett extra statsbidrag på 
cirka 53 miljoner för vårt stora flyktingmottagande. Detta 
har helt klart gjort att det blir lite andrum 2016 rent eko-
nomiskt. Under året har vi anställt nya förvaltningschefer 
på förvaltningarna samt en ny kommundirektör och per-
sonalchef. Detta gör att vi har ett helt nytt lag och som jag 
ser fram mot att jobba med. 
 

Den kommunala grundskolan har utvecklats mycket posi-
tivt. Detta bekräftades inte minst i Lärarförbundets ran-
king av bästa skolkommun. Vi har förbättrat vår ranking 
från 85:e plats år 2014 till plats 15 år 2015. Framgången 
var ett resultat av ett långsiktigt arbete i skolutvecklings-
frågor kring kollegialt lärande och ett formativt förhåll-
ningssätt.  
 

Antal företag var 3 054 vid årsskiftet, där det hade regi-
strerats 154 nya under året, nettoökningen blev 73 styck-
en. Flera av de större företagen gjorde nyanställningar och 
under större delen av året låg arbetslöshetssiffrorna på en 
nivå under både rikssnittet och skånesnittet. Potentialen i 
kommunen ligger framför allt hos de små och medelstora 
företagen, liksom i det kvinnliga företagandet och från 
nya företagare med utländsk bakgrund. Vi var också en av 
de första kommunerna i landet att teckna en avsiktsförkla-
ring avseende deltagande i regeringens DUA-projekt, 
delegation för unga i arbete. Detta underlag som man tagit 
fram kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet 
med att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. 
 

2015 var året då det verkligen började grävas ner fiber 
överallt i kommunens större orter. Vid årets slut har cirka 
60 procent av alla hushåll och företag möjlighet att an-
sluta sig till något fibernät. Antalet anslutna överskred 

målet i bredbandsstrategin och snart är alla större orter 
anslutna. Även landsbygden är nu på gång. Till sist och 
minst lika viktigt som förra året - med ett fibernät i 
världsklass i hela kommunen kommer Simrishamn att 
ligga i centrum av världen. 
 

Efter många års arbete med översiktsplanen, antogs pla-
nen under hösten. Detta underlättar arbetet med bygglov 
och detaljplaner. Vi tog också ett viktigt avgörande beslut 
i vår avsiktsförklaring med Ystad när det gäller att säkra 
vattentillförseln i södra kommunen.  
 

En annan stor händelse som vi från kommunens sida är 
stolta över är projektet som sprider det brobyggande kort-
spelet, More Than One Story och som valdes till vinnare 
av Europarådets Democracy Innovation Award 2015 på 
World Forum for Democracy i Strasbourg. Kortspelet fick 
en fortsatt spridning i över 100 kommuner i Sverige samt 
till flera länder runt om i världen och finns nu på över 20 
olika språk. 
 

Socialnämnden fick under året stimulansmedel från rege-
ringen vilket gjorde att man kunde anställa fler personer 
inom vård och omsorg. 
 

Många av årets satsningar har handlat om att skapa en 
robust kommunorganisation för att bättre möta medbor-
garnas önskemål och krav. Målstyrningen har blivit tydli-
gare med bättre möjligheter till uppföljning. Kommunens 
styrdokument har setts över för att de både ska vara färre 
och mer användbara. Till detta har kommit bland annat 
utbildningssatsningar kring kommunikation, Sveriges 
Kommuner och Landstings satsning, Förenkla helt enkelt, 
för högre kunskap om och bättre bemötande av kommu-
nens näringsliv, beslut om Kontakt Simrishamn och en 
handlingsplan för hållbar inflyttning. En policy för in-
formation och kommunikation har antagits av kommun-
fullmäktige där ledorden är tydlig, tillgänglig och trovär-
dig och som ska göra det lättare och snabbare att kommu-
nicera med anställda och medborgare. 
 

Investeringstakten har också ökat under året, för att 
minska risken för att kommunens egendom ska minska i 
attraktivitet och få ökade underhållskostnader. Det togs 
också avgörande steg för att säkerställa vattentillgången i 
kommunen, genom samarbete med grannkommunerna.  
Arbetet med att skapa förutsättningar för det för kommu-
nen så betydelsefulla fisket var framgångsrikt under året, 
med en i politisk enighet tagen fiskepolicy och en årligen 
återkommande fiskekonferens anordnad på Marint cent-
rum. 
 

 
 

Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse – kommundirektören har ordet 
 

År 2015 har varit ett spännande år. Som ny kommundi-
rektör i Simrishamn har jag med glädje kunnat följa det 
arbete som alla medarbetare gjort för att förverkliga och 
genomföra politiska beslut och verkställighet. Det är svårt 
att göra en rättvis sammanfattning men jag vill gärna lyfta 
fram ett par områden där vi stuckit ut lite extra. 
 
Vår framtid – våra barn 
  

Våra barn är det viktigaste vi har och detta gör att vi gärna 
vill ha en bra verksamhet inom detta område. I lärarför-
bundets ranking för 2015 hamnade vi på plats 15 vilket är 
ett direkt resultat av ett långsiktigt arbete i skolutveckl-
ingsfrågor kring kollegialt lärande och ett formativt för-
hållningssätt. En fråga som verksamheten ofta ställer till 
sig själv är ”vad är en bra skola”, ett svar på den frågan är 
engagerade och kunniga lärare. Detta upplever jag att vi 
har i vår kommun, vi har lärare och ledare i skolan som 
vill utveckla vår skola och som är nyfikna på vad vi kan 
göra för att hela tiden utvecklas.  
 
Simrishamns kommun utmärkte sig också på ett annat sätt 
under 2015 genom att som första kommun i Sverige få ett 
molntjänstavtal med Googles Apps for Education godkänt 
av Datainspektionen. Vår kommun blev förebild för 
många andra kommuner i Sverige som ville göra samma 
resa. 
 
En utmaning för skolans verksamhet har det stora flyk-
tingmottagandet och mottagandet av ensamkommande 
flyktingbarn under hösten varit. Skolans kapacitet har 
satts på hårda prov men verksamheten har på ett mycket 
bra sätt hanterat frågan och har på så sätt skapat ett bra 
incitament för att hitta lösningar även under 2016. 
 
Välfärd 
 

Våra äldre är också en viktig grupp och eftersom vår 
kommun har en hög andel äldre är det av vikt att vi stän-
digt arbetar med utvecklings- och kvalitetsfrågor inom 
denna verksamhet. En ny modell för verksamhetsuppfölj-
ning har tagits fram under året som visar att vi har en god 
kvalitet i våra verksamheter, dessutom till en kostnad som 
är genomsnittlig eller låg i förhållande till andra kommu-
ner. Under året öppnade Joneberg Plaza vilket innebär att 
vi har bra med platser i särskilt boende. 
  
Flyktingmottagandet och det stora antalet ensamkom-
mande flyktingbarn har varit en utmaning även för indi-
vid- och familjeomsorgen. Medarbetarna har gjort ett 
fantastiskt arbete med flexibla lösningar och samarbeten 
över gränser. Även i arbetet med att stötta de ideella or-
ganisationerna har medarbetarna gjort ett storartat arbete. 
 
Kultur och fritid 
 

Kultur är en viktig fråga för medborgarna i kommunen för 
oss som arbetar i kommunens verksamheter. Verksamhet 
som vänt sig både till kommuninvånare och besökare har 
med framgång genomförts både på Österlens museum och 
på biblioteket. Ungdomens hus har under hela året arbetat 

med integrationsfrågan och arbetet sattes på sin spets 
genom höstens arbete med olika integrationsfrämjande 
insatser för unga.  
 
En viktig kulturövergripande händelse som inträffade 
under året var att kortspelet More Than One Story valdes 
till vinnare av Europarådets Democracy Innovation 
Award. Kortspelet finns nu i mer än 100 svenska kommu-
ner och är översatt på över 20 olika språk. 
 
Kommunen har också en stor mängd föreningsaktiva 
medborgare vilket innebär att vi har ett mycket aktivt 
föreningsliv. Ett bevis på detta är bland annat att det un-
der året utbetalades 3,1 mnkr i olika föreningsbidrag till 
130 specifika mottagare.   
 
Service 
 

En av våra verksamheter får alltid extra mycket uppmärk-
samhet från medborgarna. Det är den verksamhet som i 
huvudsak arbetar med kommunal service i form av vatten 
och avlopp, grönytor, snöröjning, vägar med mera. Våra 
medarbetare här har gjort ett mycket bra arbete under året, 
vilket vi bland annat kan se i de mätningar som gjorts på 
kundnöjdheten inom bygglov och mätning. Översiktspla-
nen som tagit några år att få fram var på förnyad utställ-
ning under året och antogs under hösten.  
 
Simrishamn är en attraktiv kommun att bo i det vet vi som 
redan bor och lever här men vi behöver bli fler. Under 
året har befolkningen ökat med 160 medborgare, vilket är 
mycket glädjande. För att bli än mer attraktiv kommer vi 
att ha fokus på medborgarservice och näringslivsutveckl-
ing under 2016. Ett stort projekt är påbörjat, vi kallar det 
Kontakt Simrishamn, som handlar om att effektivt kunna 
möta medborgaren genom direktkontakt. Vår målsättning 
med den nya inriktningen är att 70 procent av alla ärenden 
till kommunens verksamhet ska kunna lösas direkt genom 
ett samtal. Vi arbetar också på att bli mer effektiva och 
professionella gentemot både nya och befintliga företag 
genom utbildningsinsatser för ökad service och bättre 
bemötande. 
 
Det är svårt att genom en kort text få med allt bra som 
gjorts under 2015, årsredovisningen fördjupar varje 
nämnds arbete och ger därmed en bra beskrivning av 
verksamhetsåret 2015. Det jag kan konstatera är att Sim-
rishamn är en plats där det händer saker och jag ser fram-
emot ett positivt 2016. 
 

 
Diana Olsson, kommundirektör 



 
 

 

Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
Allmänekonomiska förutsättningar 
 

Den svenska ekonomin utvecklas för närvarande betydligt 
starkare än ekonomin i de flesta andra länder. Under 2015 
ökade BNP med nästan fyra procent och under kommande 
år beräknas tillväxten bli i stort sett lika stor. En bidra-
gande faktor har varit en mycket stark utveckling av inve-
steringarna och då inte minst investeringar i nya byggna-
der och anläggningar. Särskilt bostadsbyggandet har un-
der de senaste två åren ökat mycket samt en kraftigt ökad 
offentlig konsumtion som driver på de höga tillväxttalen. 
Inte minst har kommunernas kostnader växt snabbt till 
följd av det omfattande flyktingmottagandet. Den svenska 
styrräntan sänktes ytterligare under hösten 2015 och upp-
gick vid årsskiftet till historiskt låga -0,35 procent. Ar-
betslösheten uppgick år 2015 till 7,4 procent och beräknas 
gradvis sjunka till 6,5 procent år 2016. 
 
Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog 
ökningstakten år 2015 och enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings bedömning kommer tillväxttakten att öka 
ytterligare år 2016 och 2017. Det är främst två faktorer 
som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare. 
Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större 
ökning av lönesumman, dels ger indexeringen av in-
komstanknutna pensioner större ökning av pensionsin-
komsterna. Den omfattande flyktinginvandringen innebär 
samtidigt att befolkningen växer mycket snabbt.  
 
Kommunens ekonomiska resultat   

Den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2015 inne-
bar ett balanskravsresultat på 2,0 mnkr. Det slutliga utfal-
let visade ett positivt balanskravsresultat på drygt 10,6 
mnkr. 
 
   Balanskravsavstämning  Bokslut Bokslut 
(tkr)   2014 2015 
      Årets resultat enligt resultaträkning 7 400 12 547 

Justeringar   

Fastighetsförsäljningar, reavinster -6 196 -3 356 

Pensionsmedelsförvaltning, värdeför-
ändring 

-2 847 -6 053 

 

Resultat i vatten- och avloppsverk-
samheten 

 

0 
 

0 

 

Uttag från pensionsmedelsförvalt-
ningen 

 

6 500 
 

7 500 

Balanskravresultat 4 857 10 638 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 -251 

Medel till social investeringsfond 0 -400 

Balanskravsresultat, efter        
förändring 1 

4 857 9 987 

1 Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 
 
Under året genomfördes tre fastighetsförsäljningar som 
medförde realisationsvinster på knappt 3,4 mnkr vilka 
avräknades vid balanskravsavstämningen.  
 

 
Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen be-
rodde på att avsikten med dessa medel är att underlätta 
finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalning-
ar. Därför exkluderades värdeförändringen vid avstäm-
ningen gentemot balanskravet. Justerat belopp 6,1 mnkr, 
bestod av utdelningar och realisationsvinster vid försälj-
ningar. Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till 
finansieringen av verksamheten genom årliga uttag som 
beaktats vid balanskravsavstämningen, 7,5 mnkr för år 
2015. 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 eventuella resultat 
inom denna verksamhet vid balanskravsavstämningen. 
Verksamhetens resultat visade ett överskott på 7,7 mnkr 
som i enlighet med redovisningsrekommendation bokför-
des som förutbetald intäkt, varför justering inte gjordes i 
balanskravsavstämningen 2015. 
 
Kommunerna har sedan något år tillbaka möjlighet att när 
tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel 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. Därefter avsattes 
ytterligare 2,6 mnkr av resultatet för år 2013. Beloppet 
som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbi-
drag. För 2015 fanns utrymme att avsätta 1,2 mnkr. 
Kommunen valde emellertid att avsätta ett lägre belopp, 
0,3 mnkr, och reserven uppgick vid årsskiftet till jämnt 20 
mnkr. 
 
Av utrymmet att avsätta till fonder användes istället 0,4 
mnkr till att öka den sociala investeringsfonden. En sådan 
avsättning följer riktlinjerna för fonden. Vid årsskiftet 
uppgick denna fond till 4,4 mnkr. 
 

 
Barnkulturfestivalen i maj 
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
Driftbudget 
 

Det budgeterade balanskravsresultatet uppgick till 2,0 
mnkr. Utfallet var drygt 8,6 mnkr högre i förhållande till 
budgeterat balanskravsresultat, där nämnderna stod för 
hela den positiva budgetavvikelsen. Cirkeldiagrammet 
nedan visar nämndernas andel av den totala nettokostna-
den som uppgick till 934,2 mnkr. 
 

 
 
Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas 
främsta budgetavvikelser. Mer information återfinns un-
der respektive nämnds avsnitt i denna årsredovisning.  
 
• Socialnämnden visade ett överskott på 5,1 mnkr. 

Överskottet var främst hänförligt till verksamheten för 
individ- och familjeomsorg. Återsökningar från Mi-
grationsverket översteg kostnaderna med 10,5 mnkr på 
grund av att utökning av personal och boenden inte 
kunde genomföras fullt ut i samma takt som det ökade 
flyktingmottagandet. Enheten för vuxna redovisade ett 
underskott på 4,8 mnkr på grund av ökade kostnader 
för institutionsvård, försörjningsstöd samt användande 
av personal från bemanningsföretag i större utsträck-
ning.    

• Barn- och utbildningsnämnden hade en positiv 
budgetavvikelse på 2,3 mnkr. Förskoleklass- och 
grundskoleverksamheterna visade ett överskott på 3,4 
mnkr främst beroende på att fler elever inneburit att 
verksamheterna anpassade organisationen utan att 
kostnaderna ökade. Gymnasieverksamheten visade ett 
överskott på 4,0 mnkr vilket var ett resultat av att fler 
elever valde kommunens nystartade gymnasieskola 
Nova Academy. Centralt på förvaltningen redovisades 
ett underskott på 3,4 mnkr beroende på omkostnader 
för nyanlända flyktingar och insatser för barn och ele-
ver med särskilda behov samt en tvist. Kostenheten vi-
sade ett underskott på 2,2 mnkr bland annat beroende 
på högre råvarupriser, vikande volymer, dyrare trans-
porter samt kraftigt ökade kostnader för livsmedel.

 
• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett positivt 

utfall mot budget på 1,4 mnkr där de största överskot-
ten återfanns inom verksamheterna för fastighet på 0,8 
mnkr samt plan- och bygglov på 0,6 mnkr. Den 
främsta orsaken till överskottet inom fastighetsverk-
samheten var lägre förbrukning av el, olja och fjärr-
värme inom förvaltningsfastigheter beroende på milda 
vintrar och lägre energipriser samt det fortsatta arbetet 
med energieffektivisering och installation av värme-
pumpar. Den främsta anledningen till att plan- och 
bygglovsverksamheten hade en positiv budgetavvi-
kelse var ökade planintäkter och lägre övriga verk-
samhetskostnader inom detalj- och fastighetsplane-
ring. 

• Kommunstyrelsen, myndighetsnämnden, kom-
munfullmäktige, revisionen och valnämnden vi-
sade tillsammans ett totalt överskott på totalt 0,1 
mnkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden hade en mindre negativ 
budgetavvikelse på knappt 0,1 mnkr där det största 
underskottet återfanns inom ungdomsverksamheten då 
bemanningen på kvällar och helger fick utökas för att 
kunna behålla en trygg och positiv verksamhet inom-
hus. 

• Överförmyndarverksamheten visade ett underskott 
på knappt 0,3 mnkr där den största anledningen var 
det ökande antalet ärenden. 

 
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)   2015 2015 avvikelse 
        Skatter och generella 
bidrag 

940,7 950,8 -10,1 

 

Pensioner 
 

-56,4 
 

-57,8 
 

1,4 
 

Räntor 
 

-0,8 
 

-1,9 
 

1,1 
 

Avskrivningar 
 

-38,9 
 

-38,9 
 

0,0 
 

Interna poster 
 

81,8 
 

84,6 
 

-2,8 
 

Pensionsplacering, 
värdeförändring 

 

6,1 
 

0,0 
 

6,1 

Återbetalning av pre-
mier, AFA 

7,8 0,0 7,8 
 

Fastighetsförsäljning 
 

3,4 
 

0,0 
 

3,4 
 

Övrigt 
 

3,1 
 

0,6 
 

2,5 

Summa 946,8 937,4 9,4 
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på 
drygt 9 mnkr. Exkluderas utfallet av reavinster och pens-
ionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid 
balanskravsavstämningen, var resultatet en mindre nega-
tiv avvikelse.  
 
Noteras bör att i resultatet ingår en återbetalning på 7,8 
mnkr från AFA för 2004 års premieinbetalningar avse-
ende avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar. Denna 
återbetalning fanns inte med i budgeten utan tillkom un-
der pågående budgetår.  
 
Skatter och generella statsbidrag uppvisade en negativ 
budgetavvikelse på 10,1 mnkr varav skatteintäkternas 
avvikelse uppgick till 5,3 mnkr. Inkomstutjämningsbidra-
get, kostnadsutjämningsavgiften, regleringsavgiften, infö-
randebidraget och fastighetsavgiften uppvisade totalt ett 
underskott gentemot budget på 5,7 mnkr medan LSS-
utjämningen uppvisade ett överskott på 0,9 mnkr. 
 
Pensionskostnaderna understeg budgeterad nivå. En viktig 
förklaring var att genomsnittligt anställda var på en lägre 
nivå och därmed mindre pensionsintjänande än beräknat. 
Lägre investeringsnivå än planerat utgör förklaringen till 
den positiva avvikelsen gällande räntor. Pensionsavgifter 
och intäkter i form av nämndernas inbetalda kapitalkost-
nader visade under begreppet interna poster av motsva-
rande skäl underskott. Överskottet under övrigt berodde 
på att kommunens budgetreserver inte användes fullt ut. 
 
Under året genomfördes tre fastighetsförsäljningar, 
Gladsax 13:18, Gladsax 13:36 samt Rönnebröd 6:9 vilket 
medförde realisationsvinster på sammanlagt 3,4 mnkr. 
 
