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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
och Blekinge nu gjort gemensam sak med oss om fisket
och dess framtid.

Tack för 2016
Jag vill börja med att tacka våra medarbetare för ett
mycket bra utfört arbete. För det är 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!

Arbetet med fiberutbyggnad har rullat på i hög takt, samtliga större orter är utbyggda och fiberutbyggnaden på
landsbygden har tagit ordentlig fart. Andelen hushåll med
möjlighet till fiberanslutning i kommunen som helhet är
hela 80 procent. Fritt Wifi på offentliga platser har också
skapats under året genom 19 accesspunkter i olika delar
av kommunen.

Händelser under året
Den politiska majoriteten i Simrishamns kommun (bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet,
Österlenpartiet och Liberalerna) har under denna mandatperiod gjort stora satsningar för att kommunen ska växa
och skapa nya förutsättningar för en bra och stabil framtid. Vi har idag en god ekonomi där vi åter visar ett stort
överskott: närmare 50 mnkr. Det är glädjande att i princip
alla nämnder visar överskott i sina verksamheter! Med
andra ord tar våra medarbetare och förtroendevalda i
förvaltningar och i nämnder ett stort ekonomiskt ansvar.

Området Attraktiv arbetsgivare har stått i fokus under
året. Flera delprojekt har initierats, bland annat ett nytt
system för chefsstöd för att underlätta för cheferna i vardagen. Inom området ledarskap har ett ledarskapsprogram
startat. Ett samlat utbildningspaket inom hela personalområdet har också tagits fram. Vi gjorde också en nystart på
att ge alla anställda heltid.
Kommunens integrationsprojekt kopplat till fjolårets stora
flyktingmottagande har slagit mycket väl ut och ett 60-tal
asylsökande har fått möjlighet till praktikplats inom
kommunen.

Vi har under året också ökat antalet kommuninvånare
samt tagit stora ekonomiska beslut. Under 2016 satsade vi
18 mnkr på att asfaltera gator och vägar samt bytte ut
cirka 3 200 gatlampor till ledbelysning. Det sistnämnda
motsvarar nästan hälften av alla våra gatlampor och detta
innebär att vi sparar på el driftskostnaderna. Men den
största besparingen vi gör är faktiskt på vår miljö. Genom
att vi bytt ut nästan hälften av alla gatlamporna, så har vi
gjort en besparing på miljön med nästan 2 miljoner kwH
per år. Det motsvarar cirka 2 miljoner körda mil med en
modern dieselbil. Så vi tar verkligen vårt ansvar för en
bättre miljö.

Kommunens arbete med skolutveckling resulterade i att
kommunen förbättrade placeringen i Sveriges Kommuner
och Landstings öppna jämförelser till en 65:e plats i riket.
Om man bara räknar med kommunala skolor placerar sig
Simrishamn på plats 23. I Lärarförbundets ranking av
bästa skolkommun hamnar Simrishamn på 18:e plats.
Kommunen tilldelades också, i egenskap av skolhuvudman, kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för ett målmedvetet arbete med digital skolutveckling.
När Sveriges Kommuner och Landsting presenterade
resultatet av den årliga redovisningen Kommunernas
Kvalitet i Korthet, visade vår socialtjänst toppresultat. De
som har hemtjänst uppskattar verkligen den service som
ges. Vi hamnar på en delad tredjeplats i riket med 98
procent nöjda brukare. I mätningen har man också valt ut
en rad faktorer som anses vara de viktigaste när det gäller
kvalitet inom LSS, grupp- och serviceboende. Det handlar
såväl om aktiviteter, personalstöd och mat, som vardagliga möjligheter till att ta emot gäster, tillgång till internet,
frånvaro av hot och våld etcetera. Simrishamns kommuns
LSS-verksamhet är här i topp i Sverige, man uppfyller
alla dessa utpekade kvalitetskrav till 100 procent.

Vidare har vi tagit beslut att bygga ut Simrislundsskolan
och en mindre renovering på Österlengymnasiet. Vi har
också byggt ut förskolan genom att investera i en modern
modul som i dag står granne med Simrislundsskolan.
Den 18 juni invigdes landets andra nationella cykelled,
Sydostleden mellan Simrishamn och Växjö, en sträcka på
cirka 27 mil. Vi har också tagit beslut om att fortsätta
cykelvägsutbyggnaden mellan Skillinge och Hammar,
vilket, när den är utbyggd, gör att man kan cykla Växjö–
Simrishamn–Göteborg, en sträcka på cirka 100 mil.
Lunds universitet skrev under året en avsiktsförklaring
med vår kommun om högkvalitativ forskning och högre
utbildning inom marina frågor med ett fokus på Östersjön.
Tanken är att skapa en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum som kan driva utvecklingen
inom hav och vatten i Skåne och södra Sverige framåt.
Att ett universitet skriver en avsiktsförklaring med en
kommun är unikt.

Slutligen så var det även ett bra idrottsår när Peder Fredricson i hästhoppning tog ett OS-silver med hästen All in
i OS i Rio De Janeiro och därmed satte Simrishamns
kommun och Österlen på OS-kartan runt om i vår värld.

Vi har också under 2016 fortsatt att jobba hårt med fiskets
utveckling och det är glädjande att Karlshamn, Karlskrona
och Sölvesborgs kommuner samt Länsstyrelserna i Skåne
Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse – utveckling år 2016
Befolkning

Arbetsmarknad och kompetens

2016 visar på en befolkningsökning med 420 personer
(160 personer föregående år). Flyttningsnettot är +599
personer (287 personer föregående år). Den demografiska
utvecklingen påverkar i hög grad den kommunala verksamheten. Världsläget innefattar fortsatta oroligheter i
olika delar av världen och det gjorde att flyktingströmmarna till Sverige ökade markant. Ett stort antal ensamkommande barn men även familjer har kommit till Simrishamns kommun under året. Ökningen av inflyttningen
av utrikesfödda är både en möjlighet och en utmaning.
Den ställer krav på en effektiv integration där människor
snabbt lär sig svenska och kommer i utbildning, praktik
och arbete. En annan stor utmaning är den allt äldre befolkningen. Andelen äldre med behov av hemtjänst kommer att inom några år öka i vår kommun. Förberedelser
för denna ökning ingår i socialnämndens arbete på en rad
olika sätt. Det är fortsatt angeläget att få fler att flytta till
Simrishamns kommun. Det förutsätter insatser som ökar
kommunens attraktivitet i form av bra kvalitet i de kommunala kärnverksamheterna, möjlighet till attraktivt boende, fritid och bra kommunikationer.

Arbetsmarknadspolitiken är inte primärt ett kommunalt
ansvar. Kommunen har dock på ett medvetet sätt tagit
aktiv del i dessa frågor under året med satsningar på olika
projekt bland annat Ung Sluss projektet i samarbete med
kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté som
riktar sig mot ungdomar och vårt arbetsmarknadsintegrationsprojekt med praktik och svenskundervisning som
riktat sig mot asylsökande.
Den registrerade arbetslösheten vid Arbetsförmedlingen i
Simrishamn var i december 2016 8,6 procent. I ungdomsgruppen (18–24 år) ligger arbetslösheten i Simrishamns
kommun på 15,3 procent jämfört med 15,7 procent vid
samma tid föregående år.

Näringsliv
Sammantaget måste näringslivsutvecklingen i kommunen
ses som tillfredsställande. Nystartade och inflyttade företag uppgår till 148 stycken under år 2016. Antal gästnätter
2016 är cirka 256 000 stycken vilket är en ökning med 9
procent jämfört med 2015. Utvecklingen inom handeln är
fortsatt positiv och omsättningen i kommunen har de
senaste åren ökat med 4 procent.

Gyllebosjön
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt
Det slutliga utfallet visade ett positivt balanskravsresultat
på drygt 49,5 mnkr.

Allmänekonomiska förutsättningar
Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt. Det innebär
en fortsatt rejäl uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag. Från och med 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare. Högkonjunkturen når sin topp och
resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas.
Utvecklingen innebär att ett betydande glapp riskerar
uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt
växande behov av skola, vård och omsorg som den
snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Balanskravsavstämning
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

12 547

54 773

Fastighetsförsäljningar, reavinster

-3 356

-2 902

Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring

-6 053

-9 939

7 500

7 600

10 638

49 532

Medel till resultatutjämningsreserv

-251

-10 000

Medel till social investeringsfond

-400

-400

Årets resultat enligt resultaträkning
Justeringar

Bostadsbyggandet har under de senaste åren ökat till följd
av den stora bostadsbrist som finns i landet. Den svenska
styrräntan sänktes ytterligare under våren 2016 och uppgick vid årsskiftet till -0,5 procent. Arbetslösheten uppgick år 2016 till 6,9 procent och beräknas sjunka till 6,5
procent år 2017.

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömning
kommer tillväxttakten att nästa år stabilisera sig på en hög
nivå och att konjunkturläget därefter gradvis normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare dessa år än under åren innan.
Särskilt svag blir utvecklingen åren 2019 och 2020 i samband med att konjunkturläget försämras. För kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare utveckling av
skatteunderlaget jämfört med de senaste åren. Situationen
för kommunsektorns del blir särskilt problematiskt av att
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg
samtidigt växer extra snabbt.

Balanskravsresultat, efter
justering 1

Balanskravsresultat

Medel från social investeringsfond

1

-

166

9 987

39 298

Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa.

Under året genomfördes sex fastighetsförsäljningar som
medförde realisationsvinster på drygt 2,9 mnkr, vilka
avräknades vid balanskravsavstämningen.
Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen berodde på att avsikten med dessa medel är att underlätta
finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför exkluderades värdeförändringen vid avstämningen gentemot balanskravet. Justerat belopp 9,9 mnkr,
bestod av utdelningar och realisationsvinster vid försäljningar. Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till
finansieringen av verksamheten genom årliga uttag som
beaktats vid balanskravsavstämningen, 7,6 mnkr för år
2016. Uttagen fastställs i förväg och syftar till en rättvis
finansiering av pensionsutbetalningarna över tiden.
Kommunerna har sedan något år tillbaka möjlighet att när
tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till en
resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en
lågkonjunktur. Vid införandet gavs kommunerna möjlighet att retroaktivt för åren 2010-2012 göra en avsättning,
där kommunfullmäktige beslutade att avsätta cirka 17,1
mnkr. Därefter har det avsatts ytterligare 2,9 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet som överstiger en procent av skatteintäkter och
statsbidrag. För år 2016 fanns utrymme att avsätta 39,4
mnkr. Kommunen har emellertid valt att avsätta ett lägre
belopp, 10 mnkr, och reserven uppgick vid årsskiftet till
30 mnkr.

Hantverk av särskolan

Kommunens ekonomiska resultat
För år 2016 uppgick det budgeterade balanskravsresultatet
till 28,7 mnkr. I den ursprungliga budgeten var resultatet
endast cirka 4 mnkr. Befolkningsökningen, främst till
följd flyktingströmmen, medförde bland annat behov av
ytterligare skollokaler. En betydande del, närmare 25
mnkr, av de generella flyktingbidragen på 45 mnkr tillfördes det budgeterade resultatet i syfte att egenfinansiera
dessa tillkommande investeringar. En åtgärd som var
viktig då kommunen redan i utgångsläget hade planerat
för en betydande investeringsnivå.

I bokslut 2013 avsattes 4 mnkr till en socialinvesteringsfond. Enligt riktlinjerna som antogs år 2015 ska 0,4 mnkr
årligen avsättas. Under året har barn- och utbildningsnämnden beviljats 0,2 mnkr ur fonden. Vid årsskiftet
uppgick denna fond därmed till 4,6 mnkr.
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt
satser för barn med särskilda behov och omkostnader
för nyanlända förskolebarn.

Driftbudget
Det budgeterade balanskravsresultatet uppgick till 28,7
mnkr. Utfallet var drygt 20,8 mnkr högre i förhållande till
budgeterat balanskravsresultat. Cirkeldiagrammet nedan
visar nämndernas andel av den totala nettokostnaden som
uppgick till 964,2 mnkr.

• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett negativt
utfall mot budget på 0,9 mnkr där de största underskotten återfanns inom verksamheterna för fastighet
på 1,5 mnkr, inklusive efterskänkt hyra på 1,2 mnkr
avseende lokaler på Björkegrenska gården, samt hamnen på 0,9 mnkr. Den främsta orsaken till underskottet
inom fastighetsverksamheten var ökade krav på larm
och säkerhet. Den främsta anledningen till att hamnen
hade en negativ budgetavvikelse var minskade intäkter
avseende landad fisk, hamnavgifter och gästbåtsavgifter samt ökade plankostnader. Verksamheterna inom
gata och park uppvisade en positiv budgetavvikelse på
0,7 mnkr med anledning av minskade kostnader för
beläggningsunderhåll och vinterväghållning samt
lägre elkostnader för gatubelysningen. Kostverksamheten visade ett överskott på 0,5 mnkr beroende på
ökade intäkter samt lägre lönekostnader. Förvaltningsledningen inklusive nämnden redovisade ett överskott
på 0,6 mnkr.

Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas
främsta budgetavvikelser. Mer information återfinns under respektive nämnds avsnitt i denna årsredovisning.

• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 1,9
mnkr. De större avvikelserna är lägre kostnader för företagshälsovård och friskvård på knappt 0,7 mnkr.
Förstudien angående Rätt till Heltid har avslutats under våren vilket innebar 0,3 mnkr i överskott. YstadÖsterlenregionens miljöförbund har återbetalat drygt
0,2 mnkr av medlemsbidraget. Lägre kostnader för
försäkringar och licenser samt personalvakanser har
inneburit cirka 0,5 mnkr i överskott gentemot budget.

• Socialnämnden visade ett överskott på 7,9 mnkr.
Individ- och familjeomsorgen visade ett betydande
överskott på 11,8 mnkr. Detta berodde framförallt på
ett bra planerat mottagande av asylsökande och ensamkommande barn inom integrationsverksamheten.
Snabba åtgärder gjordes då flyktingströmmen avtog
med förtätning av boende och minskad personalåtgång. Enheten för vuxna redovisade ett underskott på
2,8 mnkr på grund av ökade kostnader för placeringar
och försörjningsstöd.

• Kultur- och fritidsnämnden hade en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr där det största överskottet
återfanns inom nämnd och förvaltningsledning med
anledning av lägre arvodesutbetalningar än budgeterat
samt att upphandling av fritidsentreprenader drog ut
på tiden så medel avsatta för upphandlingskonsult inte
använts i planerad utsträckning.

LSS verksamheten/socialpsykiatrin redovisade ett underskott på 3,3 mnkr till största delen beroende på ett
ökat behov av daglig verksamhet, ökat behov av personlig assistans samt tomma lägenheter inom gruppboenden.

• Överförmyndarverksamheten visade ett mindre
överskott på 0,1 mnkr.

• Barn- och utbildningsnämnden hade en positiv
budgetavvikelse på 3,8 mnkr. Förskoleklass- och
grundskoleverksamheterna visade ett överskott på 5,6
mnkr främst beroende ökade ersättningar från Migrationsverket och ett riktat statsbidrag till grundskolan
med anledning av nyanlända elever samtidigt som förvaltningen framångrikt anpassade verksamheten till
det kraftigt ökade elevantalet. Gymnasieverksamheten
visade ett överskott på 5,8 mnkr vilket var ett resultat
av att allt fler elever valde en utbildning i kommunen.

• Myndighetsnämnden, kommunfullmäktige, revisionen och valnämnden redovisade tillsammans ett
totalt överskott på drygt 0,1 mnkr.

Centralt på förvaltningen redovisades ett underskott på
5,4 mnkr framförallt beroende på dyrare skolskjutskostnader, utökade stödinsatser för barn med särskilda
behov samt avsättning till två pågående tvister.
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg hade negativ budgetavvikelse på 2 mnkr beroende på stödin-

Ombyggnation av Fredsdalsskolan
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt
under den senaste femårsperioden uppgick nivån till cirka
68 mnkr.

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

Investeringsredovisning
(mnkr)
Investeringar
Anläggningsavgifter

Finansiering
(mnkr)
Skatter och generella
bidrag
Pensioner

Bokslut
2016

Budget Budget2016 avvikelse

1 012,1

1 011,8

0,3

-53,7

-56,5

2,8

0,8

-1,7

2,5

Avskrivningar

-41,3

-40,5

-0,8

Interna poster

85,2

84,6

0,6

Pensionsplacering,
värdeförändring

9,9

0,0

9,9

Fastighetsförsäljning

2,9

0,0

2,9

Övrigt

3,2

1,1

2,1

1 019,1

998,8

20,3

Räntor

Summa

Bokslut
2016

Budget
2016

111,8

230,0

-2,3

-2,0

Investeringar efter avdrag för
109,5
228,0
anläggningsavgifter
1
Under året erhölls cirka 2,5 mnkr i form av anläggningsavgifter. Av
dessa anläggningsavgifter delfinansierade cirka 2,3 mnkr (90 procent)
investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, men ingick inte i
investeringsredovisningen.

Av kommunens totala investeringar på 112 mnkr stod
samhällsbyggnadsnämnden för 96 mnkr.
De största investeringsprojekten under året avsåg ombyggnation av Österlengymnasiet (Fredsdalsskolan),
utemiljö förskolor och skolor, Sjöfartsstråket, förnyelse av
Hammenhögs centrum, undvikande av kapitalförstöring
gata, park och belysning samt investeringar avseende
avloppsreningsverk och pumpstationer.

Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på
drygt 20 mnkr. Exkluderas utfallet av reavinster och pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid
balanskravsavstämningen, var resultatet 7,5 mnkr bättre
än budget.

Under året beslutades även om en utökning av medlemsinsatsen till Kommuninvest på drygt 4 mnkr.
De främsta anledningarna till att investeringarna avvek
mot budget var en eftersläpning främst avseende tillbyggnaden av Simrislundsskolan, Isverk, Jonebergs torg med
allmänna ytor samt projekt relaterade till undvikande av
kapitalförstöring. Vad gäller investeringar i vatten och
avlopp försenades huvudsakligen projekt avseende avloppsledningsnät, vattenledningsnät och avloppsreningsverk.

Skatter och generella statsbidrag uppvisade en mindre
positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr varav skatteintäkternas avvikelse uppgick till -0,6 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget, kostnadsutjämningsavgiften, regleringsavgiften,
införandebidraget och fastighetsavgiften uppvisade totalt
ett överskott gentemot budget på 1,1 mnkr medan LSSutjämningen uppvisade ett underskott på 0,2 mnkr.

Ekonomisk ställning

Pensionskostnaderna understeg budgeterad nivå bland
annat beroende på att värdeutvecklingen inom kommunens försäkringslösning gjort det möjligt att finansiera en
del premier via en överskottsfond.

Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 322 mnkr
(1 236 mnkr föregående år). Skulderna inklusive avsättningar uppgick till 620 mnkr (589 mnkr). Det egna kapitalet var 702 mnkr (647 mnkr) vilket innebar att soliditeten ökade från 52,4 procent år 2015 till 53,1 procent 2016.
Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner uppgick
soliditeten till nästan 22 procent (17 procent). Som en
viktig indikator på en kommuns långsiktiga ekonomiska
handlingsberedskap brukar anges att soliditeten inte bör
minska över tiden. Innan år 2015 hamnade soliditeten runt
56 procent under några år. Ökningen år 2016 innebar
således en viss återhämtning. Ett mått på en mer kortsiktig
handlingsberedskap är rörelsekapitalet, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar, uppgick vid utgången av år
2016 till 90 mnkr, vilket kan jämföras med 43 mnkr föregående år.

Lägre investeringsnivå än planerat och en lägre räntenivå
utgör förklaringen till den positiva avvikelsen gällande
räntor. Överskottet under övrigt berodde på att kommunens budgetreserver inte användes fullt ut.
Under året genomfördes sex fastighetsförsäljningar, Simrishamn 2:49, 2:50, 2:53, 2:55, 2:56 samt Sandby 8:8,
vilket medförde realisationsvinster på sammanlagt 2,9
mnkr.

Investeringar
Kommunens investeringar uppgick till 112 mnkr mot
budgeterade 230 mnkr. Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras bland annat genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa avgifter uppgick investeringsverksamheten till knappt 110 mnkr. I genomsnitt

Likviditeten uppgick vid utgången av år 2016 till 160
mnkr, en minskning med nästan 7 mnkr under året. Vid
årsskiftet var den långfristiga upplåningen 215 mnkr, en
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ökning med 30 mnkr. Nyupplåningen under året gjordes
för att i en tid av förmånliga villkor anpassa lånestrukturen till den högre volymen som följer av gällande investeringsplaner.

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

Förvaltning av pensionsmedel
Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången av 2016 ett bokfört värde på 106,7 mnkr och ett
marknadsvärde på 164,6 mnkr. Marknadsvärdet på placeringen ökade med 2,1 procent under året. Då bör beaktas
att kommunen i slutet av året gjorde ett uttag på 7,6 mnkr.
Den egentliga avkastningen uppgick därmed till 7,0 procent.
Pensionsplacering
(mnkr)

Värde
151231

Bokfört värde

104,3

Marknadsvärde

161,1

Förändring marknadsvärde

Värde
före
uttag

Uttag

172,2

-7,6

2015

2016

Avsättning pensioner

-19,9

-19,5

-437,4

-416,0

104,3

106,7

-353,0

-328,9

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

161,1

164,6

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

1,2%

2,1%

Ansvarsförbindelse
Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde
= Återlån, dvs totala förpliktelser minus
finansiella placeringar

Värde
161231
106,7

7,0%

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

Förändring av pensionsförpliktelser

-3,2%

-4,8%

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

35,2%

37,8%

164,6
2,1%

I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2016. En normalfördelning enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier,
30 procent vardera i svenska respektive globala aktier,
och 40 procent räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet
fanns cirka 52 procent placerade i aktier. Undervikten i
aktier följer av en försiktigare marknadssyn än normalt.
Tillgångsslag (%)

Placeringspolicy1

Räntebärande papper

40,0

(+/-20)

48,3

Aktier

60,0

(+/-20)

51,7

(0-60)

25,7

varav svenska aktier
varav globala aktier
Summa
1

Bokslut
2016

0-40)
100,0

26,0
100,0

Tullhusstranden, en del av Sjöfartsstråket som färdigställdes och invigdes under året

Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse

Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 435
mnkr, en minskning med 22 mnkr i förhållande till årsbokslut 2015. Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarade knappt 38 procent av det
totala pensionsåtagandet, en ökning med cirka 2,6 procentenheter jämfört med föregående årsskifte. Den del av
pensionsåtagandet som inte motsvaras av placerade medel
finns i kommunens tillgångar i form av fastigheter och
anläggningar.

God ekonomisk hushållning

Av åtagandet var 416 mnkr angivet som en ansvarsförbindelse. Som framgår ovan görs i förväg fastställda årliga uttag från pensionsplaceringen för att delfinansiera
utbetalningarna som härrör från ansvarsförbindelsen.
Uttag har skett sedan år 2009 med ett sammanlagt belopp
på drygt 40 mnkr, varav således 7,6 mnkr under 2016.

Det övergripande målet bröts i budget 2016 ner i följande
finansiella mål:

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

• Balanskravsresultatet ska för år 2016 minst uppgå
till 0,4 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift samt från år 2019
minst uppgå till 1 procent.
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• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara
avgiftsfinansierad.

Brösarp och Kivik.

• Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inte lånefinansieras. Undantag görs dock för
av fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram på
sammantaget 104 mnkr till och med år 2018 (KF
§ 113/15).