Investeringar 
 

Kommunens investeringar uppgick till 90 mnkr mot bud-
geterade 185 mnkr. Utbyggnaden av vatten- och avlopps-
ledningar finansieras bland annat genom anläggningsav-
gifter. Beaktas dessa avgifter uppgick investeringsverk-
samheten till knappt 86 mnkr. I genomsnitt under den 
senaste femårsperioden uppgick nivån till cirka 52 mnkr. 
 
   Investeringsredovisning  Bokslut Budget 
(mnkr)   2015 2015 
      Investeringar 90,4 185,3 

Anläggningsavgifter -4,7 -1,9 

Investeringar efter avdrag för  
anläggningsavgifter 

85,7 183,4 

1 Under året erhölls cirka 5,2 mnkr i form av anläggningsavgifter. Av 
dessa anläggningsavgifter delfinansierade cirka 4,7 mnkr (90 procent) 
investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingick inte i 
investeringsredovisningen. 
 
Av kommunens totala investeringar på 90 mnkr stod 
samhällsbyggnadsnämnden för nästan 76 mnkr.  
 
De största investeringsprojekten under året avsåg utemiljö 
förskolor och skolor, förnyelse av Hammenhögs centrum,  

 
undvikande av kapitalförstöring gata samt investeringar 
avseende avloppsreningsverk och pumpstationer.  
 
Under året beslutades även om en utökning av medlems-
insatsen till Kommuninvest på drygt 6 mnkr. 
 
De främsta anledningarna till att investeringarna avvek 
mot budget var en eftersläpning främst avseende Skillinge 
och Hammenhögs bycentra, Sjöfartsstråket, isverk och 
flytbryggor samt projekt relaterade till undvikande av 
kapitalförstöring. Vad gäller investeringar i vatten och 
avlopp försenades huvudsakligen projekt avseende av-
loppsledningsnät, vattenledningsnät och avloppsrenings-
verk. 
 

 
 
Ekonomisk ställning 
 

Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 236 mnkr 
(1 133 mnkr föregående år). Skulderna inklusive avsätt-
ningar uppgick till 589 mnkr (498 mnkr). Det egna kapi-
talet var 647 mnkr (635 mnkr) vilket innebar att solidite-
ten minskade från 56,0 procent år 2014 till 52,4 procent 
2015. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner 
uppgick soliditeten till 17 procent (16 procent). Som en 
viktig indikator på en kommuns långsiktiga ekonomiska 
handlingsberedskap brukar anges att soliditeten inte bör 
minska över tiden. Den senaste femårsperioden varierade 
soliditeten mellan 56 och 58 procent. Förändringen år 
2015 var således en tydlig försämring. Ett mått på en mer 
kortsiktig handlingsberedskap är rörelsekapitalet, omsätt-
ningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapi-
talet, exklusive pensionsplaceringar, uppgick vid ut-
gången av år 2015 till 43 mnkr, vilket kan jämföras med 
40 mnkr föregående år. 
 
Likviditeten uppgick vid utgången av år 2015 till 167 
mnkr, en ökning med nästan 34 mnkr under året. Den 
viktigaste förklaringen till den ökade likviditeten var att 
staten i slutet av december utbetalade cirka 53 mnkr i 
flyktingstöd. Vid årsskiftet var den långfristiga upplå-
ningen 185 mnkr, en ökning med 30 mnkr. Nyupplåning-
en under året gjordes för att i en tid av förmånliga villkor 
anpassa lånestrukturen till den högre volymen som följer 
av gällande investeringsplaner. 
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
Förvaltning av pensionsmedel 
 

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid ut-
gången av 2015 ett bokfört värde på 104,3 mnkr och ett 
marknadsvärde på 161,1 mnkr. Marknadsvärdet på place-
ringen ökade med 1,2 procent under året. Då bör beaktas 
att kommunen i slutet av året gjorde ett uttag på 7,5 mnkr. 
Den egentliga värdeökningen, det vill säga utan uttag, 
uppgick till 5,8 procent. 
 
     Pensions-  Värde Värde  Uttag Värde 
placering 141231 före  151231 
(mnkr)  uttag   
          Bokfört värde 105,7   104,3 

Marknadsvärde 159,2 168,6 -7,5 161,1 

Förändring mark-
nadsvärde 

 5,8%  1,2% 

 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan till-
gångsslagen vid utgången av år 2015. En normalfördel-
ning enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier, 
30 procent vardera i svenska respektive globala aktier, 
och 40 procent räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet 
fanns drygt 59 procent placerade i aktier. Den begränsade 
undervikten i förhållande till normalfördelningen avsåg 
globala aktier. 
 
   Tillgångsslag (%)  Placeringspolicy1 Bokslut 
   2015 
        Räntebärande papper 40,0 (+/-20) 40,7 

Aktier 60,0 (+/-20) 59,3 

varav svenska aktier  (0-60) 29,9 

varav globala aktier  0-40) 29,4 

Summa 100,0  100,0 
1 Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse 
 
Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 457 
mnkr, en minskning med 15 mnkr i förhållande till års-
bokslut 2014. Marknadsvärdet på placerade medel i finan-
siella tillgångar motsvarade drygt 35 procent av det totala 
pensionsåtagandet, en ökning med 1,5 procentenheter 
jämfört med föregående årsskifte. Den del av pensionså-
tagandet som inte motsvaras av placerade medel finns i 
kommunens tillgångar i form av fastigheter och anlägg-
ningar. 
 
Av åtagandet var 437 mnkr angivet som en ansvarsför-
bindelse. Som framgår ovan görs i förväg fastställda år-
liga uttag från pensionsplaceringen för att delfinansiera 
utbetalningarna som härrör från ansvarsförbindelsen. 
Uttag har skett sedan 2009 med ett sammanlagt belopp på 
närmare 33 mnkr, varav således 7,5 mnkr under 2015.  
 

 
Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det lämnas 
upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktel-
ser. Informationen framgår av nedanstående tabell. 
 
   Redogörelse enligt Rådet för kom-
munal redovisning rek nr 7 (mnkr) 

2014 2015 

      Avsättning pensioner -18,3 -19,9 

Ansvarsförbindelse -454,4 -437,4 

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde 105,7 104,3 

= Återlån, dvs totala förpliktelser minus 
finansiella placeringar 

-367,3 -353,0 

 

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde 
 

159,2 
 

161,1 
 

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

 

10,6% 
 

1,2% 

 

Förändring av pensionsförpliktelser 
 

-4,3% 
 

-3,2% 
 

Pensionsmedelsförvaltning som andel av 
pensionsförpliktelser 

  

33,7% 
  

35,2% 

 

 
Nyanlända barn i världsklassen på Korsavads skola 
 
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 att: 
 
• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfatt-

ning. 
 
Det övergripande målet bröts i budget 2015 ner i följande 
finansiella mål: 
 
• Balanskravsresultatet ska för år 2015 vara positivt. 
• Investeringar inom den skattefinansierade verksam-

heten ska fullt ut självfinansieras. Investeringar inom 
vatten- och avloppsverksamheten kan lånefinansieras 
under förutsättning av att de ökade kostnaderna som 
följer av upplåningen finansieras genom erhållna av-
gifter inom denna verksamhet.
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
Balanskravsresultatet uppgick för 2015 till 10,6 mnkr 
vilket är 8,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. 
Resultatmålet blev därmed uppfyllt. 
 
Förutsättningarna för att klara målet om självfinansiering 
av investeringar inom den skattefinansierade verksamhet-
en ändrades under pågående år då kommunfullmäktige 
beslutade om ett reinvesteringsprogram som till och med 
år 2018 ska uppgå till 104 mnkr, varav 31 mnkr budgete-
rades för 2015. Programmet avser reinvesteringar i gator, 
vägar, parker och grönområden samt inkluderar även 
genomförande av energibesparande åtgärder. Fullmäktige 
beslutade att programmet skulle lånefinansieras.  
 
Kommunens samlade upplåning ökade under året med 30 
mnkr. Avseende vatten- och avloppsverksamheten ökade 
låneskulden med nästan 19 mnkr. Investeringarna inom  

 
reinvesteringsprogrammet uppgick till 14 mnkr. Genom 
vissa  motverkande poster begränsades dock upplåningen 
inom den skattefinansierade verksamheten till 11 mnkr. 
Denna upplåning innebar att kommunen inte klarade det i 
budgeten fastställda finansiella målet om självfinansiering 
av investeringar inom den skattefinansierade verksamhet-
en. Dock avsåg ökningen enbart det reinvesteringspro-
gram som får lånefinansieras enligt ett särskilt fullmäkti-
gebeslut. Sammantaget bedöms därför upplåningen under 
året ha följt fullmäktiges samlade beslut om investering-
arnas finansiering. 
 
Kommunens målstyrning av verksamheten sker genom 
fem övergripande mål med inriktning på god ekonomisk 
hushållning. Uppföljningen av dessa verksamhetsmål i 
tabellen nedan visade att samtliga av de fem målen be-
dömdes 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 287 invånare där 1 404 personer flyttade till kom-
munen och 1 117 personer flyttade från kommunen. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgick 2015 till 95,1 
procent där männens frisknärvaro uppgick till 96,6 
procent och kvinnornas till 94,8 procent. 
 
 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Underhållsplaner avseende 
fastigheter finns som dock kommer att uppdateras 
under 2016. Beläggningsprogrammet är ett första 
steg för minskad kapitalförstöring. Belysningspro-
grammet kommer att arbetas vidare med i syfte att 
utveckla en underhållsplan. Hamnenheten utförde en 
underhållsplan utifrån statusbedömning av samtliga 
hamnar. Vatten- och avloppsverksamheten hade inte 
resurser att ta fram underhållsplaner för anläggning-
arna.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 73 procent av eleverna sva-
rade i en attitydundersökning att de kan rekommen-
dera sin skola till andra elever. Det sammanlagda 
medelvärdet summerade till 2,92 vilket medförde att 
målet är delvis uppfyllt. 
 
 
 

 
 
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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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 
I enlighet med kommunens visions- och målstyrningsmo-
dell finns tre strategiska utvecklingsområden; demokrati, 
demografi och geografi. Dessa utvecklingsområden ligger 
till grund för kommunens fokusområden, det vill säga de 
områden som det särskilt ska fokuseras på under mandat-
perioden. Utifrån fokusområdena fastställde kommun-
fullmäktige nämndsmål som styrning av nämndernas 
verksamhet det kommande budgetåret. Uppföljning av 
dessa nämndsmål finns redovisade i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.  
 
Sammanfattningsvis gjorde nämnderna bedömningen att 
34 av de 60 nämndsmålen var uppfyllda. 20 mål bedöm-
des vara delvis uppfyllda medan sex mål inte bedömdes 
vara uppfyllda. Totalt ansågs alltså 90 procent av 
nämndsmålen vara helt eller delvis uppfyllda. 
 
Det positiva resultatet för år 2015 innebar att kommunen 
har haft överskott sedan bokslut 2002. Under den senaste 
femårsperioden har balanskravsresultatet i genomsnitt 
motsvarat drygt en procent av skatter, generella statsbi-
drag och utjämning. 
 
Liksom tidigare år uppnåddes de finansiella målen under 
2015. Även måluppfyllelsen gällande nämndsmålen och 
verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk 
hushållning får anses vara god. Den sammantagna be-
dömningen är att utvecklingen under 2015 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, med undantag av 2014, trots detta visat godkända 
utfall beror till övervägande del på tillfälliga intäkter, 
främst i form av återbetalningar av premier avseende 
arbetsmarknadsförsäkringar. 
 
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 framöver kommer att öka 
till följd av den demografiska utvecklingen. Ett budgeterat 
överskott ökar vidare möjligheterna för att hantera tillfäl-
liga kostnadsökningar som kan uppkomma vissa år. 
Kommunen behöver även ett överskott för att även fram-
över nå en rimlig självfinansiering av investeringsverk-
samheten. 
 
Tidigare års oroande befolkningsminskningar har under 
2015 vänt och vid årsskiftet var befolkningsmängden 
återigen över 19 000 invånare. Det kommer att bli en stor 
utmaning att fortsätta denna positiva utveckling. En rela-
tivt stor  del av de nyanlända är i yrkesverksam ålder och 
bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att 
finansiera välfärden, genom att försörjningskvoten för-
bättras. 
 

 
Teckningar av elever på Gärsnäs skola 
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Förvaltningsberättelse – Simrishamns kommun år 2015 
 

 

 

Resultatet uppgick till 
12,5 mnkr (7,4 fg år) 

och balanskravsresul-
tatet uppgick till 10,6 

mnkr (4,9 fg år). 
 

Investeringar-
na uppgick till 

90,4 mnkr 
(76,0 fg år). 

 

Det fanns 1 261 tillsvida-
reanställda per den siste 
december (1 267 fg år). 

 

Frisknärvaron var 
95,1 procent under 

året (95,3 fg år). 
Invånarantalet ökade med 160 
personer till 19 065 invånare 

(18 905 fg år). 

En policy för bevarande 
och utveckling av fiskeri-
näringen i Simrishamns 

kommun antogs. 

Simrishamns kommun, 
tillsammans med sina övriga 
partners i den samordnade 
varudistributionscentralen, 

tilldelades priset Årets lyft av 
Godstransportrådet. Översiktsplanen var 

åter på utställning 
och antogs under 

hösten. 

Projektet som sprider det 
brobyggande kortspelet, 

More Than One Story, val-
des till vinnare av Europarå-
dets Democracy Innovation 

Award 2015 på World Forum 
for Democracy i Strasbourg. 

Två nya tillagningskök 
färdigställdes i Kivik 

och Sankt Olof. 

Naturskolan Österlen vid 
Stenshuvud nationalpark 

i Kivik startades. 

En nationell konferens 
om Östersjöfisket 

arrangerades. 

Utemiljön på Backstugans för-
skola, Simrislundsskolan och 
Gärsnäs skola åtgärdades. 

Kommunfullmäktige beslutade 
att inrätta en mobil biblioteks-
verksamhet med en bokbuss. 

Till 2015 års kulturprista-
gare utsågs Borrby Bio-
grafförening och Kultur-

föreningen Bernadotte på 
Kivik, Kiviks Bio. 

Arbetet med första 
delen av Sjöfartsstråket 
och Hammenhögs torg 

påbörjades. 

Simrishamns kommun kom på 
femtonde plats i Lärarförbundets 

ranking av bästa skolkommun 
2015, en markant förbättring 

jämfört med 2014 då kommunen 
hamnade på plats 85.  

Joneberg Plaza öppnade alla 
sina enheter vilket innebar 

ökat antal platser på särskilt 
boende i Simrishamn. 

Under året testades 
kamera för tillsyn på 
natten och nyckelfria 

lås hos brukarna i 
ordinärt boende. 

Den ökade flyktingströmmen medförde att nya asyl-
boenden etablerades i kommunen och antal ensam-

kommande barn mångdubblades under hösten. 
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Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag 
 

Kommunen fem år i sammandrag 
 

      Kommunen fem år i sammandrag Bokslut 
jan-dec 

2011 

Bokslut 
jan-dec 

2012 

Bokslut 
jan-dec 

2013 

Bokslut 
jan-dec 

2014 

Bokslut 
jan-dec 

2015 
            Soliditet (%) 56 56 58 56 52 

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

Eget kapital (mnkr) 593,9 604,5 627,3 634,7 647,2 

Eget kapital per invånare (tkr) 31,0 31,8 33,1 33,6 33,9 

Tillgångar (mnkr) 1 066,5 1 084,4 1 090,9 1 133,3 1 236,1 

Tillgångar per invånare (tkr) 55,7 57,1 57,6 59,9 64,8 

Anläggningslån (mnkr) 165,0 165,0 155,0 155,0 185,0 

Anläggningslån per invånare (tkr) 8,6 8,7 8,2 8,2 9,7 

Pensionsskuld (mnkr) 444,4 445,9 475,8 454,4 437,4 

Avsatt till pensioner (mnkr) 15,9 16,4 18,2 18,3 19,9 

Årets resultat (mnkr) 5,3 10,6 22,8 7,4 12,5 

Nettoinvesteringar (mnkr) 44,8 46,3 39,1 76,0 90,4 

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

Antal invånare per balansdagen (st) 19 147 18 997 18 951 18 905 19 065 

 
Antal invånare 
 

Antal invånare per den 31 december 2015 uppgick till 19 065, vilket var en ökning med 160 personer jämfört med den 
31 december 2014. 
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning 
 

2015 års personalekonomiska redovisning kommer i en fördjupad form att närmare presenteras i Personalbokslut 2015. 
Nedanstående redovisning består därför endast av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.  
 

 
 
Antal anställda 
 

I Simrishamns kommun var 1 261 personer tillsvidarean-
ställda per den 31 december 2015 vilket motsvarade 1 109 
årsarbetare.  

En betydande majoritet av kommunens anställda, 81 pro-
cent, var kvinnor. Under 2015 minskade antal anställda 
med sex personer. 
 

     Antal tillsvidareanställda per förvaltning Totalt 
2015 

Förändring 
mot 2014 

Kvinnor 
2015 

Män 
2015 

          Kommunledningskontor 47 7 29 18 
 Samhällsbyggnadsförvaltning 75 5 22 53 

Kultur- och fritidsförvaltning 31 -1 19 12 

Barn- och utbildningsförvaltning 428 -7 352 76 

Socialförvaltning 680 -10 
 

599 81 

Totalt 1 261 -6 1 021 240 

 
Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor 
grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställ-
ningar. De kan vara månadsavlönade och/eller timavlö-
nade. Tidsbegränsade anställningar kan variera mycket i 
tid, allt från enstaka timmar till årslånga vikariat. Gene-
rellt kan sägas att allmän visstidsanställning tillämpas vid

utökningar av ordinarie verksamhet, medan vikariat an-
vänds vid ersättning av tillsvidareanställd personal som är 
frånvarande. I tabellen nedan redovisas antalet årsarbetare 
med tidsbegränsade månadsanställningar. För fler uppgif-
ter hänvisas till det personalekonomiska bokslutet. 
 
 

       Tidsbegränsade månads- Månadsanställning, allmän visstid Månadsanställning, vikariat 
anställningar, antal       
årsarbetare Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
              Kommunledningskontor 4 3 1 1 1 0 

Samhällsbyggnadsförvaltning 3 0 3 2 0 2 

Kultur- och fritidsförvaltning 4 3 1 2 2 0 

Barn- och utbildningsförvaltning 35 24 11 12 10 2 

Socialförvaltning 23 12 11 27 24 3 

Totalt 69 42 27 44 37 7 



 

12 
 

Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning 
 

Löner och övriga personalkostnader 
 

    Direkta  
personalkostnader (tkr) 

2013 2014 2015 

        Arvode till förtroendemän 5 070 5 214 5 743 

Ersättn till uppdragstagare 4 727 4 949  5 990 

Löner till arbetstagare 377 424 369 965 365 245 

varav timlöner 29 322 26 453 25 444     

Lön vid tjänstledighet 1 122 2 055 2 432 

Semesterlön 44 585 43 551 44 847 

Sjuklön 5 046 4 640 5 420 

Reseersättning, traktamente 1 453 1 538 1 554 

Omkostnadsersättning 2 586 2 547 2 665 

Övrigt 414 1 523 1 544  

Personalomkostnader 163 701 157 994  159 010  

Summa 606 128 593 976 594 450 

 
Under 2015 uppgick personalkostnaderna till 594 mnkr 
vilket var en ökning med 0,5 mnkr.  
 
Ökade kostnader förklaras av att kommunen övertog 
Kiviks vård och omsorg samt genomförde ökade insatser 
för integration inom skola, fritid och socialförvaltning.  
 
Minskade kostnader berodde främst på privatisering av 
den personliga assistansen och skolverksamheten i 
Hammenhög samt att boendet Stibyborg i Gärsnäs stäng-
des. 
 