Även målet som reglerar kommunens upplåning bedöms
vara uppnått. Kommunens samlade upplåning ökade under året med 30 mnkr. Avseende vatten- och avloppsverksamheten ökade låneskulden med nästan 7 mnkr. Inom
reinvesteringsprogrammet, som under åren 2015-2018
uppgår till 104 mnkr, har 30 mnkr använts under 2016.
Av dessa utgifter har 23 mnkr lånefinansierats. Nuvarande
finansiella mål har gällt sedan 2015. Totalt har utgifterna
inom reinvesteringsprogrammet hittills uppgått till 44
mnkr, varav 35 mnkr har lånefinansierats. Eftersläpningen
i upplåningen beror på förseningar inom andra delar av
investeringsverksamheten.

Balanskravsresultatet uppgick för 2016 till 49,5 mnkr
vilket är 20,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet.
Utfallet motsvarade 4,9 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet
blev därmed uppfyllt.
Vatten- och avloppsverksamheten är i ekonomisk balans.
Under året har fullmäktige bestämt att tidigare års förutbetalda avgifter på drygt 18 mnkr ska återföras till abonnenterna genom en investeringsfond. Resultatet 2016
innebar att ytterligare 4,8 mnkr kunde tillföras fonden.
Denna fond ska användas till att täcka kapitalkostnader
för kommande investering i en förbindelseledning mellan

Samtliga tre finansiella mål är därmed uppnådda under
2016. 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 bedömdes vara uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Verksamhetsmål med
Koppling till god ekonomisk Måluppföljning
inriktning på god ekonomisk hushållning
hushållning
Simrishamn har varje år ett positivt Genom ett positivt flyttnetto ges
flyttnetto, det vill säga fler flyttar till möjlighet att bibehålla den goda
än från kommunen.
servicenivån i kommunen.
(Uppföljningsansvar:
kommunstyrelsen)

Målet är uppfyllt. Flyttnettot var positivt och uppgick
till 599 invånare där 1 642 personer flyttade till kommunen och 1 043 personer flyttade från kommunen.

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

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

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgick 2016 till 95,2
procent där männens frisknärvaro uppgick till 96,6
procent och kvinnornas till 94,8 procent.

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

För att upprätthålla värdet på våra Målet är delvis uppfyllt. Uppdraget har påbörjats och
anläggningstillgångar och minska ska vara slutfört 2017.
kommande investeringsbehov.

Eleverna i kommunens grundskola
åk 8 och åk 2 gymnasiet kan
rekommendera sin skola till andra
elever. Målet mäts genom attitydundersökning där målet är uppfyllt
om genomsnittet är 6 på en skala
mellan 0-10 . (Uppföljningsansvar:
barn- och utbildningsnämnden)
Målet är omformulerat då det
ursprungliga målet ej längre finns
med i attitydundersökningen. Det
nya målet motsvarar i all väsentligt
det tidigare målet.

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

Målet är uppfyllt. Genomsnittet från attitydundersökning är 6,7.

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

Målet är uppfyllt. Andelen 80-åring med insats i särskilt boende eller hemtjänst är samma som år 2012.
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I enlighet med kommunens visions- och målstyrningsmodell 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
mandatperioden. Utifrån fokusområdena fastställde kommunfullmäktige nämndmål som styrning av nämndernas
verksamhet det kommande budgetåret. Uppföljning av
dessa nämndmål finns redovisade i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.

Ekonomisk framtidsbedömning
Kommunens hittillsvarande utveckling bedöms ligga i
linje med god ekonomisk hushållning. Att det ekonomiska
utfallet de senaste åren har varit i nivå med eller över
överskottsmålet för god ekonomisk hushållning har till
stora delar berott på exempelvis tillfälliga återbetalningar
av premier avseende arbetsmarknadsåtgärder samt tillfälliga statsbidrag för flyktingstöd.
Efterhand som den samhällsekonomiska utvecklingen blir
svagare samt att fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna viktas om för att i sin helhet ingå in det generella statsbidraget krävs det en beredskap för att bibehålla
överskottsmålet för kommunen. Framöver kommer kommunernas kostnader att öka till följd av den demografiska
utvecklingen. Ett budgeterat överskott ökar möjligheterna
att hantera tillfälliga kostnadsökningar som kan uppkomma vissa år.

Sammanfattningsvis gjorde nämnderna bedömningen att
16 av de 38 nämndmålen var uppfyllda. 16 mål bedömdes
vara delvis uppfyllda medan sex mål inte bedömdes vara
uppfyllda. Totalt ansågs alltså drygt 84 procent av nämndmålen vara helt eller delvis uppfyllda.
Det positiva resultatet för år 2016 innebar att kommunen
har haft överskott sedan bokslut 2002. Under den senaste
femårsperioden har balanskravsresultatet i genomsnitt
motsvarat drygt två procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. En nivå som motsvarar vad Sveriges Kommuner och Landsting bedömer som god ekonomisk hushållning för den genomsnittliga kommunen.

Ytterligare utmaningar för kommunen är att framöver nå
en rimlig självfinansiering av investeringsverksamheten.
Antalet invånare uppgick till 19 485 vid årsskiftet vilket
innebär en ökning med 420 personer motsvarande 2,2
procent. Flyktingströmmen är den viktigaste förklaringen
till denna positiva utveckling. En relativt 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 förbättras. Befolkningsutvecklingen är sannolikt kommunens största utmaning de
kommande åren.

Liksom tidigare år uppnåddes de finansiella målen under
2016. Även måluppfyllelsen gällande nämndmålen och
verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk
hushållning får anses vara god. Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen under 2016 följt det som
kan betraktas som god ekonomisk hushållning.

Fritidshemmet Bombibitt i Kivik
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Investeringarna uppgick till
111,8 mnkr
(90,4 fg år).

Resultatet uppgick till
54,8 mnkr (12,5 fg år)
och balanskravsresultatet uppgick till 49,5
mnkr (10,6 fg år).

Det fanns 1 267 månadsanställda årsarbetare per den siste
december (1 207 fg år).

Frisknärvaron var
95,2 procent under
året (95,1 fg år).
Invånarantalet ökade med 420
personer till 19 485 invånare
(19 065 fg år).
Kommunen tilldelades, i
egenskap av skolhuvudman,
kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för ett målmedvetet
arbete med digital skolutveckling.

Första etappen av Sjöfartsstråket och Hammenhögs torg färdigställdes
och invigdes.

Simrishamns kommun
och Lunds universitet
undertecknade en avsiktsförklaring avseende
etablering av tvärvetenskaplig Östersjöforskning
på Marint centrum.

En fördjupad
handelsutredning
genomfördes.

Kommunen utsågs av
Lärarförbundet till bästa
musik- och kulturskolekommun i Skåne.

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram togs fram och är i
utställningsskedet.

Integrationsenheten koncentrerade integrationsfrågorna till
Världens hus.

Undervattensarbetet och
gjutningen i Baskemölla
och Viks hamnar färdigställdes.

Arbetet med fiberutbyggnad
fortsatte i hög takt, samtliga
större orter är utbyggda och
fiberutbyggnaden på landsbygden tog ordentlig fart.
Gång- och cykelväg vid
Tumatorpsvägen färdigställdes.

Ett nytt boende för
ensamkommande barn
öppnade i Kivik.

Meröppet invigdes på biblioteket i december. Meröppetbesökare har nyckel och kan
använda biblioteket utanför
ordinarie öppettider.

Skolverket godkände riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
estetiska programmet med inriktning teater vid Nova Academy
med start läsåret 2017/2018.

I juni invigdes den
andra nationella cykelleden i Sverige mellan
Simrishamn och Växjö,
en sträcka på 27 mil.

Kommunens hemtjänst kom på delad tredjeplats i riket när det gäller nöjda brukare i undersökningen Kommunernas Kvalitet i Korthet.
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Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag
Kommunen fem år i sammandrag
Kommunen fem år i sammandrag

Soliditet (%)
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)
Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)
Anläggningslån per invånare (tkr)
Pensionsskuld (mnkr)

Bokslut
jan-dec
2012

Bokslut
jan-dec
2013

Bokslut
jan-dec
2014

Bokslut
jan-dec
2015

Bokslut
jan-dec
2016

56

58

56

52

53

99

98

99

99

96

604,5

627,3

634,7

647,2

702,0

31,8

33,1

33,6

33,9

36,0

1 084,4

1 090,9

1 133,3

1 236,1

1 321,9

57,1

57,6

59,9

64,8

67,8

165,0

155,0

155,0

185,0

215,0

8,7

8,2

8,2

9,7

11,0

445,9

475,8

454,4

437,4

416,0

Avsatt till pensioner (mnkr)

16,4

18,2

18,3

19,9

19,5

Årets resultat (mnkr)

10,6

22,8

7,4

12,5

54,8

Nettoinvesteringar (mnkr)

46,3

39,1

76,0

90,4

111,8

Utdebitering kommunen (%)
Antal invånare per balansdagen (st)

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

18 997

18 951

18 905

19 065

19 485

Antal invånare
Antal invånare per den 31 december 2016 uppgick till 19 485, vilket var en ökning med 420 personer jämfört med den
31 december 2015.

antal

år
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
2016 års personalekonomiska redovisning kommer att närmare presenteras i en fördjupad form i Personalbokslut 2016.
Nedanstående redovisning består därför endast av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.

det ökade antal nyanlända och olika typer av förstärkningsresurser i samband med detta.

Antal anställda
I Simrishamns kommun var 1 437 personer månadsanställda per den 31 december 2016 vilket motsvarade 1 267
årsarbetare. En betydande majoritet av kommunens anställda, 79 procent, var kvinnor. Under 2016 ökade antal
årsarbetare med 60. Ökningen går främst att relatera till

Anledningen till att samhällsbyggnadsförvaltningen ökade
med 40 årsarbetare förklaras delvis genom att kostenheten
organisatoriskt flyttade från barn- och utbildningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Antal månadsanställda årsarbetare per förvaltning

Totalt
2016

Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltning

Tidsbegränsade månadsanställningar, antal
årsarbetare
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Totalt

Män
2016

58

8

34

24

121

40

59

62

32

0

21

11

-14

328

89

639

26

551

88

1 267

60

993

274

Socialförvaltning

Utöver kommunens tillsvidareanställda fanns en stor
grupp medarbetare som hade tidsbegränsade anställningar. De kunde vara månadsavlönade och/eller timavlönade.
Tidsbegränsade anställningar kan variera mycket i tid, allt
från enstaka timmar till årslånga vikariat. Generellt kan
sägas att allmän visstidsanställning oftast tillämpas vid

Kvinnor
2016

417

Barn- och utbildningsförvaltning

Totalt

Förändring
mot 2015

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

Månadsanställning, allmän visstid

Månadsanställning, vikariat

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

11

6

5

2

2

0

3

1

2

6

2

4

5

3

2

0

0

0

54

37

17

9

8

1

27

17

10

34

26

8

100

64

36

51

38

13
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Långtidssjukfrånvaron minskade totalt något jämfört med
2015, dock ökade den bland medarbetarna under 29 år.
För kvinnor i gruppen 30-49 år minskade långtidssjukfrånvaron, medan den i gruppen över 50 år ökade. Bland
männen kan noteras en minskning av långtidssjukfrånvaron. Särskilt märks detta i gruppen 30-49 år.

Löner och övriga personalkostnader
Direkta
personalkostnader (tkr)

2014

2015

2016

Arvode till förtroendemän

5 214

5 743

5 526

Ersättn. till uppdragstagare

4 949

5 990

10 083

369 965

365 245

398 931

26 453

25 444

27 683

2 055

2 432

1 702

43 551

44 847

52 827

Sjuklön

4 640

5 420

5 767

Reseersättning, traktamente

1 538

1 554

1 769

Omkostnadsersättning

2 547

2 665

3 860

Övrigt

1 523

1 544

1 127

Personalomkostnader

157 994

159 010

177 693

Summa

593 976

594 450

659 285

Löner till arbetstagare
varav timlöner
Lön vid tjänstledighet
Semesterlön

Under 2016 uppgick personalkostnaderna till 659 mnkr
vilket var en ökning med 64,8 mnkr.
Den största skillnaden jämfört med föregående år, förutom lönerna, var kostnadsökningen när det gäller ersättning till uppdragstagare och omkostnadsersättningar. De
ökade kostnaderna går framför allt att härleda till det
ökade antalet nyanlända.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 4,80
procent, vilket är en liten ökning jämfört med föregående
år då motsvarande siffra var 4,59 procent. Det är störst
ökning i sjukfrånvaron mellan åren i gruppen under 29 år,
vilket delvis kan förklaras med att det gäller få individer
och därför ger stort utslag. Ökningen i åldersgruppen är
dock viktig att följa upp ytterligare.
Sjukfrånvaro,
samtliga anställda

<29år
2015

<29år
2016

30-49 år
2015

30-49 år
2016

>50 år
2015

>50 år
2016

Totalt
2015

Totalt
2016

Sjukfrånvaro i procent

2,78

3,21

3,61

4,15

5,80

5,72

4,59

4,80

Sjukfrånvaro > 59 dagar

6,00

11,19

34,93

30,22

43,79

45,21

38,73

37,39

<29år
2015

<29år
2016

30-49 år
2015

30-49 år
2016

>50 år
2015

>50 år
2016

Totalt
2015

Totalt
2016

Sjukfrånvaro i procent

2,83

3,59

4,05

4,43

6,01

5,98

4,91

5,12

Sjukfrånvaro > 59 dagar

4,67

10,29

35,44

32,42

46,59

48,15

40,44

39,97

Sjukfrånvaro, män

<29år
2015

<29år
2016

30-49 år
2015

30-49 år
2016

>50 år
2015

>50 år
2016

Totalt
2015

Totalt
2016

Sjukfrånvaro i procent

2,66

2,22

2,14

3,30

4,95

4,68

3,46

3,73

Sjukfrånvaro > 59 dagar

9,57

14,91

31,70

21,18

29,90

29,91

27,95

25,26

Sjukfrånvaro, kvinnor
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Förvaltningsberättelse – organisation
Nämndorganisation

Mandatfördelning per parti
2010 1

2014 2

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

13

13

Moderata Samlingspartiet

Mandatfördelning per parti, sorterat efter antal mandat 2014

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

1
49

1
49

Vänsterpartiet
Samtliga partier
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
Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen
Kommunförvaltningen

Kommunala uppdragsföretag

Kommunkoncernföretag

Samägda företag
utan inflytande

SYSAV

Simrishamns
Bostäder AB, 100 %

Kommuninvest Ekonomisk Förening

Simrishamns Näringslivsutveckling AB, 100 %

Kommunassurans Syd
AB

Österlens Kommunala
Renhållnings AB, 50 %

Kommunala
entreprenader

Aleris, ordinärt och
särskilt boende
Förenade Care, ordinärt
boende (LOV) och
särskilt boende
Carema Närvård AB,
bårhusförvaring

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
23,90 %

Fritid Österlen Holding
AB, drift av turist- och
fritidsanläggningar

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund, 33,70 %

S:t Olofs idrottsförening,
drift av utomhusbad

Destination Ystad
Österlen AB, 50 %

Kiviks Buss, skolskjuts

Biogas Ystad Österlen,
25 %

Klas Hanssons Åkeri
AB, skolmattransporter
Forum Ystad, SFI och
vuxenutbildning

En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder
och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form, redovisas under detta avsnitt uppgifter och information
om kommunens samlade verksamhet. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20 procent inflytande i.

Sodexo, städning

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

Gislövs spolbilar, slamsugning och spolning av
brunnar

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

Antonssons Mark, Växtkraft entreprenad, PEAB
Sverige AB, Svevia,
markarbete

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund omfattade kommunerna Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel var 23,90 procent år 2016. Simrishamns,
Tomelilla och Ystads kommuner har tidigare bildat Ystad-Österlenregionens miljöförbund som övertagit samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Simrishamns andel i förbundet var 33,70 procent 2016. Vid årsskiftet
2012/2013 bildades Destination Ystad Österlen AB i syfte att utveckla besöksnäringen, 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 2016 var 25 procent.
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Samhall, sophantering
Mobiltoalett Kust, städ
toaletter etc.
Niscayah, larmtjänster

Städax Fönsterputs,
fönsterputsning
Lunnarps Transport,
gräsklippning och slaghackning
One Nordic, belysning

Skanska Asfalt, beläggning
Söderlindh & Jeppson,
återsättning
JKN Entreprenad, maskiner
Diverse entreprenader
för snö- och halkbekämpning

Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Simrishamns Bostäder AB

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

21
112 105
4 179
30 721

20
115 976
8 721
20 583

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

0
4 343
1 399
7 720

0
5 834
898
9 000

Uppdrag

Uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta
fastigheter eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter i anslutning till bostäder samt äldreboende.
Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt med samhällsnytta enligt ägardirektiv och interna styrdokument.

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

Årets händelser
Årets händelser
• Upphandling pågick av Trekanten med drygt 60 lägenheter i en första etapp.

• Fastigheterna Solrosen 17, (före detta Möllegården)
och Stiby 7:26 (Haven i Gärsnäs) förvärvades under
våren.

• Projekt Joneberg övergick i ett förvaltningsskede då
endast färdigställande av allmän kvartersmark kvarstod.

• Fastigheterna Fräsen 2 och Simrishamn 3:3 förvärvades under hösten.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljning

Under året förvärvade bolaget fastighetsbolaget Rims AB
som äger fastigheten Solrosen 17 (f.d. Möllegården).
Syftet med anskaffning av fastigheten var att erbjuda
lokaler så att hemtjänsten och hemsjukvården kunde flytta
från Österlengymnasiet och därmed frigöra lokaler till
skolverksamheten. Lokalerna i Solrosen 17 iordningställdes etappvis för kontorsändamål och hyrdes av kommunen för socialförvaltningens administrativa verksamhet.
Ytterligare förvärv som gjordes under året var Stiby 7:26
Haven i Gärsnäs samt industrifastigheterna Fräsen 2 och
Simrishamn 3:3. Uthyrningsläget i bolagets fastigheter är
gott. Samtliga lokaler är i nuläget uthyrda.

Hyrorna höjdes den 1 januari med 0,83 procent och etapp
tre av ny hyressättning genomfördes. Satsningar gjordes
avseende energi- och miljöåtgärder vilket ledde till sänkta
kostnader och minskad miljöbelastning samt utsläpp. De
största underhållsinsatserna gjordes i fastigheterna Plommonet, Ängen och Solgläntan. Vakansgraden var fortsatt
låg med endast en vakant lägenhet vid årets slut. Omflyttningsgraden uppgick till 19,5 procent jämfört med 22,5
procent år 2015. Byte av kulvert på Bruksområdet skedde
i olika etapper. Andra större standardhöjande investeringar som gjordes var badrum, utbyte av köksinredning samt
nya fönster och dörrar i vissa kvarter.

Ekonomi
Ekonomi

Bolaget visade ett överskott på 0,9 mnkr, vilket främst var
ett resultat av låga räntor och god uthyrningsgrad. Investeringarna uppgick till 9,0 mnkr, där största delen avsåg
fastighetsförvärv.

Bolaget visade år 2016 ett överskott på 8,7 mnkr. Anledningarna var högre intäkter, lägre driftskostnader främst
beroende på satsningarna på underhåll och energieffektivisering samt låga räntor. Den genomsnittliga räntan låg
vid årsskiftet på 2,45 procent jämfört med 2,86 procent
2015.

Framtid
Utveckling av Skansen för bostäder och verksamhetslokaler kommer att fortgå i samverkan med kommunen. I
översiktsplanen förordas en omvandling av Skansen till
bostäder och lokaler för lämplig verksamhet. Bolaget har
tecknat en avsiktsförklaring med Drevviken Utveckling
AB om utveckling av ett projekt för äldreboende på Skansen.

Framtid
Fokus är att tillföra nya bostäder inom en hållbar ekonomisk ram. Bostäder för unga måste lyftas. Hållbarhet i
form av sund ekonomi, minskad miljöpåverkan, bra underhåll och kundanpassning är viktiga områden för fortsatt utveckling.
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Verksamhetsuppföljning

Österlens Kommunala Renhållnings AB
Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

0
33 220
-5
0

0
33 862
447
0

Totalt transporterades 7 275 ton hushållsavfall till förbränning under 2016. Därutöver fraktades det 2 001 ton
matavfall och 69 ton fettavskiljareslam till Sysav Biotec
för återvinning till biogas och biogödsel. Totalt innebär
detta en ökning med 144 ton hushållsavfall jämfört med
år 2015. Sett över en sjuårsperiod har den totala mängden
hushållsavfall till förbränning minskat med 1 556 ton.

Uppdrag

Ekonomi

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett
för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt
sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper.

Bolaget visade ett mindre överskott. Verksamheten bedrevs med bibehållen god ekonomisk balans. För att möta
de ökade kostnaderna som införandet av avfallssortering i
hela området innebär kommer taxan att höjas under 2017.

Årets händelser

Den 1 april kommer Ökrab att införa matavfallssortering
hos samtliga 6 700 kunder på landsbygd och i fritidsbyar
som idag inte har någon matavfallssortering. Samtidigt
kommer bolaget att byta entreprenör för insamlingen av
hushållsavfall från Ragn-Sells AB till Reno Norden AB.
Införandet innebär en ökad kostnad för bolaget på cirka
1,5 miljon per år. Utfallet för Ökrabs resultat är beroende
av hur stora driftskostnader som insamlingen får i form av
påsar, kärl med mera. Under de senaste åren har Ökrab
kunnat se en trend av ökade avfallsmängder. Bolaget
måste intensifiera arbetet med att styra kunder mot mera
återbruk och mindre konsumtion. De resultat Ökrab 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. År 2017 kommer samtliga boende i området att få sortering av matavfall vilket kommer att förbättra insamlingsgraden i området ytterligare.

Framtid

• Ny renhållningsordning uppdaterades med anledning
av införandet av nya kärl för matavfallssortering på
landsbygden.
• För att förbättra skolungdomens kunskaper om avfallshantering beslutades det om att bidra till en studiedag där alla klasser i årskurs fem kunde besöka Sysavs anläggning i Malmö kostnadsfritt.
• Mycket tid avsattes för att förbereda den nya upphandlingsentreprenaden som upphandlades under 2015. Perioden för den nya entreprenaden avser 2017040120240331.
• En ny kommunikationsplan upprättades.
• Ett pilotprojekt genomfördes vid asylförläggningen på
Stockeboda gård. Projektet hade som målsättning att
förbättra miljömedvetandet och lära asylsökande hur
källsortering fungerar i Sverige.
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

18
13 776
22
56

18
13 711
70
169

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

48
66 019
693
18 371

45
66 277
1 259
1 885

Uppdrag

Uppdrag

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

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

Årets händelser

Årets händelser

• Rapportskrivning på plats vid kontroller/inspektioner
påbörjades.

• Ett operativt femte skift infördes under året vilket
innebar att det förebyggande arbetet med tillsyn, utbildning och informationsinsatser ökade.

• En stor utbildningsinsats med inriktning på arbetsmiljö, Ystad-Österlenregionens miljöförbunds Framtidsresa, genomfördes.

Verksamhetsuppföljning
Regeringen beslutade om en nationell strategi för att
stärka brandskyddet bland annat med målet att minska
döda och skadade i bränder med en tredjedel till år 2020. I
sydöstra Skåne skedde det 4 dödsbränder under 18 månader vilket ledde till att förbundet gjorde insatser under året
med utbildning och information ute i medlemskommunerna. Trots stora informationsinsatser vid brand i byggnad hade förbundet fler insatser jämfört med föregående
år. På grund av brist på ambulansresurser i Skåne larmades räddningstjänsten ofta i väntan på ambulans.

Verksamhetsuppföljning
Lantbrukare med verksamheter inom vattenskyddsområden i Simrishamns kommun lämnade in stämningsansökningar under år 2014 till Mark- och miljödomstolen riktade mot miljöförbundet och kommunen. Ärendet gällde
tio stämningar på totalt drygt 100 mnkr. Under år 2016
beslutade Mark- och miljödomstolen till fördel för miljöförbundet. Ytterligare en stämning på 5,4 mnkr inlämnades av lantbrukare till Ystads tingsrätt men med anledning
av Mark- och miljödomstolens beslut drogs denna stämning tillbaka.