Sjukfrånvaro 
 

Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 4,59 
procent, vilket var en ökning jämfört med föregående år, 
då motsvarande siffra var 4,14 procent. Även om den 
totala sjukfrånvaron ökade, minskade långtidssjukfrånva-
ron (från och med dag 60) något och stod för 38,37 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron, jämfört med 39,31 pro-
cent föregående år.  
 

Den största ökningen återfanns i åldrarna över 50 år, både 
för kvinnor och för män. Där var ökningen cirka en pro-
cent på totalen, och drygt två procent hos männen.  
 
Det var stora variationer i gruppen under 29 år, särskilt 
hos männen, där anledningen var att det gällde få indivi-
der och därför gav stort utslag. 
 
En medarbetarenkät genomfördes under hösten, som stöd 
i arbetet med medarbetarnas hälsa och välmående.  
 

 
 

         Sjukfrånvaro,  
samtliga anställda 

<29år 
2014 

<29år 
2015 

30-49 år 
2014 

30-49 år 
2015 

>50 år 
2014 

>50 år 
2015 

Totalt 
2014 

Totalt 
2015 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,69 2,78 3,71 3,61 4,81 5,80 4,14 4,59 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 11,09 6,00 34,96 34,93 45,58 43,79 39,31 38,37 
 

         Sjukfrånvaro, kvinnor <29år 
2014 

<29år 
2015 

30-49 år 
2014 

30-49 år 
2015 

>50 år 
2014 

>50 år 
2015 

Totalt 
2014 

Totalt 
2015 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,96 2,83 3,91 4,05 5,35 6,01 4,55 4,91 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 14,65 4,67 35,62 35,44 47,31 46,59 41,29 40,44 
 

         Sjukfrånvaro, män <29år 
2014 

<29år 
2015 

30-49 år 
2014 

30-49 år 
2015 

>50 år 
2014 

>50 år 
2015 

Totalt 
2014 

Totalt 
2015 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,08 2,66 3,00 2,14 2,49 4,95 2,63 3,46 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 0,00 9,57 31,93 31,7 29,51 29,9 26,81 27,95 
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Förvaltningsberättelse – organisation 
 

Nämndsorganisation 
 

 
 
 
Mandatfördelning per parti 
 

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

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.  
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund omfattade kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel var 23,90 procent år 2015. Simrishamns, 
Tomelilla och Ystads kommuner har tidigare bildat Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund som övertagit samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet. Simrishamns andel i förbundet var 33,70 procent 2015. Vid årsskiftet 
2012/2013 bildades Destination Ystad Österlen AB i syfte att utveckla besöksnäring-
en, där Simrishamns och Ystads kommuner äger 50 procent vardera. Från och med år 
2012 är Simrishamns kommun delägare i Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening. 
Kommunens andel 2015 var 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, 
23,90 % 
 

Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, 33,70 % 
 

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 
 

Forum Ystad, SFI och 
vuxenutbildning 
 

Sodexo, städning 
 

Samhall, sophantering 
 

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 
 

Antonssons Mark, Växt-
kraft entreprenad, PEAB 
Sverige AB, Svevia, 
markarbete 
 

Skanska Asfalt, belägg-
ning 
 

Söderlindh & Jeppson, 
återsättning 
 

JKN Entreprenad, ma-
skiner 
 

Diverse entreprenader 
för snö- och halkbe-
kämpning 
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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 
 

• Joneberg Höjden färdigställdes med 27 nya bostäder. 
• Utveckling av Skansen med nya bostäder på Trekan-

ten påbörjades. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Hyrorna höjdes den 1 januari med 1,5 procent och etapp 
två av ny hyressättning genomfördes. Satsningar gjordes 
avseende energi- och miljöåtgärder vilket ledde till sänkta 
kostnader och minskad miljöbelastning samt utsläpp. 
Vakansgraden var fortsatt låg med endast tolv vakanta 
lägenheter vid årets slut. Omflyttningsgraden uppgick till 
22,5 procent jämfört med 21,0 procent år 2014. Renove-
ring av 40 badrum, främst i byarna, utfördes. Arkitekt-
uppdrag för bostäder på Östra Planteringen beställdes och 
bolaget anmälde intresse för mark i Kivik avsedd för ett 
radhusprojekt.  
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade år 2015 ett överskott på 4,2 mnkr. Anled-
ningarna var högre intäkter, lägre driftskostnader främst 
beroende på satsningarna på underhåll och energieffekti-
visering samt låga räntor. Det genomfördes investeringar 
för 30,7 mnkr varav de största var energi- och underhålls-
projekt på kvarteret Plommonet i Kivik, omställning av 
äldreboendet Rosenborg till hyreslägenheter samt byte av 
samtliga fönster och dörrar på Baldringskroken. Det ge-
nomfördes även energiomställningsprojekt i Hammenhög 
samt standardhöjande projekt avseende badrumsrenove-
ringar och byte av köksinredning.  
 
Framtid 
 

Bolaget kommer under 2016 att se över sin affärsplan för 
2016 – 2019. Fokus är att tillföra nya bostäder inom en 
hållbar ekonomisk ram. Bostäder för unga måste lyftas. 
Hållbarhet i form av sund ekonomi, minskad miljöpåver-
kan, bra underhåll och kundanpassning är viktiga områ-
den för fortsatt 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 
 

• Naturskolan Österlen i Kivik färdigställdes.  

• Lokalerna i Hammenhög såldes till Simris Alg som ett 
led i bolagets utveckling. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kommunens hyresavtal för en stor del av lokalerna på 
Södra Kajen löpte ut per den 1 oktober. Genom ett inten-
sivt uthyrningsarbete och samarbete med kommunen 
hanterades omställningen. Efter att uthyrningsansvaret 
övertogs av bolaget förbättrades uthyrningsgraden succes-
sivt. Ombyggnation utfördes på Södra Kajen där Nova 
Academy flyttade in i nya lokaler på plan tre, avsedda för 
naturvetenskapliga ämnen.  
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade ett överskott på 1,4 mnkr, vilket främst var 
ett resultat av låga räntor och god uthyrningsgrad. Inve-
steringarna uppgick till 7,7 mnkr, där största delen avsåg 
nybyggnation av Naturskolan Österlen samt ombyggnat-
ion av Södra Kajen på plan tre för utbildningslokaler till 
Nova Academy. 
 
Framtid 
 

Bolaget arbetar med en ny affärsplan för 2016 – 2019 
kopplat till föreslagen namnändring av bolaget till Sim-
rishamn Utveckling AB. Utveckling av Skansen för bo-
städer och verksamhetslokaler kommer att fortgå i sam-
verkan med kommunen. En strävan är att bredda bolagets 
bas där kommunen fått erbjudande om att hyra Lyckeby-
huset för magasin till Österlens Museum och för daglig 
verksamhet.  
 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

      Antal anställda (st) 24 21 
Nettoomsättning 111 288 112 105 
Resultat efter finansiella poster  5 096 4 179 
Nettoinvesteringar 28 843 30 721 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

      Antal anställda (st) 0 0 
Nettoomsättning 4 611 4 343 
Resultat efter finansiella poster  698 1 399 
Nettoinvesteringar 6 579 7 720 
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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 
 

• Ett förslag till renhållningsordning, innehållande dels 
en avfallsplan, dels en föreskrift för avfallshanteringen 
i kommunerna, för perioden 2016 – 2020 togs fram. 
Detta tillsammans med Sysavs övriga tolv ägarkom-
muner. 

• Upphandling rörande renhållningstjänster och slam-
tömning för Simrishamns och Tomelilla kommuner 
genomfördes. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Hushållens restavfall under åttaårsperioden 2007 – 2015 
minskade från 9 633 till 7 131 ton per år, en minskning 
med 26 procent. Samtidigt ökade mängden matavfall som 
samlats in från 73 ton år 2008, då bolaget startade matav-
fallsinsamlingen till 1 925 ton per år 2015. 98,5 procent 
av matavfallet återvanns på ett miljö- och resursmässigt 
bra sätt. 
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade ett mindre underskott. Verksamheten bed-
revs med bibehållen god ekonomisk balans. Taxorna 
under året hörde till de lägsta i landet och bland Skånes 
33 kommuner tillämpade bolaget en soptaxa som var näst 
lägst i länet. Inga investeringar utfördes under året. 
 
Framtid 
 

Under de senaste åren har man kunnat se en trend av 
ökade avfallsmängder. Bolaget måste intensifiera arbetet 
med att styra kunder mot mera återbruk och mindre kon-
sumtion. De resultat man har idag gällande insamling av 
matavfall innebär att bolaget redan nått det nationella 
miljömålet för 2018 vilket innebär att minst 50 procent av 
hushållens matavfall behandlas biologiskt. 2017 kommer 
samtliga boende i området att få sortering av matavfall 
vilket kommer att förbättra insamlingsgraden i området 
ytterligare.

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 
 

• Förbundets hemsida uppgraderades och fick nytt utse-
ende under våren där ambitionen är att hemsidan ska 
hållas aktuell med ny information. 

• En informationsträff anordnades för de verksamhets-
utövare som har tillstånd att använda kemiska be-
kämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Planen för enskilda avlopp reviderades. Individuella till-
synsplaner upprättades med kontinuerlig avstämning 
tillsammans med handläggarna. En gårdsvandring utför-
des tillsammans med andra aktörer som Hushållningssäll-
skapet och Länsstyrelsen, i syfte att visa lantbrukare vad 
som ingår i en inspektion och hur de själv kan agera inför 
besöken. Kontroll av livsmedelshantering utfördes på 
tillfälliga arrangemang som Kiviks marknad, International 
Street Market och Tomelilla marknad. Under året utfördes 
380 inventeringar av enskilda avlopp och 1 357 inspekt-
ioner/kontroller. 
 
Ekonomi 
 

Förbundet visade ett mindre överskott. Investeringar ge-
nomfördes på 56 tkr vilket hänförde sig till en uppgrade-
ring av hemsidan och inköp av kontorsinventarier. 
 
Framtid 
 

Under kommande år är det investeringar inom IT som 
krävs med nya programuppdateringar av ärendehante-
ringssystemet och uppgradering av hemsidan. Förbundet 
planerar att byta ut leasingbilarna i början av 2016 för att 
ersätta dessa med gasbilar, då gas är ett miljövänligare 
alternativ än bensin och diesel. Fokus kommer att läggas 
på förbundets kärnverksamhet och uppdrag, det vill säga 
myndighetsutövning. 
 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

      Antal anställda (st) 0 0 
Nettoomsättning 33 125 33 220 
Resultat efter finansiella poster  -33 -5 
Nettoinvesteringar 83 0 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

      Antal anställda (st) 18 18 
Nettoomsättning 14 844 13 776 
Resultat efter finansiella poster  353 22 
Nettoinvesteringar 0 56 
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
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 
 

• Fyra nya släckbilar levererades som avsevärt förbättrat 
arbetsmiljön för brandmännen i och med de inbyggda 
säkerhetssystemen. 

• Räddningschefen avslutade sin tjänst i slutet av året. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Verksamhetsåret inleddes för förbundet med en ny direkt-
ion, ordförande, vice ordförande samt arbetsutskott. Till-
sammans med Svenska Livräddningssällskapet genom-
fördes aktiviteter på stränder och i gästhamnar. Med an-
ledning av drunkningsolyckor under året engagerades 
kommunerna att skapa ännu bättre information i form av 
skyltar som varnar för undervattensströmmar. Arbetet 
med att komma tillrätta med de onödiga automatiska 
brandlarmen fortsatte. Som en del i förbundets förebyg-
gande uppdrag kom tidningen Säkert SÖRF ut med sitt 
tredje nummer. 
 
Ekonomi 
 

Förbundet visade ett överskott på 0,7 mnkr. De största 
anledningarna till överskottet var den gynnsamma ut-
vecklingen gällande pensionsskuld och personalkostna-
der. Investeringarna uppgick till 18,4 mnkr vilket främst 
avsåg inköp av släckbilar, anpassning och utveckling i det 
digitala radionätet Rakel samt personlig skyddsutrustning 
till brandmännen. 
 
Framtid 
 

Arbetet med att minska antal onödiga automatiska brand-
larm kommer att fortsätta där handlingsplan, kvalitetsplan 
och statistik kommer att presenteras på direktionsmöte 
under våren 2016. 

 
 
 
 
 

 
En av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds släckbilar 
 
 
 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

      Antal anställda (st) 51 48 
Nettoomsättning 64 627 66 019 
Resultat efter finansiella poster  228 693 
Nettoinvesteringar 2 374 18 371 
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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 till exempel bud-
get men också genom beslut med direkta anvisningar 
för nämndernas organisation och verksamhet. 

 
Årets händelser 
 

• Elevrepresentanter från rättighetsråden/elevråden 
presenterade Unicefs projekt RBS, Rättsbaserad skola. 

• En utbildningsdag i medborgardialog genomfördes. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden 
15 motioner och ställde sex frågor. Kommunfullmäktige 
hade under året sju ordinarie sammanträden. Allmänhet-
ens frågestund anordnades i samband med behandlingen 
av årsredovisning 2014 samt budget 2016. 13 nya med-
borgarförslag inkom under året. Kommunfullmäktiges 
ledamöter bjöds in till temadagar om bokslut 2014 samt 
angående budget 2016. 
 
 

Ekonomi 
 

 
Kommunfullmäktige visade ett mindre överskott.  
 
Anledningen till det mindre överskottet var lägre sam-
manträdeskostnader än förväntat. 
 
Framtid 
 

Kommunfullmäktige kommer under början av år 2016 att 
fastställa strategiska utvecklingsområden och fokusområ-
den för perioden 2017 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flygbild över Simrishamn 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  997 951 
Nettokostnader 997 951 
Budget 950 975 
Budgetavvikelse -47 24 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Håkan Erlandsson (C) 
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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 åtta djupgranskningar/   
revisions PM under året: Goda uppväxtvillkor för barn 
och unga, Hamnens ekonomi, Kommunledningskon-
toret, Kommunens hantering av sitt konstinnehav, 
Samhällsbyggnadsnämndens underhållsplaner, Risk- 
och väsentlighetsanalys avseende Morgondagens re-
ningsverk (IVL), Uppföljning av Morgondagens re-
ningsverk (IVL) och Upphandling av flytbryggor.  

• Revisorerna arbetade utifrån sitt bevakningsansvar och 
genomförde i dessa grupper den löpande granskningen 
med dokumentstudier, intervjuer och verksamhetsbe-
sök. 

 

 
 
 
 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Revisorerna genomförde i början av budgetåret en risk- 
och väsentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en 
revisionsplan för år 2015. Planen följdes upp på varje 
revisionssammanträde för att säkerställa att all verk-
samhet reviderades utifrån analysens riskbild. 
 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Målet är uppfyllt. En revis-
ionsplan upprättades och 
följdes upp på varje revis-
ionssammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomi 
 

 
Revisionen visade ett mindre överskott.  
 
Kommunrevisionen fick en utökad budget för dubbel 
revision under årets första kvartal. En ny mandatperiod 
innebar fler sammanträden och deltagande i särskilda 
utbildningar för nya förtroendevalda revisorer. 
 
Framtid 
 

Enligt god revisionssed för kommuner kommer revisorer-
na att inleda det nya revisionsåret med en uppdatering av 
risk- och väsentlighetsanalysen för beslut om hur resur-
serna ska användas under året. 
 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  1 040 1 103 
Nettokostnader 1 040 1 103 
Budget 1 040 1 106 
Budgetavvikelse 0 3 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Revisionen 
 
Ordförande: Birgitta Larsson (L) 
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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.  

 
Årets händelser 
 

• Inga särskilda händelser inträffade under året. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Inga val genomfördes under året. 
 

 
Gärsnäs skola 

 
 

Måluppföljning  
 

Kommunfullmäktige satte inte upp mål för valnämndens 
verksamhet.  
 

 
 
Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett mindre överskott. 
 
Framtid 
 

Under kommande år kommer valnämnden att arbeta end-
ast i begränsad omfattning. Nästa val är de nationella 
valen år 2018 samt val till Europaparlamentet år 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 672 0 
Kostnader  1 264 8 
Nettokostnader 592 8 
Budget 360 20 
Budgetavvikelse -232 12 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Valnämnden 
 
Ordförande: Göran Thorén (S) 
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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 
 

• Det formella utredningsansvaret för godmanskap 
övergick från Tingsrätten till överförmyndaren. 

• Handläggning av en kraftig ökning av antal godman-
skap för ensamkommande flyktingbarn. 

• Introduktions- och utbildningsinsatser genomfördes 
för att anpassa verksamheten till en ny organisation år 
2016. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Antal ärenden ökade totalt med 42 procent under året. Det 
gällde framförallt god man till ensamkommande flykting-
barn, men även ärenden enligt föräldrabalken som under 
året ökade med tolv procent. Nya handläggare anställdes 
för att klara uppgiften. Ökningen av antal ärenden blev 
mycket kraftig under årets sista månader och mycket 
arbete fick läggas ner på att rekrytera och utbilda nya 
gode män. Hemsidan uppdaterades utifrån den nya orga-
nisationen.  
 
En intern kontrollplan upprättades, beslutades och följdes. 
 
Måluppföljning  
 

Kommunfullmäktige fastställde inga nämndsmål för år 
2015 avseende överförmyndarverksamheten. Verk-
samheten satte ett eget verksamhetsmål, en korrekt myn-
dighetsutövning med kort handläggningstid, som ansågs 
vara uppfyllt. 
 

 
 
 
 

Ekonomi 
 

  
Verksamheten visade ett underskott på 0,3 mnkr.  
 
De främsta anledningarna var att verksamheten fick en ny 
organisation, vilket ökade behovet av utbildning, men 
även av att antal ärenden enligt föräldrabalken ökade. 
 

 
 
Framtid 
 

Bedömningen är att antal ärenden enligt föräldrabalken 
kommer att öka. Det handlar om äldre personer med svik-
tande beslutsförmåga, men också yngre med psykiska 
funktionshinder. Denna ökning syns år efter år och är 
delvis demografiskt betingad.  
 
Antal ensamkommande flyktingbarn med behov av god 
man ökade mycket kraftigt under året och förväntas öka 
framöver. Även lägsta alternativet i Migrationsverkets 
prognos för år 2016 kommer att innebära behov av en 
successiv översyn och anpassning av organisationen vad 
gäller handläggare. Därutöver tillkommer utmaningen att 
rekrytera gode män i den omfattning som behövs.  
 
Samarbetet med kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Ystad 
kommer att fortsätta och fördjupas. Det gäller att skapa 
harmoni mellan regelverken och även att införa ett verk-
samhetssystem som underlättar samverkan. 
 
 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 372 1 000 
Kostnader  2 648 3 668 
Nettokostnader 2 274 2 668 
Budget 2 005 2 415 
Budgetavvikelse -269 -253 
   
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 tilldelades, tillsammans med 
sina övriga partners i den samordnade varudistribut-
ionscentralen, priset Årets lyft av Godstransportrådet.  

• Förstudien av projektet Rätten till heltid avslutades 
och övergick till en genomförandefas. 

• En policy för bevarande och utveckling av fiskerinä-
ringen i Simrishamns kommun antogs. 

• Under hösten arrangerades en nationell konferens om 
Östersjöfisket som en följd av den antagna fiskepoli-
cyn och inför utarbetande av en nationell fiskestrategi. 

• Turistbyråns Facebooksida Österlen utsågs till Tur-
ismsveriges tredje bästa Facebooksida. 

• Projektet Skånes Byggnadsvårdscentrum avslutades.  
• En barnkonsekvensanalys angående integration av 

flyktingbarn togs fram. 
• En ny kommundirektör anställdes i februari. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Den helårsdrivna turistbyrån i Simrishamn hade, liksom 
tidigare år, även en sommaröppen turistinformation i 
Kivik i samarbete med Kivik Tourism och Kiviks byalag. 
Därutöver bedrev turistbyrån med hjälp av feriearbetande 
ungdomar även en mobil turistinformation via cykel i 
Simrishamn under sommaren. Tillsammans med turistby-
råerna i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och 
Ystad bemannades ett callcenter för Skåne. 
 
Sillens Dag arrangerades för nittonde gången i samverkan 
med lokala företagare. Tillväxt Syds aktiviteter och insat-
ser, riktade till företag som vill växa, fortsatte med semi-
narier, utbildningar, specialarrangemang och frukostmöte. 
 
Projektet Hemmahamn genomfördes åter under sommar-
månaderna med försäljning av färsk fisk direkt från fiske-
båtar. Arrangemanget har växt i popularitet för varje år 
som det har genomförts. Konceptet presenterades för 
cirka 500 representanter från EU-kommissionen och 
FARNET, nätverk för Europas fiskeområden, i Bryssel.  
Simrishamn deltog i ett projekt under ledning av Länssty-
relsen för att kartlägga hur mycket mikroskräp som finns i 
kustvattnen runt Skåne.  

 

 
Hamnen i Vik 
 
Ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna överfördes från 
socialförvaltningen till kommunledningskontoret från och 
med den 1 juni. 
 
Länsstyrelsen arrangerade en länsövergripande jämställd-
hetskonferens i Simrishamn. 
 
Simrishamns kommun deltog för tredje året i Sveriges 
Kommuner och Landstings årliga kvalitetsmätning Kom-
munens Kvalitet i Korthet, KKiK, där 224 av 290 av 
landets kommuner deltog. Resultatet i den del av under-
sökningen som handlade om kommunens tillgänglighet 
och bemötande, förbättrades på många punkter jämfört 
med tidigare år.  
 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Karl-Erik Olsson (S) 
Förvaltningschef: Anna Thott till och med den 10 februari, Diana Olsson från och med den 11 februari 
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 

 
 
Under året antogs en policy avseende information och 
kommunikation av kommunfullmäktige. Det arbetades 
även fram riktlinjer inklusive checklistor, råd och anvis-
ningar till policyn. Informationsfrågor i krisledningsorga-
nisationer utvecklades ytterligare genom ett ökat samar-
bete mellan kommunerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad. 
 
Inom IT-verksamheten fokuserades arbetet på att testa, 
utvärdera och förbereda IT-miljön för framtidens utveckl-
ing. Byte av Officepaket till senaste versionen påbörjades.  
 
Utbyggnationen av fibernät fortsatte i hög takt där nästan 
samtliga större orter var klara vid årsskiftet. Antal möjliga 
anslutningar överskred målet i bredbandsstrategin. Paral-
lellt pågick ett stort arbete med att färdigställa och skicka 
in bidragsansökningar för fiberutbyggnationen på lands-
bygden.  
 

 
En medarbetarenkät för samtliga tillsvidareanställda i 
kommunen, utförd av Previa, genomfördes under hösten. 
Enkäten visade goda resultat och vid jämförelser med 
motsvarande enkät 2013 var resultaten överlag bättre. Ett 
ledarutvecklingsprogram för kommunens ledningsgrupp 
genomfördes under hösten, vilket var en del av ett upp-
lägg för chefsutveckling i hela kommunen.  
 
 
Under året påbörjades implementeringen av nästa etapp 
av beslutsstödsystemet, strategisk styrning. Nya tillämp-
ningsföreskrifter för upphandlingspolicyn beslutades och 
riktlinjer för direktupphandling arbetades fram och an-
togs. Obligatoriska utbildningsinsatser genomfördes för 
samtliga attestanter i kommunen. 
 
Det arbetades med att se över möjligheten att sluta ett nytt 
lokalt kollektivavtal avseende arbetstid inom främst vård 
och omsorg och LSS. 
 
Kommunen var bland de första kommunerna i landet att 
teckna en avsiktsförklaring avseende deltagande i rege-
ringens DUA-projekt, delegationen för unga i arbete.  
 
Ansvaret för detaljplaner övergick från kommunstyrelsen 
till samhällsbyggnadsnämnden per den 1 januari. 
 
Intern kontroll utfördes i enlighet med den antagna kon-
trollplanen och gjorda uppföljningar visade på en i stort 
sätt riktig hantering.  

 
 

 
Hamnen i Simrishamn 
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Kommunen ska genom en god service 
verka för ett bra företagsklimat. 
 
 
 
 
 

Det ska vara attraktivt för nya företag att 
etablera sig i kommunen.  
 
 

Kommunen ska utveckla reseanledningar 
på destinationen för att öka antalet gästnät-
ter och arbeta för en året runt destination. 
 

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

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

 
Möjligheten för distansarbete ska öka. 
 
 
 

Tillgänglighet, service och effektivitet ska 
öka. 
 

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

 
 
Marknadsföringsinsatser genom kommu-
nens hemsida med inriktning på Sim-
rishamns kommun som inflyttningskommun 
ska prioriteras. 
 

Medarbetarna ska vara nöjda med den 
totala arbetssituationen. 
 

Simrishamns kommun ska vara en jämställd 
arbetsplats. 
 

Rätt kompetens ska finnas för att nå verk-
samhetens mål och tillgodose dess behov 
på kort och lång sikt. 
 

Medborgarnas möjlighet att delta i kommu-
nens utveckling ska vara god. 
 
 

Ansvar och roller för politiker och tjänste-
män ska vara tydliga. 
 

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

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

 

Målet är delvis uppfyllt. Undersökningen Insikt genomfördes inte under året. 
Dock skedde arbetet med att stödja tillväxtföretag företrädesvis genom Tillväxt 
Syd, nystartade företag genom NyföretagarCentrum och utveckling för besöks-
näringsföretagare genom destinationsutvecklingsprocessen. Service till företag 
gavs kontinuerligt genom till exempel företagslotsfunktionen, hemsidan, ny-
hetsbrev, frukostmöten, företagsbesök och regionalt samarbete.  
 

Målet är uppfyllt. Nyföretagandet var fortsatt högt. Det registrerades 150 nya 
företag vilket var en högre nivå än föregående år samtidigt som antal konkurser 
var fortsatt lågt. 
 

Målet är uppfyllt. Antal gästnätter ökade med nära tio procent jämfört med 
föregående år. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Möjligheten att driva projekt var begränsad beroende på 
glapp mellan programperioder. Dock gjordes ansökningar för Interreg, nation-
ella och lokala projekt. 
 

Målet är uppfyllt. Medelvärdet avseende andel medborgare som upplevde ett 
gott bemötande via telefonkontakt ökade från 82 procent år 2012 till 100 pro-
cent år 2015. 
 

Målet är uppfyllt. Vid årsskiftet hade cirka 50 procent av alla hushåll i Sim-
rishamns kommun möjlighet att ansluta sig till fibernät i jämförelse med mål-
sättningen i bredbandsstrategin som var 40 procent.  
 

Målet är inte uppfyllt. E-tjänsteplattformen som tidigare tagits i drift med grund-
läggande funktionalitet med ett par e-tjänster kunde inte driftsättas under året 
på grund av begränsningar i plattformen. Beslut togs om att upphandla ny e-
tjänsteplattform.  
 

Målet är delvis uppfyllt. Målet är långsiktigt och löper över flera år. Kommuner-
na i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté arbetade med prioriteringslista för att 
tidigarelägga Simrishamnsbanan. Rekrytering av personal till tjänsten som 
strategisk samhällsplanerare med fokus på infrastrukturfrågor avslutades först i 
slutet av året.  
 

Målet är uppfyllt. Befolkningen ökade. Insatser gällande Flytta till Simrishamn 
på hemsidan ökade samtidigt som besökare på hemsidan också ökade. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Enligt en medarbetarenkät kunde 76 procent av medarbetarna 
på kommunledningskontoret rekommendera sin arbetsplats. 
 

Målet är uppfyllt. Lönekartläggning genomfördes i enlighet med uppsatta mål. 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Målet är långsiktigt och löper över flera år. Det arbeta-
des med en plan för kompetensförsörjning och chefsutvecklingsinsatser ge-
nomfördes i mindre omfattning. 
 

Målet är uppfyllt. Enligt en mätning förbättrades resultatet av aktiviteter för 
medborgardialog från 76 procent till 78 procent. En policy och riktlinjer för 
medborgardialog arbetades fram. 
 

Målet är uppfyllt. Fyra utbildningstillfällen genomfördes i enlighet med uppsatta 
mål.  
 

Målet är inte uppfyllt. 79 procent av medarbetarna på kommunledningskontoret 
och 62 procent totalt av kommunens tillsvidareanställda uppgav i en undersök-
ning att de hade kännedom om modellen men då målet var att samtliga medar-
betare skulle känna till den anses målet inte uppfyllt. 
 

Målet är uppfyllt. Nästa etapp av beslutsstödsystemet, strategisk styrning på-
börjades. 
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
Ekonomi 
 

 
Kommunstyrelsen visade ett överskott på knappt 0,1 
mnkr.  
 
Avvikelserna inom kommunstyrelsen återfanns framför-
allt inom förvaltningsledning där hyresförluster för Marint 
centrum och Skeppet belastade resultatet med cirka 0,8 
mnkr samt ett avgångsvederlag på cirka 1,0 mnkr. Dessa 
negativa budgetavvikelser täcktes bland annat av att kost-
nader för utbyggnation av fibernät till de kommunala 
verksamheterna, företagshälsovård, personalbefrämjande 
åtgärder och fackliga företrädare var lägre än förväntat 
med cirka 1,7 mnkr.  
 
Överskottet på investeringssidan berodde till största del 
på förseningar av utbyggnationen av fibernät till de kom-
munala verksamheterna samt införandet av e-tjänster. 
 
Framtid 
 

Den stora utmaningen kommer att vara integration av 
nyanlända flyktingar i Simrishamn. En arbetsmarknads-
koordinator kommer att anställas i början av år 2016 för 
att samordna integrationsinsatser inom de kommunala 
verksamheterna. 
 
Arbetet med Kontakt Simrishamn kommer att intensifie-
ras under år 2016 för att möjliggöra ett införande under 
2017. I detta arbete ingår bland annat att ta fram process-
beskrivningar och att införa e-tjänster.  
 
Under våren kommer två större aktiviteter att genomföras 
vilka syftar till att förbättra näringslivsklimatet i kommu-
nen, dels en fördjupad handelsutredning, dels ett utbild-
ningspaket, Förenkla helt enkelt, via Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
 
Projektet Ambitionsdriven destinationsutveckling som 
startade under året kommer att fortlöpa under år 2016.  
 
Utbildningsinsatser kring information och kommunikation 
för chefer samt förtroendevalda kommer att ske under 
året. 
 
 
 

 
Inför Europas största vandringsevenemang, Eurorando 
2016, kommer fyra etapper längs Skåneleden inom Sim-
rishamns kommun att utgöra del av vandringsled.   
 
 

  
 
Driften av kommunens ekonomisystem kommer att hante-
ras i samarbete med Ystad kommun från och med år 
2016. Säkra utskrifter har testats och upphandlats under 
året och kommer att införas under år 2016. 
 
Kommunen har beviljats ett projektägarskap för 
MARELITT Baltic som behandlar spökgarnsproblemati-
ken i Östersjön. Projektet kommer att pågå i tre år och 
kommunens partners kommer från Estland, Finland, Po-
len, Sverige och Tyskland. 
 
Ett förslag till ny IT-policy är framtagen i samverkan 
mellan förvaltningarna och kommer att behandlas i kom-
munfullmäktige under våren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 8 265 5 937 
Kostnader  81 689 79 101 
Nettokostnader 73 424 73 164 
Budget 72 472 73 245 
Budgetavvikelse -952 81 
   
Nettoinvesteringar 6 544 7 206 
Budget 7 650 8 455 
Budgetavvikelse 1 106 1 249  
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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 
 

• Kundnöjdhet mättes och uppgick till 91 procent, vilket 
var en ökning jämfört med föregående år då den upp-
gick till 80 procent. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Antal beslut i bygglovsärenden minskade med fyra pro-
cent, medan totalt antal ärenden ökade med 21 procent.  

 

 
Antal beslut på nämndens sammanträden minskade med 
38 procent jämfört med föregående år. Antal beslut i 
förhandsbesked uppgick totalt till tio stycken, vilket inne-
bar åtta beslut färre jämfört med år 2014. Antal beviljade 
bygglov ökade med sex procent jämfört med föregående 
år.  
 
I samband med att ytterligare en byggnadsinspektör/ 
handläggare anställdes förbättrades arbetsprocessen avse-
ende de ökande tillsynsärendena och på sikt kommer detta 
att ge en snabbare ärendehantering, rådgivningsservice 
och ökad rättssäkerhet. 
 
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 och service i bygglovsfrågor. 
 

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

 

 

Målet är delvis uppfyllt. Tydlig information fanns tillgänglig på kommunens 
hemsida. Dock var andelen positiva förhandsbesked inom sammanhållen 
bebyggelse 60 procent. 
 

Målet är uppfyllt. Information i blanketter och på hemsidan, liksom de interna 
granskningsrutinerna uppdaterades kontinuerligt under året, vilket även kom-
mer att fortsätta framöver. 
 
 

 
Målet är uppfyllt. Kundnöjdheten avseende kunder som ansökte om bygglov 
under perioden den 1 oktober 2014 till den 30 september 2015 uppgick till 91 
procent. Genomsnittlig handläggningstid var under helåret fem veckor för ny-
byggnation av enbostadshus/fritidshus. 
 

Målet är inte uppfyllt. Rättssäkerheten uppgick till 72 procent jämfört med målet 
på minst 85 procent. Av totalt 15 upphävda beslut var sex beslut av administra-
tiv karaktär. Handläggningstiden förlängdes i två ärenden. 

 
Ekonomi 
 

 
Myndighetsnämnden visade ett mindre överskott.   
 

Framtid 
 

En ökad mängd bygglovs- och tillsynsärenden kan 
komma att kräva ytterligare resurser, för att kunna sätta av 
tid för rådgivning och verksamhetsutveckling. Det behövs 
information- och rådgivningsmaterial, för att tydliggöra 
kommunens ställningstagande avseende den nya över-
siktsplanen i syfte att säkerställa att bebyggelsestrategin 
följs. Det finns behov och önskemål om att implementera 
e-tjänster, vilket kommer att innebära att bygglovsarkivet 
förmodligen måste digitaliseras. Ett nytt ärendehante-
ringssystem eller uppdatering av befintligt ärendehante-
ringssystem, som bättre kan hantera bygglovsprövningen 
genom sökbarhet, påminnelser och statistik behövs. Under 
år 2016 ska förvaltningen genomföra en processkartlägg-
ning vilket förväntas ge en mer effektiv ärendehantering 
och service. 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  552 626 
Nettokostnader 552 626 
Budget 605 650 
Budgetavvikelse 53 24 
   
Nettoinvesteringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Myndighetsnämnden 
 
Ordförande: Thomas Hansson (MP) 
Förvaltningschef: Henrik Olsson tillförordnad förvaltningschef till och med den 3 mars och ordinarie förvaltnings-
chef från och med den 4 mars 
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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 
 

• Översiktsplanen var åter på utställning och antogs 
under hösten. 

• Under året åtgärdades utemiljön på Backstugans för-
skola, Simrislundsskolan och Gärsnäs skola.  

• Arbetet med att minska energiförbrukningen och an-
vändningen av fossila bränslen fortsatte, genom att 
badet i Sankt Olof blev försett med ny gaspanna och 
elpanna. I skolorna i Gärsnäs och Borrby installerades 
borrhål för jordvärme. 

• I Skillinge gästhamn färdigställdes installationen av 
sugtömningsanläggning för toalettavfall från fritidsbå-
tar. Entreprenad är igång för reningsanläggningen vid 
slipen i Skillinge. 

• Förvaltningen fokuserade på utredningsarbete för att 
se över säkerheten på stränderna efter den drunk-
ningsolycka som ägde rum i Haväng under sommaren.  

• Arbetet med första delen av Sjöfartsstråket och 
Hammenhögs torg påbörjades. 

• Länsstyrelsen beslutade om att inga nya abonnenter 
fick anslutas till avloppsreningsverket i Kivik. Mark- 
och miljödomstolen gick på Länsstyrelsens linje efter 
att kommunen hade överklagat beslutet. Utredning om 
hur bygglovshanteringen i norra kommunen ska hante-
ras utifrån vatten- och avloppsfrågan pågår. 

• Kontakt togs med Ystads kommun angående eventu-
ellt framtida vattenköp från Nedrabyverket. Utred-
ningar angående kapacitet och behov påbörjades i 
båda kommunerna. 

 
 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Nämnden tillfördes stora investeringsmedel i slutet av 
maj. Arbetet med att starta vissa projekt låg i fokus, men 
personalomsättningen inom förvaltningen medförde att 
vissa projekt flyttades längre fram i tiden. 
 
Ansvaret för detaljplaner överfördes från kommunstyrel-
sen till samhällsbyggnadsnämnden per den 1 januari 
2015. Under året antogs fem detaljplaner. 
 
Kundnöjdheten mättes inom verksamheterna mätning och 
bygglov och uppgick till 80 respektive 91 procent.  
 
I kvarteret Joneberg färdigställdes en stor parkeringsyta 
och projektering utfördes av utemiljön och parkeringsytor 
längs vägar inför byggande år 2016.  
 

 
 
Den externa webbkartan blev klar, vilken visar skolor, 
äldrevård, kulturobjekt, kommunala försäljningsbara 
tomter och andra kommunala nyttigheter. Webbkartan 
kommer under 2016 att förbättras och kompletteras.  
 
För gymnasieskolan Nova Academy färdigställdes lokaler 
för att kunna tillhandahålla lokalutrymme för det tredje 
året och ett naturvetenskapligt program. Ombyggnation 
utfördes främst på Österlengymnasiet, men även i mindre 
omfattning på Valfisken. Under året färdigställdes ut-
byggnader och ombyggnader på skolorna i Sankt Olof, 
Kivik och Godsmagasinet för Kulturskolan. Tre fastig-
hetsförsäljningar genomfördes; Gladsax skola, Möllekå-
rens scoutstuga vid Gladsax och förskolan i Sankt Olof. 
 
Undervattensarbeten och gjutning av kajen i Baskemölla 
hamn och kajen i Viks hamn blev klar respektive påbörja-
des. Offentlig upphandling för resterande hamnar kommer 
att ske under 2016.  
 
Skåneleden uppgraderades där enstaka ledmarkeringar 
kvarstår att åtgärda. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Förvaltningschef: Henrik Olsson tillförordnad förvaltningschef till och med den 3 mars och ordinarie förvaltnings-
chef från och med den 4 mars 
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Offentliga rummet ökade antal parkeringsplatser i sam-
band med turistsäsongen. Skyltningen sågs över och flera 
pendlarparkeringar förbättrades. Reinvestering av gator 
enligt beläggningsplan och reinvestering av parkytor 
påbörjades. 
 
Nya grävningsbestämmelser togs fram under året. Bland 
annat överfördes ansvaret för återställning till ledningsä-
garen och garantitiden utökades. 
 
Medborgardialoger hölls avseende allaktivitetsyta i Jo-
nebergsparken, Tors plan i Simrislund och reinvestering 
inom belysning. Löpande dialoger fördes med diverse 
intresseföreningar. Synpunkter från allmänheten inhämta-
des angående bland annat gångfartsområdet Storgatan och 
trafiksituationen i gamla stan. 
 
Bidrag till naturvårdande åtgärder i Åbackarna godkändes 
av Länsstyrelsen. Verksamheten samarbetade också med 
Länsstyrelsen i olika naturvårdsprojekt. 
 
Vattendomen avseende täkten i Brösarp som kommunen 
arbetade med, tillsammans med Tomelilla kommun, vann 
under sommaren laga kraft. Arbetet med att projektera 
den nya överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik 
fortsatte och i nuläget hanteras markavtalen/lednings-
rätten. Avtal mellan kommunerna beräknas bli klart under 
våren 2016.  
 