Ekonomi
Förbundet visade ett överskott på 1,3 mnkr. De största
anledningarna till överskottet var den gynnsamma utvecklingen gällande pensionsskuld och personalkostnader. Investeringarna uppgick till 1,9 mnkr vilket främst
avsåg inköp av släckbilar, anpassning och utveckling i det
digitala radionätet Rakel samt personlig skyddsutrustning
till brandmännen.

Under året utfördes 200 inventeringar av enskilda avlopp
och 1 473 inspektioner/kontroller. Samtliga mål vad avser
ekonomi och verksamhet uppfylldes under året.

Ekonomi
Förbundet visade ett mindre överskott på knappt 0,1 mnkr
och en självfinansieringsgrad på 54 procent efter en reglering av medlemsavgifterna. Investeringar genomfördes på
0,2 mnkr vilket hänförde sig till inköp av kontorsinventarier, mätutrustning samt telefoner.

Framtid
Arbetet med att minska antal onödiga automatiska brandlarm kommer att fortsätta. Förbundet har för närvarande
endast åtta kvinnliga brandmän. Det saknas helt eller
delvis omklädningsrum för kvinnor i sju av åtta brandstationer. Under år 2017 kommer upphandling av sotningstjänster att genomföras.

Framtid
Under kommande år är det investeringar inom IT som
krävs med nya programuppdateringar av ärendehanteringssystemet och uppgradering av hemsidan. Målet är att
75 procent av alla protokoll skrivs och lämnas på plats.
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Håkan Erlandsson (C)

Uppdrag

Ekonomi

• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande
organ.

Ekonomi (tkr)

2015

2016

• 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 detaljplaner som styr användningen av mark och vatten
samt nämndernas organisation och verksamhet.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

0
951
951

0
920
920

Budget
Budgetavvikelse

975
24

1 000
80

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

Nettoinvesteringar

0

0

Budget
Budgetavvikelse

0
0

0
0

Kommunfullmäktige visade ett mindre överskott.

Årets händelser
• Inga särskilda händelser inträffade under året.

Anledningen till det mindre överskottet var lägre sammanträdeskostnader än förväntat.

Verksamhetsuppföljning

Framtid

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden
tio motioner och ställde två interpellationer. Kommunfullmäktige hade under året åtta ordinarie sammanträden.
Allmänhetens frågestund anordnades i samband med
behandlingen av årsredovisning 2015 samt budget 2017.
28 nya medborgarförslag inkom under året. Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till temadagar om bokslut
2015 samt angående budget 2017.

Kommunfullmäktige kommer under början av år 2017 att
webbsända fullmäktigemötena i ett försök att öka tillgängligheten.
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Verksamhetsberättelse – revisionen
Revisionen
Ordförande: Birgitta Larsson (L)

Uppdrag

Ekonomi

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

Årets händelser
• Förutom lagstadgad granskning av delårs- och årsbokslut genomförde revisionen åtta djupgranskningar
/revisions-PM under året: Styrning och ledning av utvecklingsenheten på kommunledningskontoret, kommunstyrelsen och dess utskottsorganisation, Upphandlingar under kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, Följsamhet till ramavtal under kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, Beslutsordning mellan kommunstyrelsen och Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté, Uppföljning av överklagade bygglov, Hantering av kommunens bilar samt
den centrala elevhälsan inom barn- och utbildningsnämnden.

Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

0
1 103
1 103

0
1 087
1 087

Budget
Budgetavvikelse

1 106
3

1 087
0

Nettoinvesteringar

0

0

Budget
Budgetavvikelse

0
0

0
0

Revisionen visade en budget i balans.
Revisionen använde under året en del av resurserna till
den grundläggande granskningen i bevakningsgrupperna.

Framtid
Enligt god revisionssed för kommuner kommer revisorerna att inleda det nya revisionsåret med en uppdatering av
risk- och väsentlighetsanalysen för beslut om hur resurserna ska användas under året.

• Revisionen väckte ett ärende inom samhällsbyggnadsnämnden med anledning av granskningar rörande
Morgondagens reningsverk, IVL och köp av flytbryggor.
• Revisorerna arbetade utifrån sitt bevakningsansvar och
genomförde i dessa grupper den löpande granskningen
med dokumentstudier, intervjuer och verksamhetsbesök.

Verksamhetsuppföljning
I början av året genomförde revisorerna en risk- och väsentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en revisionsplan för år 2016. Planen följdes upp på varje revisionssammanträde för att säkerställa att all verksamhet
reviderades utifrån analysens riskbild.

Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år
2016 avseende revisionen. Verksamheten satte ett eget
verksamhetsmål, Kommunrevisionen ska med anvisad
budget arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen, som ansågs vara uppfyllt.

Hökuggla från polartrakterna som bara har observerats en gång tidigare i Simrishamns kommun
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Verksamhetsberättelse – valnämnden
Valnämnden
Ordförande: Göran Thorén (S)

Uppdrag
• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.
• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om
vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare.
• Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler
och vid äldreboenden.

Årets händelser
• Inga särskilda händelser inträffade under året.

Verksamhetsuppföljning
Inga val genomfördes under året.

Ekonomi

Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år
2016 avseende valnämndens verksamhet. Valnämnden
ansvarade för att verksamheten bedrevs i enlighet med
bestämmelserna i vallagen och i andra författningar som
reglerar frågor knutna till nämndens verksamhet.

Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

0
8
8

0
5
5

Budget
Budgetavvikelse

20
12

20
15

Nettoinvesteringar

0

0

Budget
Budgetavvikelse

0
0

0
0

Nämnden visade ett mindre överskott.

Framtid
Under kommande år kommer valnämnden att arbeta endast i begränsad omfattning. Nästa val är de nationella
valen år 2018 samt val till Europaparlamentet år 2019. En
översyn av valdistrikt kommer att ske inför kommande
val.
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Roland Persson

Överförmyndarverksamheten visade ett mindre överskott
på 0,1 mnkr.

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

Under året beviljades verksamheten ett tilläggsanslag på
0,5 mnkr från det särskilda flyktingstatsbidrag som kommunen fick med anledning av den stora flyktingströmmen
hösten och vintern 2015.

Årets händelser

Framtid

• I början av året var det en kraftig ökning av antalet
godmanskap för ensamkommande barn som sedan
successivt minskade.

Bedömningen görs att antalet ärenden kan komma att öka,
delvis beroende på demografiska orsaker. Vissa planerade
lagförändringar såsom införande av Framtidsfullmakter
kan komma att påverka behovet av god man. Det kommer
dock att ta tid innan det får genomslag.

• En ny organisation infördes och etablerades.
• Informations- och utbildningsaktiviteter för ställföreträdare genomfördes.

Behovet av god man till ensamkommande barn har minskat. Det är dock mycket svårt att bedöma den framtida
utvecklingen.

Verksamhetsuppföljning
Antal ärenden låg på en hög nivå i början av året, 535
stycken för att sedan minska något vid årets slut till 510
stycken. Antal godmanskap för ensamkommande barn låg
som mest kring 170 stycken under våren, medan det stabiliserade sig kring att ligga på cirka 100 stycken vid årets
slut. Ärenden för övriga målgrupper ökade succesivt. Den
utökning av handläggarresursen som gjordes inför 2016
möjliggjorde att överförmyndarens uppdrag kunde genomföras.
En internkontrollplan upprättades, beslutades och följdes.

Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år
2016 avseende överförmyndarverksamheten. Verksamheten satte ett eget verksamhetsmål, en korrekt myndighetsutövning med kort handläggningstid, som ansågs vara
uppfyllt. Resultatet av länsstyrelsens uppföljning visade
detta.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

1 000
3 668
2 668

2 726
5 590
2 864

Budget
Budgetavvikelse

2 415
-253

2 970
106

Nettoinvesteringar

0

0

Budget
Budgetavvikelse

0
0

0
0
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande: Karl-Erik Olsson (S)
Förvaltningschef: Diana Olsson

Uppdrag
• Leda, samordna, planera och följa upp den kommunala 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 och Lunds universitet undertecknade en avsiktsförklaring avseende etablering av
tvärvetenskaplig Östersjöforskning på Marint centrum.
Ung Sluss

• I mars startade ett europeiskt projekt, MARELITT
Baltic, som behandlar spökgarnsproblematiken i Östersjön. Kommunen är projektägare för projektet som
kommer pågå i tre år.

Under våren genomfördes en fördjupad handelsutredning
för Simrishamn. Utredningen är en bra grund för framtida
utveckling av handeln i Simrishamn.

• En fördjupad handelsutredning genomfördes.

Arbetet med fiberutbyggnad fortsatte i hög takt, samtliga
större orter är utbyggda och fiberutbyggnaden på landsbygden tog ordentlig fart. Andelen hushåll med möjlighet
till fiberanslutning i kommunen som helhet är hela 80
procent. Ett trettiotal kommunala verksamheter fick fiberanslutning.

• Fria wifi zoner på offentliga platser skapades genom
19 accesspunkter i kommunen.

Verksamhetsuppföljning
Simrishamns kommun och Lunds universitet undertecknade en avsiktsförklaring avseende etablering av tvärvetenskaplig Östersjöforskning på Marint centrum. Satsningen förutspås få positiva effekter för Östersjön och
Simrishamns kommun samt stärka Marint centrums attraktivitet och status.

Tillsammans med Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
genomfördes under våren det första steget i en trygghetskampanj genom att alla hushåll i de fyra kommunerna
fick skriften Livsviktig handbok: tänk efter före – agera
rätt vid kris som gav tips och råd inför och under en kris.
Steg två genomfördes under hösten i form av en skolkampanj för alla fjärdeklassare i sydöstra Skåne.

I oktober besökte ledamöter från riksdagens miljö- och
jordbruksutskott Simrishamn med anledning av en utvärdering av det pågående försöket med individuella överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket. Kommunen
deltog också vid ett lunchseminarium som arrangerades i
riksdagen i oktober om det kommunala perspektivet på
svenskt fiske.

En broschyr om strandvett togs fram tillsammans med
Ystads kommun, med presentationer av stränder och
badplatser inklusive parkeringar och möjligheter att bekvämt ta sig dit med kollektivtrafik, cykel eller till fots.
Broschyrerna hade också information om kustens förrädiska strömmar och innehöll bra tips för en säker dag på
stranden.

Under året skedde ett stort arbete inför starten av Kontakt
Simrishamn, ett kommungemensamt kundcenter. Bland
annat togs underlag för ombyggnationen av rådhusets
reception fram och personal till Kontakten anställdes.
Kommunens integrationsprojekt kopplat till förra årets
stora flyktingmottagande, slog mycket väl ut och ett 60tal asylsökande fick möjlighet till praktikplats inom
kommunen.

I mars startade ett europeiskt projekt, MARELITT Baltic,
som behandlar spökgarnsproblematiken i Östersjön.
Kommunen är projektägare för projektet som kommer
pågå i tre år och har en budget på cirka 34 mnkr. Projektet
samlar partners från Sverige, Polen, Tyskland, Estland
och Finland.

Tillsammans med övriga kommuner i Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté startades Ung Sluss som är ett projekt
finansierat av Europeiska socialfonden och syftar till att få
ungdomar i sysselsättning.

Hemmahamnen bedrevs denna säsong i Brantevik där
fiskare sålde direkt vid kaj. Utvärderingen visade att fiskarna var mycket nöjda och planerade fortsatt försäljning
under vinterhalvåret.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antog i början av året den IT-policy
som togs fram i samverkan med samtliga förvaltningar.
IT-policyn kommer underlätta arbetet för en gemensam
syn på IT framöver.
Ett stort arbete pågick under hösten med att flytta funktioner till Office 365. E-post, kalender och OneDrive är
exempel på de funktioner som flyttades.
Under året fortsatte arbetet med att utveckla verksamhetsstödssystemet Hypergene. Den nya modulen, strategisk
styrning, infördes och användes fullt ut vid måluppföljningen i delårsrapporten. En större uppgradering av ekonomisystemet skedde under hösten.
Intern kontroll utfördes i enlighet med den antagna planen
och gjorda uppföljningar visade på en i stort sätt riktig
hantering men behov av ytterligare avtalskontroll bedöms
kvarstå.
Hamnen i Simrishamn

Projektet Digital kommunikation inleddes under våren.
Målet med projektet är att underlätta kontakterna med
kommunen för dem som bor och verkar här.
Alla politiska protokoll tillgängliggjordes på kommunens
hemsida och en utbildning i klarspråk genomfördes för
samtliga chefer och nämndsekreterare.
Politiker, chefer och medarbetare från samtliga förvaltningar deltog under våren i utbildningen Förenkla – helt
enkelt, Sveriges Kommuner och Landstings framgångsrika koncept som redan mer än hundra av landets 290
kommuner genomgått. Utbildningens mål var att utveckla
kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna
samarbeten och en större förståelse för företagens behov.
Huvuddelarna var tre större gemensamma utbildningstillfällen och fyra mindre fördjupningsträffar där nyckelpersoner inom olika områden deltog. Förenkla – helt enkelt
var grunden till det fortsatta och omfattande arbetet med
en ny näringslivspolicy under hösten.
I samverkan med 13 kommuner i Skåne startades en förstudie kring E-arkiv.
Ett samlat utbildningspaket inom hela personalområdet
och nya personal- och arbetsmiljöpolicies togs fram. Ett
ledarskapsprogram påbörjades och ett nytt system för
chefsstöd introducerades.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Arbeta aktivt med att stödja och stimulera
näringslivsutveckling.

Målet är delvis uppfyllt. Undersökningen Insikt genomfördes inte under året på
inrådan från Sveriges Kommuner och Landsting men kommer att genomföras
under 2017. Marknadsförsörjningsgraden för 2016 är ännu inte publicerad.
Dock skedde arbetet med att stödja tillväxtföretag företrädesvis genom Tillväxt
Syd, nystartade företag genom NyföretagarCentrum och utveckling för besöksnäringsföretagare genom destinationsutvecklingsprocessen. Service till företag
gavs kontinuerligt genom till exempel företagslotsfunktionen, kommunens
hemsida, nyhetsbrev, frukostmöten, företagsbesök och regionalt samarbete.
Marknadsförsörjningsgraden kommer även att följas upp under 2017.

Arbeta aktivt med infrastruktursatsningar
Målet är uppfyllt. Antalet resande ökade.
med fokus på fortsatt utveckling av kollektivtrafiken.
Skapa en ännu attraktivare kommun tillsammans med andra aktörer.

Målet är uppfyllt. Antal invånare i kommun samt antal nya bygglov för bostäder
ökade under året.

Förbättra marknadsföringen av Simrishamn
som boendeort.

Målet är uppfyllt. Antalet marknadsföringsinsatser som skedde inom nämnden
ökade jämfört med tidigare år.

Arbeta för att skapa utvecklings- och påverkans möjligheter för medarbetarna.

Målet är uppfyllt. Under året gjordes ingen ny arbetsmiljöenkät. Värdet från
föregående år var dock högt, 76 procent av medarbetarna kunde rekommendera sin arbetsplats. Personalomsättningen var fortsatt låg under året.

Utveckla hanteringen och tillgängliggörande
av allmänna handlingar.

Målet är uppfyllt. Samtliga politiska protokoll fanns tillgängliga på kommunens
hemsida. En handbok togs fram och en utbildning i klarspråk hölls för samtliga
chefer och berörda handläggare.

Utöka antalet e-tjänster och öka aktiviteterna på sociala medier.

Målet är inte uppfyllt. Användningen av befintliga e-tjänster ökade inte och nya
e-tjänster tillkom inte under året. Antalet aktiviteter på sociala medier ökade.
Sammanvägt bedöms målet dock som inte uppfyllt. Utifrån att analysdelen i
projektet Digital kommunikation avslutades finns ett underlag att gå vidare med
för utveckling av e-tjänster.

Kommunen ska präglas av helhetssyn och
tydlig rollfördelning mellan förvaltningar och
politik.

Målet är delvis uppfyllt. Någon extern undersökning skedde inte men under
hösten startade en utbildningsinsats där politiker och tjänstemän diskuterade
de olika rollerna. Utbildningsinsatsen kommer att fortsätta även under 2017.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Ekonomi

Framtid

Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

5 937
79 101
73 164

5 547
82 646
77 099

Budget
Budgetavvikelse

73 245
81

79 035
1 936

Nettoinvesteringar

7 206

6 036

Budget
Budgetavvikelse

8 455
1 249

7 658
1 622

Kontakt Simrishamn kommer att starta i april 2017.
Fler utvecklande integrations- och arbetsmarknadsprojekt
kommer att drivas för olika målgrupper.
Det kommer vara fortsatt fokus på destinationsutveckling,
förbättrat näringslivsklimat, agera proaktivt på att bevara
det lokala fisket, stärka Simrishamns talan i infrastrukturfrågor, förbättra den digitala kommunikationen internt
och externt, skapa förutsättningar för forskning på Marint
centrum tillsammans med Lunds universitet samt engagera sig i miljöprojekt kopplat till Östersjön.

Nämnden visade ett överskott på 1,9 mnkr.

Kommunen ska kunna erbjuda e-fakturor till samtliga
brukare under året. En översyn av befintligt e-handelssystem ska ske inför en eventuell upphandling av ett modernare system.

Personal- och löneenheten visade ett överskott på 1,2
mnkr beroende på att kostnaderna för företagshälsovård
och friskvårdsbidrag var lägre än budgeterat, förstudie
angående Rätten till heltid avslutades samt att det fanns
vakanta tjänster under året.

Den nya politikerportalen ska förverkligas under våren.
Den framtagna ärendehandboken ska implementeras som
en gemensam plattform för ärendehantering i kommunen.
I samband med översynen av befintliga policies och riktlinjer kommer en kommunal författningssamling tas fram.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund redovisade ett
överskott för 2016 vilket innebar en återbetalning på drygt
0,2 mnkr till kommunen. Lägre försäkringskostnader samt
licenskostnader innebar 0,3 mnkr i överskott.

Jämställdhetsarbetet har gått in i en ny fas beroende på
ändringar i diskrimineringslagen. Under 2017 kommer
arbetet att utvidgas enligt lagen och bestå av aktiva åtgärder istället för en plan. Den ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunderna och bestå av aktiva åtgärder. Arbetet
kopplat till CEMR-deklarationen, en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå, kommer att ingå som en del av det ordinarie målarbetet.

Övriga verksamheter redovisade ett överskott på 0,2
mnkr.
Den positiva avvikelsen på 1,6 mnkr avseende investeringar berodde framför allt på en försenad bredbandsutbyggnad till kommunala fastigheter samt fördröjningar av
investeringar i e-tjänster. Arbetet med beslutsstödsystemet
fokuserade under året främst kring ökad användning av
befintliga delar innan satsningar på nya moduler sker.
Arbetet med utökade wifi-zoner pågår.

Båtar på väg ut från Simrishamns hamn
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Verksamhetsberättelse – myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden
Ordförande: Thomas Hansson (MP)
Tillförordnad förvaltningschef: Bengt Persson

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

• Ansvara för myndighetsutövning, rådgivning och
information enligt plan- och bygglagen.

Antal beslut i bygglovsärenden minskade med fem procent, medan den totala ärendemängden var i princip oförändrad. Antal beslut på nämndens sammanträden ökade
med nio procent. Antal beslut i förhandsbesked uppgick
totalt till 17 stycken, vilket innebar sju beslut fler jämfört
med år 2015.

• Nämnden är tillika tillsynsmyndighet enligt plan- och
bygglagen.

Årets händelser
• 2016 års Arkitekturpris gick till Den engelska trädgården i Svabesholm.

Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes där
inga väsentliga avvikelser upptäcktes.

• Kundnöjdheten mättes och uppgick till 80 procent,
vilket är en minskning jämfört med föregående år då
kundnöjdheten uppgick till 91 procent.

Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

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

Målet är inte uppfyllt. Men genom bättre information och tydlighet avseende
bebyggelsestrategin i översiktsplanen kan antalet nylokaliseringar, förhandsbesked, utom sammanhållen bebyggelse minska.

God tillgänglighet till kommersiell och kommunal service och tillgång till kollektivtrafik.

Målet är delvis uppfyllt. Målet bedöms kunna förbättras om ovanstående mål
uppfylls fullt ut. Varje beslut kan studeras mer specifikt utifrån tillgänglig infrastruktur.

Korrekt rådgivning och tydlig information i
bygglovsfrågor.

Målet är delvis uppfyllt. Kundnöjdgeten uppmättes till 80 procent för perioden
januari-november. Rättssäkerheten uppgick till 66 procent. Handläggningstiden
som uppgick till nio veckor kan förkortas genom effektivare bygglovsprocess
och ska inte överstiga åtta veckor. Rättssäkerheten kan förbättras genom att i
högre grad följa översiktsplanen och bebyggelsestrategin.

let är att samtliga bygglov ska vara sökbara digitalt inför
införandet av Kontakt Simrishamn. Det finns behov och
önskemål om att implementera e-tjänster och förenkla och
förkorta handläggningstiden för bygglov. En upphandling
pågår avseende ett nytt ärendehanteringssystem som
bättre kan hantera bygglovsprövningen.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

0
626
626

0
622
622

Budget
Budgetavvikelse

650
24

663
41

Nettoinvesteringar

0

0

Budget
Budgetavvikelse

0
0

0
0

Nämnden visade ett mindre överskott.

Framtid
Det behövs ytterligare information och utbildning för att
tydliggöra kommunens ställningstagande avseende den
nya översiktsplanen i syfte att säkerställa att bebyggelsestrategin följs. Investeringsmedel finns för att digitalisera
bygglovsarkivet och arbetet med detta har påbörjats. Må-

Den engelska trädgården i Svabesholm
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
Tillförordnad förvaltningschef: Bengt Persson
• Gång- och cykelväg vid Tumatorpsvägen färdigställdes.

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

• Exploateringsområde avseende allmänna ytor för 18
tomter i Rörum blev i stort sätt färdigställd.
• Ett nytt bostadsförsörjningsprogram togs fram och är i
utställningsskedet.

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

• Undervattensarbetet och gjutningen i Baskemölla och
Viks hamnar färdigställdes. Arbetet i Kiviks hamn pågår.

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

• Fem hamnfastigheter i Simrishamn blev sålda.
• Arkitekttävling genomfördes för Östra planteringen
och detaljplanarbete påbörjades.
• Österlengymnasiet byggdes om till enbart skola.
• Utemiljön på förskolor och skolor rustades upp. Störst
var åtgärderna på Backstugan, Hammenhögs förskola,
Korsavadsskolan, Gärsnäs skola och Österlengymnasiet.

• Ansvara för kommunens fastighetsförvaltning.
• Ansvara för de kommunala verksamheternas kosthållning.

• Äppellundens förskola i Kivik byggdes om till boende
för ensamkommande barn.

Årets händelser

• Utebelysningen runt Korsavadsskolan byttes till energisnål LED.

• Första etappen av Sjöfartsstråket, Tullhusstranden
samt Hammenhögs torg färdigställdes och invigdes.

Tullhusstranden i Simrishamn
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsuppföljning
Översiktsplanen antogs under hösten 2015, men överklagades. Beslut förväntas komma från Kammarrätten i början av 2017.
Arbetet med detaljplaner pågick för hamnområdena i
Kivik och Brantevik, Gärsnäs stationsområde samt cirkulationsplatsen vid nya Coopbutiken.
Projektering avseende exploatering av Skansen etapp 1
initierades parallellt med att planarbetet fortskred. En ny
handelsutredning för Simrishamn, som ger vägledning för
fortsatt plan- och exploateringsarbete, blev klar. Under
hösten pågick arbete med riktlinjer för exploatering och
markanvisning.
Möllegården hyrdes in för att tillgodose socialförvaltningens lokalbehov. Arbetet med att minska energiförbrukningen och förbättra ventilations- och värme systemen på kommunens fastigheter fortsatte.