 
Vatten- och avloppsverksamheten förvärvade under 
sommaren en grannfastighet till Stengårdens avloppsre-
ningsverk i syfte att dels trygga reningsverkets position 
med tanke på det skyddsavstånd som finns runt ett re-
ningsverk men även med avsikt att flytta all personal på 
vatten- och avloppsenheten dit när anläggningen ställts i 
ordning.  
 
Utbyggnation av landsbygdens vatten och avlopp påbör-
jades i egen regi i Attusa, Tåghusa och Rönnebröd. Arbe-
tet framskred långsamt då personal samtidigt behövde 
hantera akuta åtgärder såsom vattenläckor etcetera. Beslut 
togs därför att avbryta arbetet i egen regi för att istället 
handla upp en extern entreprenör. En utredning påbörja-
des för att säkerställa att projektet var ekonomiskt genom-
förbart.   
 
Projektet i samarbete med Institutet för Vatten- och Luft-
vårdsforskning fördröjdes, då Konkurrensverket påbör-
jade en granskning av projektet avseende om Lagen om 
Offentlig Upphandling följts i upphandlingen. Projektet 
beräknas fortskrida under 2016. 
 
Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes en-
ligt plan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hammenhögs torg 
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Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

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

 
Anpassade mötesplatser för hela kommu-
nens åldersstruktur 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 tillgång till byggklara tomter, och framtagande 
av bostadsförsörjningsprogram påbörjades. Beslut om handlingsplan avseende 
prioriterade planarbeten togs och detaljplan för Östra planteringen samt 
Skansenområdet påbörjades. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Vid ombyggnation av befintliga park- och gatumiljöer 
beaktades olika åldersstrukturers behov. Möten hölls löpande med intresseför-
eningar i kommunen.  
 

Målet är uppfyllt. Utveckling av besöksnäringen bedrevs under året bland annat 
genom byggandet av Sjöfartsstråket. Byggandet av ny reningsanläggning och 
möjlighet till att tömma avlopp i Skillinge påbörjades. Driften av hamnarna 
fungerade väl framförallt genom införande av betalterminaler på fler ställen 
avseende el och hyra.           
 

Målet är delvis uppfyllt. Kommunen påbörjade diskussion med ett större bolag 
för utveckling av Simrishamns industrihamn.  
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Genomförd Nöjd-Kund-Index-undersökning visade på 
en nedgång avseende brukarnas nöjdhet, men åtgärder vidtogs under perioden 
för att bättra kommunikationen med brukarna. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Inventering av det offentliga rummet fortsatte under 
året. Vid projektering av bland annat Hammenhögs torg, Östergatan och torget 
i Joneberg beaktades tillgänglighets-, trivsel- och trygghetsaspekter. Vid samt-
liga ombyggnationer och beläggningsarbeten beaktades ökad tillgänglighet. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Ombyggnation pågick bland annat av Hammenhögs 
torg och Sjöfartsstråket. Projektering påbörjades för diverse projekt i Sim-
rishamn och i byarna. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Öppna medborgarmöten hölls avseende projektering av 
allaktivitetsyta i Jonebergparken och Tors plan i Simrislund.  
 

Målet är uppfyllt. Hemsidan användes under perioden i större omfattning än 
tidigare som en informationskanal gentemot medborgarna. Felanmälan via 
hemsidan fortsatte och två så kallade cafémöten hölls i enlighet med mål. 
  

Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett överskott på 1,4 mnkr. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten uppnådde ett nollresul-
tat jämfört med budget, där det underliggande överskottet 
uppgick till 7,7 mnkr. Överskottet exkluderades och bok-
fördes som förutbetald intäkt, tidigare benämnt som eget 
kapital i enlighet med gällande redovisningsrekommen-
dationer. Överskottet inom vatten- och avloppsverksam-
heten berodde på lägre omfattning på underhållsåtgärder 
avseende huvudsakligen vatten- och avloppsledningar, 

 
men även avseende vatten- och avloppsverk och andra 
anläggningar på grund av för ändamålet icke dimension-
erade personella resurser. Kapitalkostnaderna var lägre än 
budgeterat med anledning av eftersläpande investerings-
takt tidigare år. 
 
Plan- och bygglovsverksamheten visade ett överskott på 
0,6 mnkr, vilket berodde på ökade planintäkter och lägre 
övriga verksamhetskostnader inom detalj- och fastighets-
planering. 
 
Verksamheterna exploatering och mätning/beräkning/ 
kartering uppnådde ett överskott på 0,4 mnkr. Den 
främsta orsaken var att övriga verksamhetskostnader blev 
lägre än förväntat beroende på ej genomförda utredningar. 
 
Fastighetsverksamheten uppvisade ett överskott på 0,8 
mnkr. Anledningen var lägre förbrukning av el, olja och 
fjärrvärme inom förvaltningsfastigheter beroende på 
milda vintrar och lägre energipriser samt det fortsatta 
arbetet med energieffektivisering och installation av vär-
mepumpar. Vidare efterskänktes hyran för oktober-
december avseende Björkegrenska gården av Herrlins 
stiftelse.  
 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 130 240 136 135 
Kostnader  173 086 182 105 
Nettokostnader 42 846 45 970 
Budget 44 802 47 404 
Budgetavvikelse 1 956 1 434 
    
Nettoinvesteringar 63 736 75 634 
Budget 114 331 163 140 
Budgetavvikelse 50 595 87 506 
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Hamnverksamheten visade ett underskott på 0,2 mnkr. 
Anledningen var framförallt minskade intäkter avseende 
landad fisk, hamnavgifter och försäljning av el. 
 
Offentliga rummet uppvisade ett underskott på 0,2 mnkr. 
Det berodde på ökade kostnader inom körbanor för trafik-
anordningar, trafikskyltar, parkeringsplatser, gång- och 
cykelvägar, sopning och reparation av gatubelysning. 
Inom servicegruppen minskade intäkterna till följd av 
färre interna uppdrag.  
 
Staben och nämndsverksamheten uppnådde ett överskott 
på 0,8 mnkr, varav 0,4 mnkr avsåg periodiserat bidrag 
avseende naturvårdsåtgärder i Vårhallen, lägre lönekost-
nader under del av året och lägre övriga kostnader relate-
rat till miljöstrategin. Resterande positiva avvikelse på 0,4 
mnkr avsåg lägre verksamhetskostnader inom övriga delar 
av staben. 
 
Avslut av exploatering visade ett underskott på 0,8 mnkr. 
Anledningen var att endast två mindre exploaterings-
fastigheter blev slutredovisade. 
 
De skattefinansierade investeringarna ledde till ett över-
skott på 47,0 mnkr, vilket innebar en eftersläpning främst 
avseende Skillinge och Hammenhögs bycentra, Sjöfarts-
stråket, isverk och flytbryggor samt projekt relaterade till 
undvikande av kapitalförstöring.  
 
Vatten- och avloppsinvesteringar, exklusive landsbygdens 
vattenförsörjning och serviser, försenades och ledde till 
ett överskott på 40,0 mnkr, vilket huvudsakligen avsåg 
avloppsledningsnät, vattenledningsnät och avloppsre-
ningsverk. Investeringar i landsbygdens vattenförsörjning 
och vatten- och avloppsserviser ledde till ett överskott på 
0,5 mnkr och inbringade anläggningsavgifter på 5,2 mnkr, 
varav 0,5 mnkr periodiserades och påverkade driften 
medan resterande belopp balanserades. 
 

 
Stengårdens avloppsreningsverk 
 

 
Framtid 
 

Det behövs informations- och rådgivningsmaterial, för att 
tydliggöra kommunens ställningstagande avseende den 
nya översiktsplanen i syfte att säkerställa att bebyggelse-
strategin följs. 
 
Det finns behov om att implementera e-tjänster, vilket 
kommer att innebära att bygglovsarkivet förmodligen 
måste digitaliseras och programvaror köpas in. Inom 
bygglovsprövningen behövs ett nytt ärendehanteringssy-
stem, som bättre kan hantera sökbarhet, påminnelser och 
statistik.  
 
Under år 2016 ska förvaltningen genomföra en process-
kartläggning, vilket även det förväntas ge en mer effektiv 
ärendehantering och service. 
 
Det finns ett behov av att i en samlad insats namnge alla 
lokalvägar i kommunen.  
 

 
 
Det har blivit allt viktigare att vidareutveckla hamnverk-
samheten och att försöka finna nya inkomstkällor. 
 
Reinvestering i gatubelysningen fortgår för att bli av med 
kvicksilverlampor för byte till energisnål belysning.  
 
Med anledning av rådande vattenbrist och bristfällig vat-
tenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna måste 
kommunen utveckla ett mer robust system och i samver-
kan 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 investeringarnas värde 
på optimal nivå och undvika kapitalförstöring.
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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 
 

• Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en mobil 
biblioteksverksamhet med en mellanstor biblioteks-
buss samt att ge ekonomiskt stöd till ideella krafter för 
att utveckla bokcaféverksamheter. 

• Projektet som sprider det brobyggande kortspelet, 
More Than One Story valdes till vinnare av Europarå-
dets Democracy Innovation Award 2015 på World Fo-
rum for Democracy i Strasbourg. Kortspelet fick en 
fortsatt spridning i över 100 kommuner i Sverige samt 
till flera länder runt om i världen och finns nu på över 
20 olika språk. 

• Kommunfullmäktige beslutade om ett reviderat ung-
domspolitiskt handlingsprogram. 

• Österlens museum och Simrishamns kommun stod 
den 22-24 april värd för en konferens i den europeiska 
arbetsgruppen Trade and traveling in Bronze Age 
Europe. Representanter från fyra europeiska länder 
deltog. Konferensen utmynnade i en gemensam ansö-
kan kring destinationsutveckling och bronsåldern till 
Creative Europé. 

• För vidare beslut i kommunfullmäktige antog nämn-
den en biblioteksplan för 2016. 

• Efter kommunens köp av konstgräsplanen i Skillinge 
tecknades avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och 
Fotbollsutveckling på Österlen AB avseende drift och 
skötsel av planen. 

• Till 2015 års kulturpristagare utsågs Borrby Biograf-
förening och Kulturföreningen Bernadotte på Kivik, 
Kiviks bio. Till 2015 års idrottspristagare utsågs mo-
tocrossföraren Filip Bengtsson. Mattias Westberg, Ös-
terlens Fotbollsförening, utsågs till 2015 års förenings-
ledarstipendiat. 

• En ny förvaltningschef tillträdde, då den tidigare för-
valtningschefen övergick till befattningen som kom-
mundirektör. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

I fokus för årets arbete på biblioteket stod bland annat 
barn och ungdomars läsning. För de yngsta barnen ord-
nade biblioteket många sagostunder och bokfikor. Nytt 
för i år var sagostunder på arabiska. Biblioteket utveck-
lade ett samarbete med barnavårdscentralen för de allra 
yngsta barnen tillsammans med deras föräldrar. Ett flertal 
föräldragrupper introducerades på biblioteket och fick 
höra om betydelsen av att stimulera sina barns språkut-
veckling. För att nå barn och tonåringar med lässtimule-
rande samtal och bokprat på deras fritid besökte barnbib-
liotekarien regelbundet fritidshem och ungdomsverksam-
heten på Bénka-dí. Arbetssättet var framgångsrikt och 
kommer att drivas vidare. 
 
För vuxna ordnade biblioteket ett sjuttiotal aktiviteter, 
bland annat utställningar, föredrag och bokcirklar. Biblio-
tekets mest välbesökta arrangemang var Språkcaféet som 
startade i början av året. Varje vecka träffades cirka 70 
personer och utbytte erfarenheter samt konverserade i 
syfte att lära sig svenska. Biblioteket verkade också för 
digital delaktighet med regelbundet hållna Teknik-drop-in 
där alla var välkomna att lära sig om sina mobiltelefoner, 
surfplattor och bärbara datorer av teknikkunniga bibliote-
karier. 
 

 
Digitalt på biblioteket

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Förvaltningschef: Diana Olsson till och med den 10 februari, Mats Carlsson tillförordnad förvaltningschef från och 
med den 11 februari till och med den 17 mars, Mats Carlsson förvaltningschef från och med den 18 mars 
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På uppdrag av nämnden fortsatte arbetet med att under-
söka möjligheterna att skapa ett nytt öppet magasin som 
uppfyller de krav som ställs på magasinering av föremål. 
Det senast framtagna förslaget var ett magasin som sam-
lokaliseras med kommunens möbellager och LSS-
verksamhet. I väntan på beslut kommer delar av samling-
arna att flyttas till en tillfällig lagerlokal. 
 
Under året anställde museet en museipedagog på halvtid 
med hjälp av bidrag från Region Skåne. Sammanlagt 
deltog närmare tusen barn i museets arrangerade verk-
samheter. Till största del var det skolklasser från kommu-
nen, men även skolor utanför kommunen, som deltog. En 
del klasser fick besök av museipedagogen i klassrummet 
för forntidsundervisning medan andra klasser åkte på 
fornminnestur på Österlen, besökte hällristningar eller 
gick på stadsvandringar. 
 
Antal besökare på Bénka-dí ökade markant under hösten. 
Totalt hade verksamheten cirka 20 procent fler besökare 
jämfört med föregående år. Personalen arbetade intensivt  
med att behålla en trygg, kreativ och positiv miljö trots en 
ungdomskultur som inkluderade respektlöst beteende 
gentemot såväl vuxna som andra ungdomar. För att möta 
dessa utmaningar och stötta ungdomar med särskilda 
behov sattes extra personalresurser in på kvällarna. Det 
medförde en lugnare inomhusmiljö. Dock var utomhus-
miljön fortfarande otrygg vilket medförde att en del ung-
domar slutade att komma till Bénka-dí. 
 
Förvaltningens arbete för integration var betydelsefull och 
uppskattades av kommunens nyanlända flyktingar. 
Bénka-dí anordnade aktiviteter och utflykter för att inklu-
dera ungdomar. Biblioteket startade Språkcafé och Öster-
lens museum genomförde stadsvandringar samt program-
verksamhet där teman var svenska högtider. 
 
Under våren hade kommunen träffar samt diskussioner 
med nyttjare för sporthallarna på Joneberg och vid Borrby 
och Hammenhögs skolor för planering av en successiv 
inventarieupprustning av hallarna. Utbyte och upprustning 
av hallarnas inventarier påbörjades under året och kom-
mer att fortsätta under år 2016. 
 
På Tobisviksbadet arrangerade föreningen Österlen Sim 
årets distriktsmästerskap för såväl seniorer som ung-
domar. Arrangemanget och anläggningen fick mycket 
gott betyg av gästande föreningar. Detta innebar i sin tur 
att Österlen Sim tilldelades att arrangera distriktsmäster-
skapet även för år 2016. 
 
En uppdragsplan rörande samtidskonst i Simrishamns 
kommun presenterades för nämnden i februari, där olika 
lokaler lämpliga för konstutställningar presenterades. 
 
Arbetet fortsatte med Kulturguide Simrishamn där för-
valtningens samtliga arrangemang fanns samlade i krono-
logisk ordning. Under året producerades tre kulturguider. 
Varje månad publicerades också alla aktuella händelser i  

 
Kulturguiden i Österlenmagasinet på kommunens inform-
ationssidor. Den gick även att ladda ner från kommunens 
hemsida. 
 

 
Stadsvandring för nyanlända 
 
Förvaltningen var administratör och även delarrangör i 
barnkulturserien Kulturkullerbyttan och under året ge-
nomfördes elva kulturkullerbyttaföreställningar som alla 
riktade sig till de allra yngsta. 
 
Förvaltningens administration flyttade under sommaren 
till kontorslokaler i Björkegrenska gården, för att bereda 
ytterligare plats åt gymnasieskolan Nova Academy på 
Kulturhuset Valfisken. 
 
Förvaltningen deltog aktivt och stöttade bildandet av ett 
övergripande föreningsråd, Föreningsråd Simrishamn. 
 
Under året utbetalades sammanlagt 3,1 mnkr i kontanta 
bidrag till 130 specifika mottagare, i huvudsak föreningar. 
 
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den 
antagna kontrollplanen och gjorda uppföljningar visade på 
en i stort sätt riktig hantering
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Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    

 

Utveckla befintliga och skapa nya ar-
betsformer för det fortsatta arbetet med 
KKN (kulturella och kreativa näringar). 
 

Öka utbudet av kvalitativa och attraktiva 
mötesplatser för upplevelser, uttryck och 
skapande, särskilt fokus ska läggas på barn 
och unga. 
 

Arbeta för destinationsutveckling med fokus 
på fiskerinäringens kulturarv. 
 
 
 
 

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

Kultur- och fritidsnämnden ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
 
 
 
 

Utveckla befintliga och skapa nya sam-
arbetsformer med det civila samhället. 
 
 
 
 
 
 
 

Utveckla former för mötesplatser i hela 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skapa möjlighet för invånarna att påverka 
kultur- och fritidsutbudet i frågor som rör 
deras vardag. 
 
 
 
 
 
 
. 

 

Målet är uppfyllt. Under året genomfördes två stycken KKN-aktiviteter och åtta 
stycken KKN-nyhetsbrev skickades ut.  
 
 

Målet är uppfyllt. Flertalet aktiviteter utfördes under året i syfte att uppnå målet. 
Bland annat utfördes lokalsyner av sporthallarna, tre stycken kulturguider gavs 
ut och biblioteket hade öppettider utöver kontorstid.  
 
 

Målet är uppfyllt. Elva dokument rörande Österlens fiske samlades in till muse-
ets arkiv och museet medverkade i två publika arrangemang; eventet Fin färsk 
fisk i mars och Sillens Dag i augusti. Projektet sammanfattades i en rapport 
Samtidsdokumentation av Simrishamns fiske - Ett kulturhistoriskt projekt på 
Österlens museum. 
 

Målet är uppfyllt. De årliga utvecklings- och dialogträffarna med berörda nyttjare 
genomfördes gällande sporthallarna i kommunen. Tillsammans med kommu-
nerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och Skåneidrotten ordnades fem 
utbildningstillfällen för föreningsledare i kommunen. Även elva Kulturkullerbytte-
föreställningar genomfördes för barn. Bénka-dí arrangerade under året 105 pro-
gramaktiviteter och de mobila fritidsledarna arbetade med 60 ungdomar. Mu-
seet använde vid åtta tillfällen iPads i forntidsundervisningen för barn och 
ungdomar. Museet ordnade även fem aktiviteter för nyanlända och museipeda-
gogen ingick i två samarbetsprojekt med biblioteket om bokmärke och sport-
lovsaktiviteter. Av bibliotekets aktiviteter var 58 procent riktade till barn och 
ungdomar. Andelen barn i kommunens skolor som hade ett bibliotekslånekort 
uppgick till 80 procent. 
 

Målet är uppfyllt. Varje enhet diskuterade kunskap om stereotypa attityder och 
beteende på två arbetsplatsträffar. Under hösten skedde medarbetarsamtal 
med samtliga anställda och i underlaget inför samtal fanns frågor rörande 
jämställdhet och mångfald, vilka belystes vid varje samtal. Jämställdhetsplanen 
användes som underlag till samtliga rekryteringar under året. 
 