Storgatan i Simrishamn

Ombyggnation av Tors plan i Simrislund med ny lekplats
samt parkering och parkyta slutfördes. Delar av Storgatan
gjordes om till gångfartsområde och farthinder byggdes
på flera ställen i Simrishamn för att sänka hastigheten.
Arbetet med Sydostleden, en nationell cykelled mellan
Simrishamn och Växjö, pågår. Markägaravtal på en delsträcka blev färdiga. Trygghetsvandringar genomfördes i
Hammenhög och Gärsnäs. Medel söktes hos Trafikverket
för att utöka cykelvägarna i kommunen.

Tobisviks camping fick ny tömningsstation för husbilar
och antalet permanenta elstolpar utökades. Entréerna till
duschar och toaletter handikappanpassades samt att herrarnas hygienutrymme renoverades och familjerum skapades.
Underhållsåtgärder i form av två större fönstermålningar
genomfördes på Skillinge skola och på stationshuset i
Simrishamn. Annelundsstugan fick ett utesov där förskolebarnen kan sova skyddade för väder och vind utomhus
samt att tre entréer byggdes om. I slutet av året fick varmvattenberedningen på Österlengymnasiet akut bytas.

Mycket arbete lades på miljömålsprogram med uppdatering, miljöbokslut och kostnadsberäkningar. Integrationsfrämjande åtgärder genomfördes i form av ett odlingsprojekt för asylsökande i Simrishamn.

Ny gatumiljö med stenbeläggning färdigställdes på Östergatan och Brunnsgatan och projektering av Jonebergs torg
blev klar. Arbetet med reinvesteringar genom beläggningsarbeten, byte av gatubelysningsarmaturer och upprustningar av parkmiljöer fortsatte. Det påbörjades ett
arbete med att ta fram underhållsplaner för beläggning
och gatubelysning.

En ny reningsanläggning i Skillinge hamn blev nästan
färdigställd. Reparation av vinterskador i hamnarna utfördes. Småbåtshamnen och gästhamnen drevs från och med
i april i egen regi.
Kostverksamheten blev överförd från barn- och utbildningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kostpolicyn med riktlinjer fastställdes av kommunstyrelsen under året.

Arbetet fortsatte med att öka antalet parkeringsplatser,
bland annat byggdes parkeringen vid Knäbäckshusen ut
för att möta behovet. Parkeringsövervakningen effektiviserades och arbetet med bortforsling av övergivna fordon
påbörjades. Parkeringsövervakningen utmed kusten förbättrades, för att säkerställa framkomlighet. Husbilsparkering iordningställdes vid Fisk-Impex i Simrishamn.

Den kommunala vatten- och avloppsplanen antogs. Arbetet med att projektera den nya överföringsledningen mellan Brösarp och Kivik fortsatte. Vatten- och avloppsverksamheten fortsatte arbetet med kontroll av status gällande
ledningsnätet. Projekt Morgondagens kommunala vattenrening fortskred.
Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes enligt plan. Avvikelser upptäcktes och utifrån dessa vidtogs
och beslutades åtgärder.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggandet
med prioritering av permanent boende och
företagsetablering.

Målet är delvis uppfyllt. Beslut om prioriterade planarbeten (SBN 2015) följs.
Planarbete pågår med förtätningsprojekt på Skansen och Östra planteringen i
Simrishamn.

Hamnarna ska i högre grad upplevas som
attraktiva mötesplatser och besöksmål av
såväl boende som turister.

Målet är uppfyllt. Detta genom fortsatt genomförande av Sjöfartsstråket.

Utveckla trygga, tillgängliga och jämställda
miljöer för alla offentliga platser. Simrishamn
och byarna skall upplevas som attraktiva
och spännande.

Målet är delvis uppfyllt. Upprustning av offentliga miljöer sker i stora delar av
kommunen. Trygghetsvandringar genomfördes i Hammenhög och Gärsnäs. Ett
digitalt kartverktyg testades för att samla in synpunkter om otrygghet i offentliga
miljöer.

Fortsätta upprustning av skolor och deras
yttre miljö för att skapa attraktivitet inklusive
energieffektiviseringar som en del i kommunens miljösatsning.

Målet är uppfyllt. Stor insatser gjordes på förskolor och skolor, både beträffande
lekutrustning, markytskikt samt belysning.

Reningsverket i Kivik samt utbyggnaden av
ledningsnätet igångsätts för att säkra möjlighet till utveckling för såväl företagande
som boende.

Målet är delvis uppfyllt. Processen för att genomföra utbyggnaden sattes igång.
Tillståndsansökan för att utöka kapaciteten i Kiviks avloppsreningsverk skickades in till Länsstyrelsen under våren 2016.

Utveckla en marknadsföringssida för kommunen som visar hur allmänhet och företag
kan få snabb och enkel upplysning om
möjligheter till nyetablering och byggbar
mark.

Målet är delvis uppfyllt. På kommunens webbplats uppdaterades information
om lediga bostadstomter. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer och policy för
markanvisning och exploatering påbörjades.

Service mot allmänheten ska präglas av
snabbt, enkelt och trevligt bemötande samt
utveckla medborgardialogen med regelbundna dialogmöten i de större orterna.

Målet är delvis uppfyllt. Sex medborgardialoger hölls i samband med framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet.

Plan- och bygglovsverksamheten visade ett underskott på
0,3 mnkr, vilket berodde på minskade bygglovsavgifter
och högre kostnader för plankonsulter inom detalj- och
fastighetsplanering.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

136 135
182 105
45 970

176 797
227 532
50 735

Budget
Budgetavvikelse

47 404
1 434

49 812
-923

Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

75 634

96 428

163 140
87 506

206 065
109 637

Verksamheterna inom exploatering och mätningberäkning-kartering höll i princip budgeten. Avtalen för
mätning-beräkning-kartering genererade lägre intäkter
och även intäkter avseende arbetstid inom exploateringsverksamheten minskade, vilka dämpades till sin helhet av
lägre lönekostnader inom de båda verksamheterna.
Fastighetsverksamheten uppvisade ett underskott på 2,7
mnkr. Ökade krav på larm och säkerhet ledde till högre
kostnader, främst gällande förvaltningsfastigheter och
lokaler i inhyrda fastigheter. Detta dämpades i viss mån
av lägre energi- och uppvärmningskostnader samt lägre
kostnader för vatten och avlopp.

Nämnden visade ett underskott på 0,9 mnkr.
Vatten- och avloppsverksamheten uppnådde ett nollresultat jämfört med budget, där det underliggande överskottet
uppgick till 4,8 mnkr. Överskottet ingår inte i tabellen
utan avsattes i investeringsfonden. Överskottet inom vatten- och avloppsverksamheten berodde på lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader
med anledning av eftersläpande investeringstakt år 2015,
högre brukningsavgifter föranledd av en ökning av debiterad volym vatten och en ökning av periodiserade anläggningsavgifter. Ökade kostnader för underhållsåtgärder
avseende avloppsledningar och avloppsreningsverk hade
en dämpande effekt.

Förvaltningen fick hyra efterskänkt på 1,2 mnkr avseende
lokaler på Björkegrenska gården, vilket inte var budgeterat.
Hamnverksamheten visade av ett underskott på 0,9 mnkr.
Detta främst beroende på minskade intäkter avseende
landad fisk, hamnavgifter och gästbåtsavgifter samt ökade
plankostnader för hamnar.
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Verksamheterna inom gata och park uppvisade ett överskott på 0,7 mnkr. Detta beroende på minskade kostnader
för beläggningsunderhåll och vinterväghållning samt
lägre elkostnader för gatubelysning.

Framtid
Ytterligare information och rådgivning behövs för att
tydliggöra kommunens ställningstagande i den nya översiktsplanen. Detta i syfte att säkerställa att bland annat
bebyggelsestrategin följs. Arbetet med ett Arkitektur- och
kulturmiljöprogram kommer att starta 2017.

Staben, miljöstrategi och nämndverksamheten uppnådde
ett överskott på 0,6 mnkr. Det på grund av lägre verksamhetskostnader inom staben, vilket dämpades till viss del
av ökade kostnader inom nämndverksamheten.

Med anledning av rådande vattenbrist och bristfälliga
vattenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna
måste kommunen utveckla ett mer robust system och i
samverkan med grannkommunerna säkerställa leverans av
ett vatten av tillräcklig volym och av god kvalitet. Inledningsvis ska en vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och kostnadsberäkning utarbetas. Underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, parker, fastigheter och vatten och avlopp kommer att tas fram. Underhållsplanerna är en viktig förutsättning för att framöver
kunna bibehålla investeringarnas värde på optimal nivå
och undvika kapitalförstöring.

Kostverksamheten visade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket
beror på ökade intäkter och lägre lönekostnader.
Exploateringsverksamheten höll i princip sin budget såväl
gällande intäkter som avseende kostnader för nedskrivning.
De skattefinansierade investeringarna understeg budget
med 52,4 mnkr. Eftersläpningen avsåg främst tillbyggnation av Simrislundsskolan, isverk, Jonebergs torg med
allmänna ytor, undvikande av kapitalförstöring för belysningar och reinvestering av parkmiljöer.

Hamnverksamheten kommer att vidare utveckla sin verksamhet och försöka finna nya inkomstkällor.

Vatten- och avloppsinvesteringar, exklusive landsbygdens
vattenförsörjning och serviser, försenades och ledde till
att 59,2 mnkr av budgeten inte användes. Förseningarna
avsåg huvudsakligen vattenledningsnätet och avloppsreningsverk. Investeringar i landsbygdens vattenförsörjning
och vatten- och avloppsserviser ledde till ett underskott på
2,0 mnkr och inbringade anläggningsavgifterna på 5,3
mnkr, varav 0,6 mnkr periodiserades och påverkade driften medan resterande belopp balanserades.

Det finns ett behov av att i en samlad insats namnge alla
lokalvägar i kommunen.
År 2016 genomfördes en processkartläggning vilket förväntas ge effektivare ärendehantering och service framöver.

Hamnen i Simrishamn
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Förvaltningschef: Mats Carlsson till och med 2016-08-07 och Peter Bernhorn från och med 2016-08-08
fritidsnämndens regi. För Sankt Olofsbadet planeras fortsatt föreningsdrift enligt tidigare och nya avtalsförhandlingar med föreningen påbörjades. Förhandlingar med
berörda föreningar initierades också avseende föreningsdrift av Hammenhögs- och Gyllebobadet.

Uppdrag
• Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, i kulturområdet ingår även kulturarvsoch 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
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tilldela
nämnden 1,3 mnkr för integrationsfrämjande åtgärder
under 2016 samt ytterligare 0,8 mnkr för att under
2016 särskilt stödja frivilliga insatser kring integrationsarbetet.
• Kommunstyrelsen beslutade om inriktning av framtida
driftsformer för fritidsanläggningarna. Under hösten
påbörjades ett arbete med upphandling av driftentreprenad, ett arbete som kommer fortsätta under år
2017.
• Österlens museum tog fram en digital strategi för hela
verksamheten som var klar i mars och presenterades
för Kultur Skåne som hade begärt in den.

Sankt Olofsbadet

Nämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda Jonebergs
sporthalls framtida användning. Ärendet är för tillfället
återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning.

• Till 2016 års kulturpristagare utsågs världstrombonisten Nils Landgren och skådespelerskan Beatrice Järås.
Till 2016 års idrottspristagare utsågs Hammenhögs
IF:s damlag. Karolina Tuesson, Österlen Sim utsågs
till 2016 års föreningsledarstipendiat.

Som en av flera delar i en modernisering av biblioteksverksamheten genomfördes ombyggnad i biblioteket. En
tyst avdelning med läs- och datorplatser inrättades, bibliotekets foajé förnyades med läsplatser och tidskriftsavdelningen flyttade och fick ny möblering. Ett nytt grupprum,
med smartboard och plats för 14 personer, kan nu bokas
av besökare. En köksenhet och cafémöbler placerades i
bibliotekets östra del för att svara upp mot behovet av
mötesplatser i kommunen.