Målet är uppfyllt. Bénka-dí hade elva externa samarbetspartners under året. 
Museet hade 21 samarbetstillfällen med extern part, bland annat Fornminnes-
föreningen rörande föremålsinsamling och föreningens 100-årsjubileum 2016. 
Av bibliotekets aktiviteter ordnades 28 stycken med extern part. Till dem hör 
bland annat folkbildningsförbunden Arbetarnas Bildningsförbund, Folkuniversi-
tetet och Studieförbundet Vuxenskolan. Även dialogträffar skedde med före-
ningar kring tidsfördelning, dels för inomhusträning och dels för träning på 
konstgräsplanerna. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Under året genomfördes löpande utvecklings- och 
dialogträffar med berörda nyttjare, till exempel träffar inför uppstart av ett för-
eningsråd, möte med föreningar kring utbildningar och framtidsplaner. Allmän-
kultursamordnaren genomförde tre arrangörssamarbeten med extern part och 
Bénka-dí hade 23 aktiviteter i natur- och bymiljö. Museets mål med att tillgäng-
liggöra 5 000 föremål på internet under året kunde inte uppnås. Vid årets slut 
fanns ungefär 500 föremål tillgängliga på internet. Planen är att publicera be-
tydligt fler föremål under år 2016. Inte heller målet med att ha två utåtriktade 
verksamheter kring magasinet kunde uppfyllas. Biblioteket samarbetade med 
Bénka-dí, Österlens museum och Kulturskolan vid sammanlagt 17 tillfällen 
under året avseende utförda aktiviteter. 
 

Målet är uppfyllt. Under hösten skickades knappt 1 400 enkäter för kultur- och 
fritidsvaneundersökningen ut och svaren ska sammanställas och analyseras 
under år 2016. Ungdomar var delaktiga i planeringen och/eller utformningen av 
67 procent av programaktiviteterna på Bénka-dí. Det anordnades också tolv 
dialogtillfällen med ungdomar. Under året togs tre stycken nya produkter fram 
av museet. Museet höll även i tre möten med markägare i samband med iord-
ningställandet av en ny vandringsled i hällristningsområdet vid Simrislund. 
Biblioteket genomförde elva av femton arrangemang för att öka den digitala 
delaktigheten. En vakant IT-bibliotekarietjänst under hösten medförde att biblio-
teket inte kunde genomföra fullt antal aktiviteter. 
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Nils Holgersonskolan på forntidsutflykt vid Stenstuan, Gladsax 
 
Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett underskott på knappt 0,1 mnkr. 
 
Ungdomsverksamheten redovisade ett underskott på 0,3 
mnkr. Detta berodde på att Bénka-dí under året behövde 
öka bemanningen på kvällar och helger för att kunna 
behålla en trygg och positiv verksamhet inomhus. Även 
de mobila fritidsledarna behövde gå upp i tjänst för att 
möta de akuta behoven, inklusive mer tid för individuella 
samtal, familjesamtal samt konfliktlösning mellan olika 
individer och grupper. Museiverksamheten redovisade ett 
underskott på 0,1 mnkr vilket främst berodde på att mu-
seet fick i uppdrag av Region Skåne att se över den digi-
tala verksamheten och arbeta fram en digital strategi. 
Nämnden fick uppdrag av kommunstyrelsen att iordning-
ställa matsalen på Österlengymnasiet till samlingslokal 
för 0,2 mnkr med ej budgeterade medel. Underskotten 
vägdes i stort sätt upp genom att det var cirka 0,5 mnkr 
lägre kostnader på övriga verksamheter på grund av va-
kanta tjänster. 
 

 
Den positiva budgetavvikelsen på 3,8 mnkr avseende 
investeringar berodde främst på att upphandlingen av 
biblioteksbussen var mer omfattande än planerat. De ej 
genomförda investeringarna förväntas bli genomförda 
under år 2016. 
 
Framtid 
 

Behovet av biblioteket som mötesplats förväntas öka 
ytterligare, bland annat på grund av de nyanlända flyk-
tingarna som kommit till kommunen. Biblioteket kommer 
att tillsätta en medarbetare med fokus på integration av 
personer med annat modersmål än svenska utifrån biblio-
tekets uppdrag att arbeta med prioriterade grupper. Biblio-
teket kommer även att fortsätta arbetet med att moderni-
sera verksamheten för användarnas behov av livslångt 
lärande, skapande och möten genom nya ändamålsenliga 
studieplatser, ett nytt mötesrum samt en ny barnavdel-
ning. 
 
Österlens museum kommer under de närmaste åren att 
arbeta vidare med att försöka få ett nytt museimagasin till 
stånd samt att i olika projekt få kulturarvet att fungera 
som en närande faktor i den kommunala ekonomin. 
 
För Bénka-dí väntar troligen stora utmaningar i framtiden 
för att behålla en trygg, kreativ och positiv verksamhet 
inomhus samt en trygg miljö utomhus med tanke på det 
ökande antalet besökare, ökad psykisk ohälsa bland ung-
domar samt blandningen av besökare från olika kulturer 
som ännu inte har ett gemensamt språk. 
 

 
Prova på badminton på sportlovet 

 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 3 684 3 002 
Kostnader  37 938 42 255 
Nettokostnader 34 254 39 253 
Budget 34 444 39 194 
Budgetavvikelse 190 -59 
   
Nettoinvesteringar 758 656 
Budget 1 370 4 412 
Budgetavvikelse 612 3 756 
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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 den centrala Elevhälsan. 

• Bedriva Naturskolan Österlen. 

• Samordna vuxenutbildning med Ystads kommun. 
 
Årets händelser 
 

• Under våren öppnades den nya Naturskolan Österlen 
vid Stenshuvud nationalpark i Kivik.  

• Två nya tillagningskök färdigställdes i Kivik och 
Sankt Olof. 

• Delar av undervisningen i svenska för invandrare 
flyttade från Ystad till Österlengymnasiet. 

• Det höga antalet asylsökande i kommunen innebar att 
två nya förskoleavdelningar startade och att förbere-
delseklasser i grundskolan samt språkintroduktions-
klasser på gymnasiet skapades. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

I mars lyckades Simrishamn, som första kommun i landet, 
få ett molntjänstavtal med Google Apps for Education 
godkänt av Datainspektionen. Ett 50-tal andra kommuner 
hörde av sig för att få hjälp att gå vidare med sina avtal. 
Förvaltningens pedagogiska nätverk har nu ett större 
utbyte kring dessa viktiga frågor. Under våren höll för-
valtningen seminarier kring ämnet på såväl Skolriksdagen 
2015 i Stockholm, som på konferensen Framtidens Lä-
rande i Stockholm och Kommits i Göteborg, där utmär-
kelsen Årets IT-projekt erhölls för kommunens godkända 
Google-avtal.  
 
Den kommunala grundskolan har utvecklats mycket posi-
tivt under de senaste tre åren. Detta bekräftades inte minst 
i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun där Sim-
rishamns kommun förbättrat sin ranking från 85:e plats år 
2014 till plats 15 år 2015. Framgången var ett resultat av 
ett långsiktigt arbete i skolutvecklingsfrågor kring kolle-
gialt lärande och ett formativt förhållningssätt.  
 

 
Under våren träffades överenskommelse med Högskolan i 
Kristianstad om att förlägga Förskolelyftet i naturoriente-
rande och tekniska ämnen i Simrishamns kommun. Ett 
trettiotal förskolelärare i kommunen var med vid utbild-
ningsstart i september. Utbildningen genomfördes vid 
fyra tillfällen under höstterminen på Naturskolan Öster-
len, för att ge profil åt och visa på skolans möjligheter att 
förstärka utbildningen inom naturorienterande och tek-
niska ämnen.    
 
Ett unikt samarbete inleddes med läromedelsleverantören 
Gleerups kring utveckling av digitala läromedel hösten 
2014. Samarbetet ger lärarna, så kallade testpiloter och 
elever, tillgång till Gleerups webbaserade material. I gen-
gäld kan lärarna och eleverna testa materialet och komma 
med synpunkter. Projektet fortsätter under läsåret 2015/ 
2016 med ett sextiotal pedagoger och deras elever. 
 
Under våren beslutade förvaltningen att gå med som part-
nerkommun i den stora pedagogiska utbildningsmässan 
SETT SYD som förlades till Malmömässan. SETT står 
för Scandinavian Educational Technology Transformation 
och har arrangerats med stor framgång i Stockholm sedan 
några år tillbaka. Rektorer och förskolechefer skickade 
cirka 200 pedagoger till dessa två utbildningsdagar i syfte 
att stärka den professionella utvecklingen av det kollegi-
ala lärandet. Som samarbetspartner fick förvaltningen 
möjlighet att påverka programmets innehåll, samt företrä-
das av egna föreläsare. 
 
Elevhälsans verksamhet flyttade under året till Öster-
lengymnasiet. 
 
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med 
den antagna kontrollplanen för året utan väsentliga  
avvikelser. 
 

 
Naturskolan Österlen i Kivik 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Christer Grankvist (S) 
Förvaltningschef: Bo Kristoffersson till och med den 31 maj, Rolf Christensson och Hans-Inge Persson från och 
med den 1 juni till och med den 31 juli, Ewa Kristensson från och med den 1 augusti 
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Måluppföljning  
 

   
 Nämndsmål Måluppföljning 

    
 

 

Elever som har avslutat sin yrkesutbildning 
inom gymnasieskolan får anställning inom 
kommunens näringsliv. 
 

Alla barn och elever med särskilda behov 
får det stöd de behöver. 
 

100 procent svarar stämmer precis eller 
stämmer ganska bra på påståendet jag 
tycker att min skoldag är meningsfull. 
 
 

Att rekrytera skickliga pedagoger och med-
arbetare med rätt kompetens inom sina 
områden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alla elever och föräldrar upplever ett reellt 
inflytande inom förskola och skola. 
 

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

 
 
Tydliggör roller och ansvar mellan tjänste-
män och politiker. 

 

Målet är uppfyllt. Undersökning via telefonintervjuer visade att flertalet elever 
fick arbete inom drygt ett år efter avslutade studier. Analysen visade även att 
de elever som inte fick arbete var elever som inte slutförde sin utbildning. 
 

Målet är uppfyllt. Sammanställning av insatser i form av särskilt stöd visade att 
elever med ett konstaterat stödbehov fick särskilt stöd.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 113 av 117 elever i årskurs 5 svarade stämmer precis 
eller stämmer ganska bra på frågan om skoldagen känns meningsfull i 2015 års 
attitydundersökning. I årskurs 8 är motsvarande siffra 68 av 114, vilket visade 
på behov av ytterligare förbättringsarbete. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Enligt attitydundersökningen 2015 angav mer än 75 
procent av eleverna i årskurs 5 att lärarna undervisar engagerat, skapar in-
tresse och ger det stöd som behövs. I årskurs 8 var resultatet för samma frågor 
lägre. Att eleverna känner sig rättvist behandlade samt att ingen skillnad görs 
mellan pojkar och flickor angav nästan samtliga positiva svar i årskurs 5 medan 
för årskurs 8 var svarsfrekvensen aningen lägre. Det var en generell tendens i 
hela landet att svaren i årskurs 8 var betydligt lägre. Undersökning och analys i 
personalsystemet visade att det råder brist på behöriga pedagoger i ämnena 
moderna språk, slöjd samt musik. Det skedde ingen återkoppling efter annon-
sering och rekrytering. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Någon attitydundersökning bland vårdnadshavare 
genomfördes inte under verksamhetsåret. Däremot visade attitydundersök-
ningen i årskurs 5 och 8 att det fanns gott om utrymme för förbättring vad gäller 
elevernas inflytande på undervisningens planering, genomförande och utvärde-
ring. 
 

Målet är uppfyllt. Barn- och utbildningsförvaltningens Facebooksida hade 
många gilla-markeringar och en god räckvidd för positiva bilder av verksamhet-
en. Wordpressbloggen hade i genomsnitt 1 500 besök per månad, med rekord-
notering i mars i samband med Datainspektionens godkännande av kommu-
nens Google-avtal. Förvaltningen använder Instagram där ansvaret för inläggen 
roterade veckovis mellan olika pedagoger och verksamheter. 
 

Målet är delvis uppfyllt. En enkätundersökning bekräftade att både tjänstemän 
och politiker upplever ett visst mått av tydlighet. Förtroendevalda hade olika 
lång erfarenhet av skolverksamhet och nämndsarbete vilket indikerade att det 
tar tid att sätta sig in i sin roll. Att erbjuda utbildningsdagar och dialogtillfällen 
kan bidra till att ytterligare tydliggöra tjänstemäns och politikers olika roller. 

 
 
 
 
 

    
Från ett klassrum på Piratenskolan i Kivik 
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Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett överskott på 2,3 mnkr.  
 
Förskoleklass- och grundskoleverksamheterna visade ett 
överskott på 3,4 mnkr främst beroende på att fler elever 
inneburit att verksamheterna framgångsrikt anpassade 
organisationen utan att kostnaderna ökade.  
 
Gymnasieverksamheten visade ett överskott på 4,0 mnkr 
vilket var ett resultat av att fler elever valde kommunens 
nystartade gymnasieskola Nova Academy. Anpassning av 
personalstyrkan och gemensamma kostnader till det 
minskade elevantalet på Österlengymnasiet genomfördes 
under våren och de sista av de studieförberedande nation-
ella programmen avslutades. Inga nya antagningar av 
elever gjordes på de mest kostnadsdrivande yrkespro-
grammen vilka är under avveckling. 
 
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisade 
ett underskott på 1,6 mnkr där köp av extern förskola och 
fritidsverksamhet var den största bidragande orsaken. 
 
Särskolan och vuxenutbildningen redovisade ett överskott 
på 0,5 mnkr respektive 1,6 mnkr. Elevantalet i de båda 
verksamheterna blev något färre i kombination med viss 
omstrukturering som resulterade i överskott.  
 
Kulturpedagogiska enheten och Elevhälsan redovisade 
resultat i nivå med budget. 
 
Centralt på förvaltningen redovisades ett underskott på 
3,4 mnkr vilket kunde kopplas till omkostnader för nyan-
lända flyktingar och insatser för barn och elever med 
särskilda behov samt en tvist. 
 
Kostenheten redovisade ett underskott på 2,2 mnkr vilket 
bland annat berodde på högre råvarupriser, vikande voly-
mer, dyrare transporter samt kraftigt ökade kostnader för 
livsmedel. Under våren startade Kostenheten ytterligare 
fem tillagningskök vilket innebar att grundbemanningen 
ökade. 
 
Årets investeringar översteg budget med 0,2 mnkr vilket 
främst hänförde sig till inköp av IT-utrustning. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Naturskolan Österlen i Kivik 
 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 50 924 51 618 
Kostnader  394 121 401 526 
Nettokostnader 343 197 349 908 
Budget 336 673 352 183 
Budgetavvikelse -6 524 2 275 
   
Nettoinvesteringar 2 564 3 747 
Budget 1 729 3 500 
Budgetavvikelse -835 -247 
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Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden 

 
Framtid 
 

Det kraftigt ökade antalet nyanlända barn och unga ställer 
stora krav på organisationen avseende en god beredskap 
och väl anpassad pedagogisk planering för varje individ. 
Ökade krav på kunskapskartläggning och på studiehand-
ledning på modersmålet är personalkrävande och kost-
nadsdrivande. 
 
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan, fortsätter arbe-
tet med nya arbetssätt med hjälp av ny digital teknik med 
pedagogiskt innehåll. Fortbildning av skolledare och 
pedagoger utgör en viktig del i detta förändringsarbete. 
Det systematiska kvalitetsarbetet sätts i fokus och är en 
vital styrfunktion. 
 
Yrkesprogrammen vid Österlengymnasiet kommer fram-
över att förstärkas och mer omfattande och tydligt  
kopplas till Simrishamns näringsliv. Detta i syfte att ut-
veckla programmen ytterligare och därigenom göra dem 
än mer attraktiva. 
 
 

 
 

Utvecklingen av den nya teoretiska gymnasieskolan, 
Nova Academy, fortsätter. Höstterminen 2016 förväntas 
skolan vara fullt utbyggd med drygt 160 elever.  
 
Förvaltningen arbetar målmedvetet för att styra och reali-
sera det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens mål 
är att nämnden ska ha goda förutsättningar att följa verk-
samheternas arbete, analysera inkomna resultat och rikta 
insatser.  
 
Med anledning av stor mottagning av nyanlända i kom-
munens skolor har staten riktat statsbidrag till bland annat  
Simrishamns kommun. Övergripande utbildningsinsatser 
för personal kommer att genomföras för att stärka integ-
rationsarbetet.  
 
Arbete med dimensionering och planering av lokaler för 
förskolan och grundskolan i tätorten påbörjades och in-
tensifieras för att minimera kö till förskolan och skapa 
utrymmen för undervisning i skolan. 
 

    
 

    
 Nova Academy                                         
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Bedriva social omsorg och hemsjukvård till främst 
äldre. 

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

• Ansvara för individ- och familjeomsorg. 

• Handha mottagande av flyktingar och ensamkom-
mande flyktingbarn. 

• Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstill-
stånd och kommunala hyresgarantier. 

 
Årets händelser 
 

• Den ökade flyktingströmmen medförde att nya asyl-
boenden etablerades i kommunen och antal ensam-
kommande barn mångdubblades under hösten. 

• Joneberg Plaza öppnade alla sina enheter vilket inne-
bar ökat antal platser på särskilt boende i Simrishamn. 

• Kiviks särskilda boende och hemtjänstområde återgick 
i kommunal regi under våren. 

• Ett nytt LSS-boende, Vildrosen, öppnade i Gärsnäs i 
augusti.  

• Enheten för hemsjukvård och rehabilitering som tidi-
gare ingick i vård- och omsorgsavdelningen, bildade 
en egen avdelning. 

• Barn- och ungdomsenheten övertog ansvaret för soci-
alsekreterarna som arbetade i integrationsenheten med 
ensamkommande barn och en tjänst som förste social-
sekreterare skapades. 

• Vård- och omsorgsavdelningen och LSS-avdelningen 
påbörjade under hösten arbetet med önskad sysselsätt-
ningsgrad. 

• Under året testades kamera för tillsyn på natten och 
nyckelfria lås hos brukarna i ordinärt boende. 

• Stimulansmedel från staten gjorde det möjligt att öka 
bemanningen inom vård och omsorg. 

 
 
 

 
 
 

 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Pia Ingvarsson (S) 
Förvaltningschef: Roland Persson till och med den 31 januari, Stina Lundquist från och med den 1 februari 
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Verksamhetsuppföljningar gjordes av både egendriften 
och entreprenader i form av exempelvis brukar- och kli-
entundersökningar. En ny modell för verksamhetsuppfölj-
ning utarbetades. Sammantaget visade uppföljningarna att 
nämnden hade en god kvalitet i sin verksamhet till en 
kostnad som var genomsnittlig eller låg i förhållande till 
andra kommuner. 
 
Periodvis fanns det ett stort antal personer som väntade på 
plats på särskilt boende. Då Joneberg Plaza öppnade sin 
sista enhet i slutet av året bidrog detta till att det vid års-
skiftet fanns flera lediga platser på särskilt boende. Vidare 
minskade antal hemtjänsttimmar medan antal timmar för 
hemsjukvård ökade. 
 
Det utfördes betydligt färre vårdplaneringar än föregående 
år där det kartlades möjliga orsaker till detta. Det fram-
kom att Region Skånes arbete med att upprätta medi-
cinska vårdplaner för personer med hemsjukvård ökade, 
att antal platser i särskilt boende ökade och att en demo-
grafisk studie visade en liten minskning av antal personer 
i åldern 80-100 år. Förebyggande hembesök erbjöds till 
riktad målgrupp.   
 
Implementering av värdegrund och de värdighetsgarantier 
som nämnden beslutat om var i fokus inom vård- och 
omsorgsavdelningen.  
 
Det identifierades ett behov av att öka brukarens/       
klientens/patientens delaktighet men även för medarbe-
tarna att ha individen i centrum. Fokus kommer att ligga 
på arbetet för att åtgärda dessa aspekter. 
 

LSS-avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen 
satsade på utbildning och information avseende doku-
mentation, då det vid verksamhetsuppföljningar framkom 
att det fanns brister i medarbetarnas kunskaper i hur man 
dokumenterar och dessutom fanns det brister i brukarnas 
delaktighet vid upprättandet av genomförande-plan. LSS-
avdelningen arbetade bland annat med att utveckla kom-
munikationsmetoder för att göra brukarna mer delaktiga i 
sin vardag, ett arbete som utfördes delvis tillsammans 
med handläggarenheten vilka är de som utreder och följer 
upp insatser. 
 
Individ- och familjeomsorg påbörjade utvecklingen av 
öppenvård för barn, unga och vuxna för att kunna ge stöd 
och insatser på hemmaplan och i ett tidigt skede. Avdel-
ningen förstärkte barn- och ungdomsenheten med en 
förste socialsekreterare där rollen är att stötta och hand-
leda enhetens övriga handläggare.  
 
För att kunna ge goda insatser och ett stöd i integrationen 
utökades individ- och familjeomsorgens socialsekreterare 
som arbetar med handläggningen av ensamkommande 
barn. Enheten förlängde tjänsten som integrations-
samordnare att omfatta även 2016. 
 
Intern kontroll genomfördes enligt plan utan väsentliga 
anmärkningar. 
 

 
Hemtjänstens nattpatrull 
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden 
 
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. En plan för mötesplats i centrala Simrishamn togs inte 
fram, men däremot upprättades en rapport med förslag på en kommungemen-
sam mötesplats. 
 

Målet är uppfyllt. Den interna öppenvården ökade som ett resultat av medvetet 
fokus inom området medan de externa placeringarna minskade, dock inte vad 
gäller ensamkommande barn och ungdomar.  
 

Målet är uppfyllt. Den årliga klientenkäten utformad av Sveriges Kommuner och 
Landsting visade sammantaget ett bra resultat avseende gott bemötande.  
 

Målet är delvis uppfyllt. Under året utfördes tester avseende kamera för tillsyn 
på natten samt nyckelfria lås hos brukarna, dock kvarstod måluppfyllelse gäl-
lande exempelvis trådlös uppkoppling för boende. 
 
 

Målet är uppfyllt. Målet följdes upp genom individuell kvalitetsuppföljning där 
resultatet var högre än det uppsatta målet som var minst 2,7 av 3,0.  
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Antal placeringar av vuxna med missbruk minskade, 
men inte i tillräcklig omfattning. Ärenden som var aktuella kännetecknades av 
alkohol- och narkotikamissbruk i kombination med psykisk ohälsa.  
 

Målet är uppfyllt. Av öppna jämförelser framgick att andel hushåll med långva-
rigt behov av försörjningsstöd i förhållande till samtliga vuxna biståndstagare 
minskade från 19,7 procent år 2014 till 17,9 procent år 2015.  
 

Målet är uppfyllt. Förvaltningen kunde i Finsamprojektet Koordinator ge unga 
vuxna stöd för att de skulle klara av arbetsträning eller praktik. Praktikplatserna 
bestod både av platser inom kommunen och hos privata företagare. Målet var 
att kunna erbjuda minst tio praktikplatser och kommunen erbjöd 14 stycken 
under året. 
 

Målet är uppfyllt. Andel personer med biståndsbedömd vård och omsorg mins-
kade.  
 
 

Målet är inte uppfyllt. Förebyggande insatser utfördes inte i den omfattning som 
krävdes för att uppnå det uppsatta målet.  
 

Målet är uppfyllt. Målet följdes upp genom individuell kvalitetsuppföljning där 
resultatet var högre än det uppsatta målet som var minst 2,2 av 3,0. 
 
 

Målet är uppfyllt. Målet följdes upp genom individuell kvalitetsuppföljning där 
resultatet var högre än det uppsatta målet som var minst 2,8 av 3,0. 
 

Målet är inte uppfyllt. Målet följdes upp genom individuell kvalitetsuppföljning 
där resultatet var lägre än det uppsatta målet som var minst 2,5 av 3,0.  
 

Målet är uppfyllt. Målet följdes upp genom individuell kvalitetsuppföljning där 
resultatet var högre än det uppsatta målet som var minst 2,6 av 3,0. 
 
 

Målet är inte uppfyllt. Enligt mål skulle minst två aktiviteter för dialog vid större 
inriktningsbeslut genomföras. Det genomfördes en aktivitet gällande mötesplats 
för äldre. Då efterfrågan på fler aktiviteter saknades genomfördes därav enbart 
en aktivitet. 
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett överskott på 5,1 mnkr.  
 
Vård och omsorg visade ett underskott på 1,1 mnkr. I 
hemtjänsten minskade behoven under året vilket ledde till 
ett överskott på 4,8 mnkr. Antal hemtjänsttimmar mins-
kade med tre procent. Antal brukare minskade dock inte i 
samma utsträckning. Behovet av plats i särskilt boende 
ökade under året och kunde till stor del bemötas då det 
tillkom fler platser när Joneberg öppnade alla sina enhet-
er, vilket orsakade ett underskott inom verksamheten på 
4,5 mnkr. Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen blev 
resultatet ett underskott på 1,8 mnkr som berodde på 
högre personalkostnader än budgeterat, fler vikarier och 
köp av tjänster från bemanningsföretag. Övriga poster 
genererade ett överskott på 0,4 mnkr. 
 
LSS-verksamheten visade ett positivt resultat på 0,4 
mnkr. En extern placering inom LSS som budgeterades 
men inte verkställdes gav ett överskott på 1,4 mnkr. 
Gruppboendet visade ett underskott på 1,5 mnkr vilket 
berodde på ett större behov av insatser hos brukarna och 
öppnandet av ett nytt boende där personaltätheten behöv-
de vara hög på grund av brukarnas behov. Socialpsykiatri 
genererade ett överskott på 1,0 mnkr där överskottet till 
största delen berodde på att verksamheten kunde utföra 
fler insatser med samma personaltäthet. Övriga poster 
genererade ett underskott på 0,5 mnkr. 
 
Individ- och familjeomsorgen visade ett positivt resultat 
på 5,1 mnkr. Det stora överskottet berodde främst på att 
återsökningar från Migrationsverket översteg kostnaderna 
med 10,5 mnkr på grund av att utökning av personal och 
boenden inte kunde genomföras fullt ut i samma takt som 
det ökade flyktingmottagandet. Ledningen gick med un-
derskott på 1,4 mnkr vilket berodde på kostnader i sam-
band med ett personalärende samt extra bemanning av 

socialsekreterare i samband med flyktingmottagandet. 
Enheten för barn och unga uppvisade överskott på 0,8 
mnkr vilket berodde på färre externa placeringar. Enheten 
för vuxna redovisade ett underskott på 4,8 mnkr på grund 
av ökade kostnader för institutionsvård, försörjningsstöd 
samt att man tvingades använda sig av personal från be-
manningsföretag.  
 
Nämnd och administration visade ett överskott 0,7 mnkr, 
där främst orsaken var att bufferten för oförutsedda kost-
nader inte användes fullt ut då det tillämpades återhåll-
samhet inom verksamheten. Förvaltningens resultat på-
verkades av de besparingsåtgärder som genomfördes 
under årets andra hälft i form av vakanshållande av tjäns-
ter samt att inga kostsamma utbildningar eller kompe-
tensutvecklingar genomfördes.  
 
Investeringarna genomfördes inte i den utsträckning som 
var planerad främst gällande IT. Bland annat var det för-
seningar i samband med testning av flera IT-projekt och 
med upphandling av nytt verksamhetssystem.    
 
Framtid 
 

En ny plan för LSS avseende åren 2017 – 2024 kommer 
att arbetas fram.  
 
Under hösten 2016 kommer troligen ett nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal vilket kommer att medföra att förvaltning-
en måste se över och göra vissa förändringar för att möta 
behoven av hemsjukvård med mycket hög kompetens.  
 
De behov brukarna/klienterna/patienterna har och kom-
mer att ha förväntas medföra att förvaltningen aktivt 
måste arbeta med att utveckla samarbete och samverkan 
både inom förvaltningen men även externt. 
 

 

   
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

   Intäkter 97 134 98 830 
Kostnader  501 756 519 428 
Nettokostnader 404 622 420 598 
Budget 411 672 425 691 
Budgetavvikelse 7 050 5 093 
   
Nettoinvesteringar 2 416 3 178 
Budget 4 197 5 781 
Budgetavvikelse 1 781 2 603 
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Räkenskaper – driftredovisning 
 

Nettokostnad per nämnd 
 
     Netttokostnad per nämnd 1 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
          Kommunfullmäktige 997 951 975 24 

Revisionen 1 040 1 103 1 106 3 

Valnämnden 592 8 20 12 

Överförmyndarverksamheten 2 274 2 668 2 415 -253 

Kommunstyrelsen 73 424 73 164 73 245 81 

Myndighetsnämnden 552 626 650 24 

Samhällsbyggnadsnämnden, exklusive planfrågor 39 610 44 058 44 904 846 

Samhällsbyggnadsnämnden, planfrågor 3 236 1 912 2 500 588 

Kultur- och fritidsnämnden 34 254 39 253 39 194 -59 

Barn- och utbildningsnämnden 343 197 349 908 352 183 2 275 

Socialnämnden 404 622 420 598 425 691 5 093 

Summa nämndernas nettokostnad 903 798 934 249 942 883 8 634 
1 Interna poster mellan nämnderna ingår. 
 
 
 
 
 

 
Hamnen i Brantevik 
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Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

Nettoinvesteringar per nämnd 
 

     Nettoinvesteringar per nämnd (tkr) Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          Kommunstyrelsen 6 544 7 206 8 455 1 249 

Samhällsbyggnadsnämnden 36 521 44 356 91 354 46 998 

Kultur- och fritidsnämnden 758 656 4 412 3 756 

Barn- och utbildningsnämnden 2 564 3 747 3 500 -247 

Socialnämnden 2 416 3 178 5 781 2 603 

Summa skattefinansierad verksamhet 48 803 59 143 113 502 54 359 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 26 724 30 376 69 786 39 410 

Samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdens vatten 491 903 2 000 1 097 

Summa inklusive vatten och avlopp 76 018 90 422 185 288 94 866 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1 -5 414 -4 685 -1 931 2 754 

Summa nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter 70 604 85 737 183 357 97 620 
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 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          IT 345 478 486 8 

E-tjänster 301 50 540 490 

Fiberutbyggnad 0 0 800 800 

Inventarier, kommunledningskontoret 75 324 180 -144 

Inventarier, turistbyrån 0 0 30 30 

Beslutsstödsystem 1 168 335 400 65 

Nyemission, Sifab 4 000 0 0 0 

Inköp visitystadosterlen 225 0 0 0 

Timecare 430 0 0 0 

Medlemsinsats, Kommuninvest 0 6 019 6 019 
 

0 

Summa  6 544 7 206 
 

8 455 1 249 
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Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

 
 
     Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad del 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          Fastighet 9 873 11 718 13 890 2 172 

varav energibesparingsåtgärder 1 538 555 700 145 

varav brandskydd 1 318 877 840 -37 

varav utemiljö förskolor och skolor 0 4 080 4 000 -80 

varav konstgräsplan, Skillinge 0 2 650 2 650 0 

varav badanläggningar 0 812 850 38 

varav övrigt 7 017 2 744 4 850 2 106 

Skollokaler 14 458 4 052 4 432 380 

varav ombyggnation byskolor, Godsmagasinet, Valfisken 14 458 4 052 4 432 380 

Plan/Bygglov 0 0 0 0 

varav inventarier bygglov 0 0 0 0 

varav inventarier planverksamhet 0 0 0 0 

Hamn 2 827 3 803 10 199 6 396 

varav flytbryggor Småbåtshamnen 1 143 378 2 500 2 122 

varav isverk 22 0 3 478 3 478 

varav hamnar reinvestering, statusbedömning 0 1 940 2 221 281 

varav övrigt 1 662 1 485 2 000 515 

Offentliga rummet 9 328 10 510 31 733 21 223 

varav Sjöfartsstråket 323 2 469 8 678 6 209 

varav diverse gator/grönytor 777 959 1 600 641 

varav reinvestering gator 3 909 662 0 -662 

varav Hammenhög byförnyelse 121 3 876 5 830 1 954 

varav väg 9/rondell Fabriksgata 835 480 480 0 

varav övrigt 3 363 2 064 15 145 13 081 

Mätning/Beräkning/Kartering 35 0 100 100 

varav kart- och mätutrustning 35 0 100 100 

Undvika kapitalförstöring 0 14 273 31 000 16 727 

varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi 0 2 655 5 000 2 345 

varav undvika kapitalförstöring, belysningar 0 922 5 000 4 078 

varav undvika kapitalförstöring, reinvestering parkmiljöer 0 147 6 000 5 853 

varav undvika kapitalförstöring, gator 0 10 549 15 000 4 451 

Summa 36 521 44 356 91 354 46 998 
 
 
 

     Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          
Vatten och avlopp 22 751 27 815 67 793 39 978 

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 4 021 3 962 8 252 4 290 

varav avloppsreningsverk och pumpstationer 3 357 21 039 41 253 20 214 

varav vattenverk 1 348 1 990 5 298 3 308 

varav vattenledningsnät 14 025 824 12 990 12 166 

Landsbygdens vattenförsörjning 1 491 904 2 000 1 096 

Vatten- och avloppsserviser 1 3 973 2 560 1 993 -567 

Summa 27 215 31 279 71 786 40 507 
1 Finansieras av anläggningsavgifter. 
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     Kultur- och fritidsnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier 222 265 342 77 

Reinvestering, sporthall 0 130 150  20 

Ombyggnad sagorum, inventarier 142 0 0 0 

Byte klädskåp, simhall 0 96 100 4 

Gyllebobadet, ny omklädningsbyggnad 215 0 0 0 

Bassänglift 80 0 0 0 

Friidrottsutrustning, Korsavads IP 0 71 100 29 

Spontanidrott/aktivitetsyta 0 0 680 680 

Utbyte belysning, bibliotek 0 0 500 500 

Biblioteksbuss 0 0 2 300 2 300 

Arkivhyllsystem samt larm, museet 0 0 140 140 

Konstinköp, årligt 99 94 100 6 

Summa 758 656 4 412 3 756 

 
 
     Barn- och utbildningsnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier, tillagningskök kostenheten 633 322 500 178 

IT-pedagogiska investeringar 717 1 840 750 -1 090 

Möbler 1 214 833 1 500 667 

Övriga investeringar 0 752 750 -2 

Summa 2 564 3 747 3 500 -247 

 
 
     Socialnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr) 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier, vård och omsorg 139 598 598 0 

Inventarier, handläggarenheten 108 0 0 0 

Inventarier, individ- och familjeomsorg 75 0 0 0 

Trygghetslarm 64 198 436 238 

Inventarier, centralt 
 

0 211 400 189 

IT-utveckling 937 522 2 563 2 041 

Trygghetsskapande IT-produkter 0 296 345 49 

Hjälpmedel 1 093 1 222 1 307 85 

Inventarier, polishus 0 131 132 1 

Summa 2 416 3 178 5 781 2 603 
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Resultaträkning för kommunen och koncernen 
 

      Resultaträkning (mnkr), exklusive interna poster Not Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Verksamhetens intäkter  252,2 261,5 350,7 372,5 

Jämförelsestörande post  0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Verksamhetens kostnader  -1 122,6 -1 155,5 -1 167,6 -1 213,3 

Avskrivningar  1 -36,7 -38,9 -59,6 -62,9 

Verksamhetens nettokostnader  -907,1 -932,9 -876,5 
 

-903,7 

Skatteintäkter 2 689,8 721,1 689,8 721,1 

Generella statsbidrag och utjämning    3, 4 222,8 219,6 222,8 219,6 

Finansiella intäkter 5 6,6 8,9 4,3 6,7 

Finansiella kostnader 6 -4,7 -4,2 -27,0 -25,3 

Resultat efter finansiella poster  7,4 12,5 13,4 18,4 

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

Skattekostnader  - - 0,0 -0,2 

Årets resultat   7,4 12,5 13,4 18,2 
 
Balanskravsresultat för kommunen 
 

Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 10,6 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag 
inom pensionsmedelsförvaltningen på knappt 1,5 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar på knappt 3,4 
mnkr.  
 
Diagrammet nedan visar kommunens balanskravsresultat de senaste fem åren.  
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Balansräkning för kommunen och koncernen 
 

      Balansräkning (mnkr) Not Kommunen 
2014-12-31 

Kommunen 
2015-12-31 

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2015-12-31 

            Tillgångar      
Anläggningstillgångar  772,1 821,9 1 546,3 1 615,0 

Materiella anläggningstillgångar  691,3 735,0 1 534,8 1 596,3 

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 648,4 689,6 1 453,8 1 539,4 

varav maskiner och inventarier 8 42,9 45,4 48,5 55,6 

varav pågående nyanläggningar  0,0 0,0 32,5 1,3 

Finansiella anläggningstillgångar 9 80,8 86,9 11,5 18,7 

Omsättningstillgångar  361,2 414,2 400,8 438,8 

Förråd och lager 10 1,2 1,4 2,1 2,2 

Exploateringsfastigheter 11 19,0 18,7 19,0 18,7 

Kortfristiga fordringar 12 101,8 122,6 117,8 139,2 

Kortfristiga placeringar 13 105,7 104,3 105,7 104,3 

Kassa och bank 14 133,5 167,2 156,2 174,4 

Summa tillgångar  1 133,3 1 236,1 1 947,1 2 053,8 
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital  15 634,7 647,2 684,9 703,1 

varav årets resultat 
 

 7,4 12,5 13,0 18,2 

varav resultatutjämningsreserv  19,7 20,0 19,7 20,0 

varav social investeringsfond  4,0 4,4 4,0 4,4 

varav övrigt eget kapital  603,6 610,3 648,2 660,5 

Avsättningar 16 23,1 29,9 26,7 33,1 

Skulder  475,5 559,0 1 235,5 1 317,6 

Långfristiga skulder 17 260,0 292,3 967,6 910,5 

Kortfristiga skulder 18 215,5 266,7 267,9 407,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 133,3 1 236,1 1 947,1 2 053,8 
 
 
Ansvarsförbindelser för kommunen 
 

    Ansvarsförbindelser (mnkr) Not Kommunen 
2014-12-31 

Kommunen 
2015-12-31 

        Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 16 446,5 432,4 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt, 
förtroendevalda  

16 7,9 5,0 

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

Kommunala bolag  680,6 715,6 

Stiftelser  11,1 10,8 

Ekonomisk förening  2,0 2,0 

Leasingavtal 25 39,2 41,1 

Sysav  1,8 1,7 

Ställda panter  0,0 0,0 

Solidarisk borgen Kommuninvest 16 482,4 767,3 
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Kassaflödesanalys 
 

    Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen 
2014-12-31 

Kommunen 
2015-12-31 

        Den löpande verksamheten    

Årets resultat  7,4 12,5 

Justering för av- och nedskrivningar  36,7 38,9 

Justering för avsättningar  1,5 6,7 

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

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 19 -2,8 -6,0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  42,8 52,1 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 20 13,1 -20,7 

Ökning av kortfristiga placeringar 21 -0,1 -7,0 

Minskning av kortfristiga placeringar 22 6,5 14,5 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18 30,8 51,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  93,1 90,1 

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 23 -71,7 -84,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 23 1,3 1,8 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 24 -4,4 -6,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 24 0,7 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -74,1 -88,6 

Finansieringsverksamheten    

Ökning av långfristiga skulder  55,0 65,0 

Minskning av långfristiga skulder  -55,4 -35,1 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter  3,2 2,3 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2,8 32,2 

Årets kassaflöde  21,8 33,7 

Likvida medel vid årets början  111,7 133,5 

Likvida medel vid årets slut  133,5 167,2 

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

Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

     Resultaträkning (tkr)   Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

          Verksamhetens intäkter 1   51 380 56 868 

Vatten- och avloppsavgifter   49 039 54 993 

Övriga intäkter   2 341 1 875 

Verksamhetens kostnader   -51 380 -56 868 

Kapitalkostnader   -12 983 -15 231 

Övriga kostnader   -38 397 -41 637 

Årets resultat   0 0 
1Intäkter på 7 685 tkr exkluderades från 2015 års överskott och bokfördes som förutbetald intäkt, tidigare benämnt eget kapital år (föregående år 
exkluderades intäkter på 8 451 tkr från 2014 års överskott). 
 
Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

     Balansräkning (tkr)   2014-12-31 2015-12-31 

          Tillgångar     

Anläggningstillgångar   241 958 262 882 

Vattenledningar och vattenverk   127 470 127 317 

Inventarier vattenverk   349 285 

Avloppsledningar och reningsverk   113 601 134 867 

Inventarier avloppsverk   538 413 

Omsättningstillgångar   12 791 20 476 

Avräkning kommunen   6 827 14 339 

Kortfristiga fordringar   5 964 6 137 

Summa tillgångar   254 749 283 358 
     
Skulder     
Kortfristiga skulder   12 791 20 476 

Förutbetalda intäkter 1 

 
  10 392 18 077 

Anläggningsavgifter, återbetalning   2 399 2 399 

Långfristiga skulder   241 958 262 882 

Anläggningsavgifter   102 909 105 231 

Övriga långfristiga skulder   139 049 157 651 

Summa skulder   254 749 
 
 
 

283 358 
1Intäkter på 7 685 tkr exkluderades från 2015 års överskott och bokfördes som förutbetald intäkt, tidigare benämnt eget kapital år (föregående år 
exkluderades intäkter på 8 451 tkr från 2014 års överskott). 
 

 



 

51 

Räkenskaper – redovisningsprinciper 
 

 
Redovisningsprinciper  
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 
 
• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sanno-

likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
dogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post 
för post till det lägsta av verkligt värde och anskaff-
ningsvärdet. 

 
Eventuella avvikelser upplyses om nedan. 
 
Sammanställd redovisning 
 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund som kommunen har minst 20 procents 
inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kom-
munkoncernens sammansättning. Undantag görs i enlig-
het med rekommendation 8.2 avseende företag med verk-
samhet som har en obetydlig omfattning, se avgränsning i 
avsnittet Sammanställd redovisning i förvaltningsberättel-
sen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 
framgår av figur under avsnittet Sammanställd redovis-
ning.  
 
Jämförelsestörande poster 
 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande 
betraktas poster som är sällan förekommande och översti-
ger 10 mnkr.  
 
Intäkter 
 

Skatteintäkter 
 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på Sveriges Kommuner och Landstings decemberpro-
gnos i enlighet med rekommendation 4.2. Efter bokslutets 
upprättande har Sveriges Kommuner och Landsting pub-
licerat en ny prognos i februari som dock innebär oför-
ändrat utfall och som därmed inte avviker från tidigare 
prognos. 
 

 
Flyktingbidrag 
 

Med anledning av flyktingsituationen i landet betalade 
staten ut ett tillfälligt stöd i slutet av 2015 till Sveriges 
kommuner och landsting, som ska klassificeras som gene-
rellt bidrag. Enligt ett yttrande från Rådet för kommunal 
redovisning bör inkomsten periodiseras antingen med en 
jämn fördelning från och med december 2015 eller från 
den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna 
för flyktingsituationen började öka i betydande omfatt-
ning till och med 2016. Bidragets storlek framgår av not 4 
till resultaträkningen. Simrishamns kommun har periodi-
serat bidraget med jämn fördelning från och med början 
av oktober 2015 till och med 2016.  
 
Övriga intäkter 
 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder 
och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.  
 
Anslutningsavgifterna avseende vatten och avlopp har till 
och med år 2004 bokförts som extra avskrivning av an-
läggningstillgångarna. Sedan år 2005 har dessa avgifter 
bokförts i balansräkningen som förutbetalda intäkter, för 
framtida periodisering till driftbudgeten. Från och med år 
2008 intäktsförs utöver periodiseringen tio procent av 
avgifterna direkt i resultatet för att täcka de direkta kost-
naderna. 
 
Kostnader 
 

Avskrivningar 
 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt rest-
värde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs emellertid inga avskrivningar.  
 
Avskrivningstider 
 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommu-
nen: vatten- och avloppsledningar 50 år, fastigheter och 
markanläggningar 33 år, vattenverk, avloppsreningsverk 
och pumpstationer 25 år, fritids- och hamnanläggningar 
20 år, maskiner och inventarier 10 år samt mindre maski-
ner och IT 5 år. 
 
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den 
närmast lägre avskrivningstiden.
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Avskrivningsmetod 
 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning det vill säga 
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen på-
börjas året efter investeringen, vilket avviker från gäl-
lande redovisningsprinciper som anger att avskrivning ska 
påbörjas när investeringen tas i bruk. För vatten- och 
avloppsinvesteringar påbörjas avskrivningen samma år 
som investeringen sker. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde som uppgår till ett basbelopp. 
 
Komponentavskrivning 
 

Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
gäller från och med räkenskapsåret 2014 och ersätter 
rekommendation 11.3 Materiella anläggningstillgångar. 
Rekommendationen 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 rättvi-
sande sätt. Att anpassa avskrivningarna till den nya re-
kommendationen är ett omfattande och tidskrävande 
arbete vad gäller personalresurser. Rekommendationen 
har inte tillämpats år 2015 då det omfattande arbetet med 
anpassningen är påbörjat men inte klart.  
 
Finansiella tillgångar 
 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är värde-
rade till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljnings-
värdet. 
 

Anläggningstillgångar 
 

Materiella anläggningstillgångar 
 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en 
förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.  
 
Lånekostnader har ej inräknats i anskaffningsvärdet, utan 
belastar resultatet för den period de hänför sig till.  
 
Avsättningar 
 

Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.  
 
Pensioner 
 

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 med anvisning till not i 
enlighet med rekommendation 13.2. Det förekommer inga 
finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger tre år. 
 
Exploateringsverksamhet 
 

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

 

 



 

 
 

Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Notförteckning 
 

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

      Av- och nedskrivningar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Avskrivning anläggningstillgångar   -36 703 -38 861 -58 653 -62 889 

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar  0 0 -1 000 0  

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Summa  -36 703 -38 861 -59 653 -62 889 

 
Not 2 
 

      Skatteintäkter  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Kommunalskatt, preliminär innevarande år  691 798 721 754 691 798 721 754 

Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år  132 811 132 811 

Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år  -2 080 -1 464 -2 080 -1 464 

Summa  689 850 721 101 689 850 721 101 

 
Not 3 
 

      Generella statsbidrag och utjämning  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Inkomstutjämning  178 794 177 482 178 794 177 482 

Strukturbidrag  1 968 1 963 1 968 1 963 

Införandebidrag  1 704 0 1 704 0 

Regleringsbidrag  4 391 -731 4 391 -731 

Kostnadsutjämning  -4 675 -11 099 -4 675 -11 099 

Statsbidrag till LSS  -1 709 -868 -1 709 -868 

Generella bidrag från staten, se not 4 nedan   - 9 622 - 9 622 

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år  40 119 41 721 40 119 41 721 

Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år  929 1 642 929 1 642 

Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år  1 245 -120 1 245 -120 

Summa  222 766 219 612 222 766 219 612 

 
Not 4 
 

      Generella bidrag från staten inklusive flyktingbidrag  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Den del av utbetalt flyktingbidrag som periodiserats till 2016  - 37 438 - 37 438 

Den del av utbetalt flyktingbidrag som intäktsförts 2015  - 8 200 - 8 200 

Totalt flyktingbidrag utbetalt år 2015 1  - 45 638 - 45 638 

      

Övriga generella bidrag från staten  - 1 422 - 1 422 

Den del av utbetalt flyktingbidrag som intäktsförts 2015  - 8 200 - 8 200 

Summa generella bidrag från staten  - 9 622 - 9 622 
1 Flyktingbidraget har periodiserats med jämn fördelning från och med början av oktober 2015 till och med år 2016. 
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 Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 5 
 

      Finansiella intäkter  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning  2 816 6 065 2 816 6 065 

Ränteintäkter  667 79 1 128 454 

Utdelning koncernföretag  0 0 0 0 

Borgensavgifter  2 745 2 614 0 0 

Övriga finansiella intäkter  404 205 404 205 

Summa  6 632 8 963 4 348 6 724 

 
Not 6 
 

      Finansiella kostnader  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Ränta på lån  -4 293 -3 590 -23 465 -24 637 

Övriga finansiella kostnader  -420 -602 -3 609 -602 

Summa  -4 713 -4 192 -27 074 -25 239 

 
Not 7 
 

      Mark, byggnader och tekniska anläggningar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Ingående bokfört värde   617 242 648 386 1 414 768 1 453 852 
      

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde  998 072 1 058 853 1 886 660 1 975 558 

Årets anskaffningsvärde  62 458 74 191  97 561 149 654 

Försäljningar/utrangeringar  -1 327 -1 812 -7 313 -12 660 

Nedskrivningar  0 0 -1 000 0 

Omföringar  -350 0 -350 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  1 058 853 1 131 232 1 975 558 2 112 552 

      

Ingående ackumulerade avskrivningar  -380 830 -410 467 -471 892 -521 706 

Årets avskrivningar  -29 637 -31 214 -49 814 -52 958 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 0 1 529 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -410 467 -441 681 -521 706 -573 135 

      

Utgående bokfört värde  648 386 689 551 1 453 852 1 539 417 
      

Specifikation av utgående bokfört värde      

Markreserv  17 748 13 960   

Verksamhetsfastigheter  203 102 211 695   

Vatten- och avloppsanläggningar  241 071 262 185   

Hamnar  70 482 70 153   

Publika fastigheter  105 880 122 084   

Hyres- och industrifastigheter  2 734 2 579   

Brandstationer   6 340 5 915   

Övriga fastigheter  1 029 980   

Totalt  648 386 689 551   
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Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 8 
 

      Maskiner och inventarier  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Ingående bokfört värde   40 400 42 894 46 833 48 453 
      

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde  79 300 88 860 108 610 119 069 

Årets anskaffningsvärde  9 560 10 212 10 494 17 123 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 -35 -1 318 

Nedskrivningar  0 0 0 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  88 860 99 072 119 069 134 874 

      

Ingående ackumulerade avskrivningar  -38 900 -45 966 -61 777 -70 616 

Årets avskrivningar  -7 066 -7 647 -8 839 -9 931 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 0 1 278 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -45 966 -53 613 -70 616 -79 269 

      

Utgående bokfört värde  42 894 45 459 48 453 55 605 
 
Not 9 
 

      Finansiella anläggningstillgångar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Aktier i kommunens bolag  69 475 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 6 742 723 6 742 

Övriga aktier, andelar och fordringar  3 3 138 1 238 

Summa  80 892 86 911 11 552 18 671 
1 Andelskapitalet i Kommuninvest avser sedan tidigare inbetalt andelskapital på 723 132 kr, av Kommuninvest beslutad ackumulerad insatsemission 
på 6 018 660 kr samt av kommunen särskilt beslutad insats år 2015 på 6 019 083 kr. Kommunens totala andelskapital inklusive tidigare års emiss-
ioner i Kommuninvest uppgick per den 31 december 2015 till 12 760 875 kr. 
 
Not 10 
 

      Förråd och lager  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Förråd, samhällsbyggnadsförvaltningen  826 1 018 826 1 018 

Lager, Österlens museum  366 416 366 416 

Lager och förråd, koncern  - - 912 829 

Summa  1 192 1 434 2 104 2 263 

 
Not 11 
 

      Exploateringsfastigheter  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Fastigheter för bostäder  16 023 17 312 16 023 17 312 

Fastigheter för industri  2 958 1 359 2 958 1 359 

Summa  18 981 18 671 18 981 18 671 
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 Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 12 
 

      Kortfristiga fordringar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Kundfordringar  13 712 15 212 15 193 19 978 

Fordringar till staten  3 805 4 171 7 106 7 635 

Mervärdesskattefordringar  8 551 10 470 10 985 11 837 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  43 587 59 597 47 794 60 950 

Kommunal fastighetsavgift  31 389 32 911 31 389 32 911 

Övriga kortfristiga fordringar  713 149 5 312 5 842 

Summa  101 757 122 510 117 779 139 153 

 
Not 13 
 

      Kortfristiga placeringar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Pensionskapital  105 731 104 296 105 731 104 296 

Summa  105 731 104 296 105 731 104 296 

 
Not 14 
 

      Kassa och bank  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Plusgiro och bankkonto  133 491 167 230 156 190 174 426 

Summa  133 491 167 230 156 190 174 426 

 
Not 15 
 

      Eget kapital  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Ingående resultatutjämningsreserv  19 749 19 749   

Ingående social investeringsfond  4 000 4 000   

Ingående eget kapital, övrigt  603 515 610 915   

Summa ingående eget kapital  627 264 634 664 671 916 684 957 

Årets resultatutjämningsreserv  0 251   

Årets sociala investeringsfond  0 400   

Årets resultat, övrigt  7 400 11 896   

Summa årets resultat   7 400 12 547 13 041 18 185 

Utgående resultatutjämningsreserv  19 749 20 000   

Utgående social investeringsfond  4 000 4 400   

Utgående eget kapital, övrigt  610 915 622 811   

Summa utgående eget kapital  634 664 647 211 684 957 703 142 
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Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 16 
 

      Avsättningar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Summa ingående avsättningar  21 688 23 157 25 209 26 683 
Ingående avsättningar pensioner  18 188 18 257 21 709 21 783 

Intjänad PA-KL  0 3 688 0 3 688 

Arbetstagare som pensionerats  0 1 233 0 1 233 

Utbetalningar  -773 -652 -1 082 -964 

Nyintjänad pension  698 635 975 693 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  211 298 253 345 

Ändrad samordning  0 -3 799 0 -3 799 

Övrig post  -82 -42 -87 -39 

Förändring av löneskatt  15 330 15 267 

Utgående avsättningar pensioner  18 257 19 948 21 783 23 207 

Ingående övriga avsättningar  3 500 4 900 3 500 4 900 

Övriga avsättningar under året  1 400 5 032 1 400 5 032 

Utgående övriga avsättningar 1  4 900 9 932 4 900 9 932 

Summa utgående avsättningar  23 157 29 880 26 683 33 139 
1 Utgående övriga avsättningar består av tre ekonomiska händelser. 3,5 mnkr avser uppbokning med anledning av en tvisteförhandling mellan kom-
munen och Kommunal där det kan komma att riktas individuella ersättningsanspråk mot kommunen. 1,4 mnkr avser uppbokning med anledning av ett 
eventuellt återbetalningskrav i samband med konkurs av föreningen KIMO som kommunen hade delat medlemskap i tillsammans med elva övriga 
medlemmar. 5,0 mnkr avser ett yrkande på krav bland annat med anledning av en dom i förvaltningsrätten. 
 
    Ansvarsförbindelse  Kommunen 

2014 
Kommunen 

2015 
        Ingående ansvarsförbindelse  475 811 454 339 

Pensionsutbetalningar  -17 145 -17 862 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  3 964 6 607 

Aktualisering  -1 241 351 

Övrig post  -1 821 -344 

Bromsen  -1 234 0 

Nyintjänade  197 -42 

Ändrad samordning  0 -2 372 

Förändring av löneskatt  -4 192 -3 314 

Utgående ansvarsförbindelse  454 339 437 363 

Förpliktelse minskad genom försäkring 1  48 920 53 209 

Överskottsmedel i försäkring  0 1 654 

Aktualiseringsgrad  96,0% 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 borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per den 31 december 2015 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommu-
nernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Simrishamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31 
december 2015 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 767 312 942 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 753 054 635 
kronor. 
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 Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 17 
 

      Långfristiga skulder  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Kommuninvest  150 000 185 000 282 000 491 600 

Handelsbanken  0 0 189 600 0 

SEB  5 000 0 390 894 309 000 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp  102 909 105 231 102 909 105 231 

Investeringsbidrag  2 116 2 049 2 116 2 049 

Övriga långfristiga skulder  0 0 166 2 603 

Summa  260 025 292 280 967 685 910 483 

 
Not 18 
 

      Kortfristiga skulder  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2015 

            Leverantörsskulder  36 805 49 993 65 893 66 292 

Kortfristig skuld koncernkonto  17 642 2 229 17 642 2 229 

Anläggningsavgift, återbetalning  2 399  2 399 2 399 2 399 

Mervärdesskatteskulder  1 836 1 299 1 836 1 394 

Preliminär skatt  8 113 8 658 8 165 8 707 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  148 426 201 823 168 086 221 852 

varav semesterlöneskuld  39 513 39 260 41 256 40 896 

varav upplupna löner  4 023 4 886 4 023 4 897 

varav pensionskostnad  19 879 19 799 20 347 20 272 

varav särskild löneskatt  5 286 5 866 5 367 6 208 

varav arbetsgivaravgifter  11 567 12 722 12 300 13 368 

varav upplupna räntekostnader  1 399 1 076 7 418 6 829 

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  66 759 118 214 77 375 128 021 

Övriga kortfristiga skulder  258 290 3 912 104 150 

Summa  215 479 266 691 267 933 407 023 

 
Not 19 
 

    Ej likviditetspåverkande poster  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

        Justering pensionsmedelsförvaltning  -2 816 -6 065 

Summa  -2 816 -6 065 

 
Not 20 
 

    Förändring kortfristiga fordringar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

        Fordringar  12 519 -20 753 

Förråd och lager  -185 -242 

Exploateringsfastigheter  756 309 

Summa  13 090 -20 686 
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Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Not 21 
 

    Ökning av kortfristiga placeringar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

        Pensionskapital, aktier  0 0 

Pensionskapital, räntebärande  -61 -7 000 

Summa  -61 -7 000 

 
Not 22 
 

    Minskning av kortfristiga placeringar  Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

        Pensionskapital, aktier  2 000 11 500 

Pensionskapital, räntebärande  4 500 3 000 

Summa  6 500 14 500 

 
Not 23 
 

    Materiella anläggningstillgångar, investering och 
försäljning 

 Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

        Årets anskaffningar   -72 018 -84 403 

Årets investeringsbidrag  350 0 

Summa investeringar  -71 668 -84 403 

Årets försäljningar  1 327 1 812 

Summa försäljningar  1 327 1 812 

 
Not 24 
 

    Finansiella anläggningstillgångar, investering och  
försäljning 

 Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

        Nyemission Simrishamns Industrifastigheter AB  -4 000 0 

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

Av kommunen beslutad särskild medlemsinsats i Kommuninvest  - 
 

-6 019 

Summa investeringar  -4 450 -6 019 

Nedsättning av aktiekapital i Destination Ystad-Österlen AB  725 0 

Summa försäljningar  725 0 

 
Not 25 
 

   Leasingavgifter, operationell leasing Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

      Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 9 928 10 930 

Senare än 1 år men inom 5 år 23 840 24 308 

Senare än 5 år 5 437 5 850 

Summa 39 205 41 088 
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 Räkenskaper – notförteckning 
 

 
Övriga upplysningar 
 

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

Kommunen 
2014 

Kommunen 
2015 

      Väckt talan avseende markägares värdeminskning/skada 1 99 412 99 412 

Stämning på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning 2 5 375 5 375 

Krav på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning 3 - 317 

Ansökan om utdömande av särskild avgift 4 - 1 000 

Summa 104 787 106 104 
 

1 Tio markägare väckte talan 2015 mot kommunen solidariskt med miljöförbundet avseende påstådda inskränkningar i  
pågående markanvändning inom deras fastigheter. 
 

2 En av de tio markägarna ovan ansökte också om stämning mot kommunen och miljöförbundet under påstående om  
skada på grund av felaktig myndighetsutövning. Målet har dock vilandeförklarats i avvaktan på att tvisten avgörs i Mark- och  
miljödomstolen. 
 

3 En lantbrukare framställde krav mot kommunen på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning. 
 

4 Inspektionen för vård och omsorg ansökte om utdömande av särskild avgift där yrkande baserades på en dom som ej har verkställts. 
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