• En ny förvaltningschef tillträdde, detta efter att tidigare förvaltningschef övergick till annan befattning.

Verksamhetsuppföljning
På grund av att nuvarande driftentreprenad upphör vid
utgången av 2017 beslutade kommunstyrelsen om inriktning av framtida driftsformer för fritidsanläggningarna.
Ett arbete tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden
påbörjades för en ny upphandling av driftentreprenad.
Enligt beslut läggs Tobisviks camping ut på ett långsiktigt
arrende utan besittningsskydd i samhällsbyggnadsnämndens regi, samt att simhall/utomhusbaden upphandlas på
driftentreprenad alternativt föreningsdrift i kultur- och

I december invigdes meröppet på biblioteket. Meröppetbesökare har nyckel och kan använda biblioteket utanför
ordinarie öppettider vilket gjorde att tillgängligheten till
basservice som lån och återlämning av medier samt läsoch studieplatser därmed fördubblades.
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Upphandlingen av biblioteksbuss försenades kraftigt på
grund av oförutsedda händelser i processen. Under senhösten fattades därför beslutet att avbryta upphandling
och istället göra en ny engelskspråkig kravspecifikation
som kan ge fler och bättre anbud.

når sina mål, sänktes den övre åldersgränsen under höstterminen från 20 år till 17 år samt att fredagskvällar enbart var för högstadieelever. Bénka-dí stängde på lördagar
och därmed kunde personaltätheten öka de resterande
kvällarna.
Under året registrerades 14 404 besök på Bénka-dí och
deras aktiviteter, 9 690 var pojkar och 4 714 var flickor.
Efter höstens ändringar i öppettider och åldersgränser var
det 58 procent pojkar och 42 procent flickor som besökte
verksamheten under höstterminen och därmed uppfylldes
jämställdhetsmålet.
Förvaltningen genomförde under hösten 2015 fram till
tidig vår 2016 en kultur- och fritidsvaneundersökning.
Enkäter skickades slumpvis ut till tio procent av kommuninvånarna i åldrarna 13-75 år i oktober 2015. Svarsfrekvensen uppgick till 52 procent. Resultaten av denna
undersökning presenterades för nämnden under hösten
2016. Syftet med undersökningen var att skapa ett underlag till arbetet med att erbjuda meningsfulla kulturoch fritidsaktiviteter för invånarna i kommunen samt att
använda resultatet i det strategiska arbetet.

Erika Svahn med meröppet-kort

25 juni-2 juli arrangerade Österlen berättar och Österlens
museum för första gången en Berättarfest på Österlen.
Under Berättarstafetten mellan Borrby, Hammenhög,
Gladsax, Simrishamn, Södra Mellby, Rörum och med
avslutning i Baskemölla skapades med hjälp av kommuninvånarna en ny berättelse om Österlen. Berättarveckan
blev en succé och kommer att bli årligen återkommande.

Kommunen välkomnade för första gången alla nyblivna
svenska medborgare med en medborgarskapsceremoni på
nationaldagen den 6 juni i Simrishamn. Alla som var
bosatta i kommunen och som blivit svenska medborgare
under det senaste 1,5 året bjöds in att delta i nationaldagsfirandet och därefter till en lunch tillsammans med representanter för kommunen. Tyvärr var intresset inte så stort
och uppslutningen av nyblivna svenska medborgare blev
mager.

Återigen ökade antalet skolklasser som besökte museet.
Detta då museipedagogen kunde arbeta aktivt med att
marknadsföra och arrangera program. Under året träffade
museet nästan 700 elever i olika sammanhang. Totalt
deltog 40 skolklasser i visningar, stadsvandringar, workshops och forntidsturer.

I mars antog nämnden skriftliga rutiner för hantering av
kommunens konstsamling samt inköp till densamma.
Under hösten och en bit in på 2017 genomförs en inventering av kommunens konstsamling. Samtliga konstverk
registreras i den webbaserade Konstdatabasen och därefter görs besök på alla förvaltningar för att inventera
konstverken. Senaste konstinventeringen dessförinnan
skedde år 2006-2007.

Arbetet med att digitalisera föremål ur museisamlingarna
fortsatte under året. I juni lanserades databasen inte bara
på den egna hemsidan, osmukulturhotell.se, utan också på
den nationella sökmotorn Kringla.nu. I november publicerades dessa föremål även på den europeiska sökmotorn
Europeana.eu.

Nämnden uppdrog åt kultur- och fritidschefen att genomföra en översyn av förvaltningens verksamheter, folkbibliotek och Bénka-dí, i Kulturhuset Valfisken, i syfte att
utreda deras fortsatta förutsättningar och behov med fokus på en framtida tillfredställande lokalförsörjning. Ett
arbete tillsammans med samtliga berörda verksamheter
och förvaltningar i Valfisken påbörjades under hösten.

För att rädda föremålen fram till att ett nytt museimagasin
blir verklighet hyrdes ett tillfälligt magasin på industriområdet dit också en stor del textilier flyttade efter mögelangreppet i textilmagasinet. Totalt drabbades 475 föremål
som fick saneras och kostnaden för saneringen bekostades
till största del av försäkringsbolaget.

Under året utbetalades drygt 3,7 mnkr i kontanta bidrag i
huvudsak till föreningar.

Under första halvåret besökte ett stort antal äldre nyanlända pojkar Bénka-dí samtidigt som högstadieelever inte
kom lika mycket som tidigare. Många ungdomar, speciellt
flickor, uttryckte under vårterminen att de inte kände sig
trygga i verksamheten då det inte kunde hållas samma
nivå på kvalitet och trygghet som verksamheten hade
utvecklat under många år. För att prioritera högstadieungdomar och återskapa en trygg, hållbar verksamhet som

Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den
antagna kontrollplanen och gjorda uppföljningar visade på
en i stort riktig hantering.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

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

Målet är delvis uppfyllt. Biblioteket hade 174 stycken aktiviteter med totalt
omkring 3 200 besökare, 40 procent kvinnor och 60 procent män. Målet att 65
procent skulle vara kvinnor och 35 procent män kunde inte uppnås då andelen
manliga besökare ökade kraftigt under 2016 vilket förklaras av antalet asylsökande som besökte biblioteket. Andelen aktiviteter för barn och unga uppgick
till 52 procent. Det uppsatta målet om 60 procent var svårt att nå eftersom
verksamheten delvis är behovsanpassad och antalet vuxenaktiviteter vuxit
kraftigt under året. Av bibliotekets engagerade föreläsare var 60 procent män
och 40 procent kvinnor. Målet med att 50 procent skulle vara kvinnliga föreläsare och 50 procent manliga kunde inte uppnås. I december invigdes meröppet
på biblioteket och besökarna kunde använda biblioteket utanför ordinarie öppettider. Tre kulturkalendrar gavs ut under året. Fritidsverksamheten hade
träffar/lokalsyner med fastighetsförvaltaren i två sporthallar gällande ombyggnad/förändring av förråd samt i Korsavadshallen gällande installation av passagesystem.

Arbeta för destinationsutveckling med fokus
på fiskerinäringens kulturarv.

Målet är delvis uppfyllt. Museet hade fyra stycken aktiviteter med inriktning på
fiskenäringens kulturarv. I november gjorde sju studenter från Malmö högskola
intervjuer med lika många fiskare som arbetar med fiskerinäringen. På grund av
sent ombeslut har museet inte tagit fram nya produkter och receptbok med
historiska fiskrecept. De inväntar Fornminnesföreningens styrelsebeslut om
eventuellt samarbete vid utgivning av Murresill och snurreduppa i ny version.

Öka barn och ungdomars möjlighet till
kunskapsinhämtning, delaktighet, gemenskap, tillgång till kulturell verksamhet och ett
varierat utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

Målet är uppfyllt. Allmänkulturverksamheten ordnade tio kulturkullerbyttearrangemang och Bénka-dí ordnade 86 programaktiviteter samt 28 aktiviteter i
naturmiljö. Museet genomförde tolv aktiviteter som inriktade sig till nyanlända.
Museet hade också 18 öppna program för barn samt 40 skolprogram. Fritidsverksamheten ordnade fyra utbildningstillfällen för föreningsledare, hade träffar/lokalsyner med berörda nyttjare samt berörda skolor i Borrby sporthall och
Jonebergs sporthall. Antal barnbokslån per barn 0-18 år uppgick till 12,7 och
målet var 13,0. Antal lån per vuxen utföll med 6,0 vilket är något lägre än det
högt satta målet om 6,5 lån per invånare. Kommunen har relativt höga utlåningstal och de bedöms fortsatt vara goda.

Samverka med föreningar och övriga ideella Målet är uppfyllt. Fritidsverksamheten hade tre dialogträffar med föreningar
krafter för att främja engagemang, mångfald gällande tidfördelningar i sporthallar/gymnastiksalar/simhall/konstgräsplaner
och jämställdhet.
samt att de samordnade ett utbildningstillfälle för föreningsledare med fokus på
mångfald inom barn- och ungdomsidrotten. Museet hade fyra samarbetstillfällen med extern part. Bénka-dí hade tre olika samarbeten med ideella föreningar och flera samarbeten med regionala och kommunala aktörer. Biblioteket
anordnade 23 stycken aktiviteter med extern part, bland annat samarbetade de
med flera folkbildningsförbund. Under året verkade också många ideella krafter
tillsammans med biblioteket för möta upp alla asylsökande som besökte verksamheten.
Utveckla olika former av fysiska och digitala
mötesplatser i hela kommunen.

Målet är uppfyllt. Detta genom att museet digitaliserade 5 000 föremål och la ut
dem på den nätbaserade databasen samt den nationella sökdatabasen
Kringla.nu. Museet hade fler än tio stycken föreläsningar och utställningar
utanför museet som bland annat Arkeologins dag, Sillens dag och Kulturarvsvandring i Brösarp. Fritidsverksamheten hade dialogträffar med berörda nyttjare
i Borrby sporthall och Jonebergs sporthall samt att föreningsrådet ordnade en
föreningsdag där representanter från förvaltningen medverkade. Bénka-dí hade
över 850 följare på Facebook och biblioteket utvecklade och förstärkte kommunikationen på Facebook och Instagram väsentligt. Biblioteket hade knappt 440
följare på Facebook och 485 följare på Instagram.

Utveckla de demokratiska möjligheterna för
invånarna att påverka kultur- och fritidsutbudet.

Målet är uppfyllt. Detta bland annat genom att ungdomar var delaktiga i 65
procent av programaktiviteterna på Bénka-dí, museet genomförde två markägar- och fornfadderträff samt att 26 kulturfikaträffar genomfördes under året.
Biblioteket hade 25 aktiviteter som gav deltagarna medie- och informationskompetens. För att bättre tillgodose behovet av digital delaktighet erbjöd biblioteket en kombination av grupp- och individuell handledning. Biblioteket hade
också 36 aktiviteter där deltagarna medverkade, till exempel språkcaféerna och
Väggen. Museet gjorde en utredning om den digitala strategin som var klar i
mars och sändes då till Kultur Skåne som krävde att alla kommuner har en
digital strategi för att verksamhetsbidrag skulle utgå.
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ningar och behov med fokus på en framtida tillfredställande lokalförsörjning kommer under 2017, parallellt med
framtagandet av en kommungemensam lokalförsörjningsplan, att bedrivas såväl internt via nämndens uppdrag,
som externt i förvaltningsöverskridande samverkan inom
ramen för Lokalplaneringsgruppen.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

3 002
42 255
39 253

3 222
45 882
42 660

Budget
Budgetavvikelse

39 194
-59

43 313
653

Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

656

653

4 412
3 756

4 756
4 103

Nuvarande driftentreprenader upphör vid utgången av
2017 och kommunstyrelsen beslutade om inriktning av
framtida driftsformer för fritidsanläggningarna. Under
2017 kommer arbetet med upphandlingen att intensifieras.
Tobisviks camping kommer att läggas ut på ett långsiktigt
arrende utan besittningsskydd och simhall/utomhusbaden
kommer att upphandlas på driftentreprenad alternativt
föreningsdrift.

Nämnden visade ett överskott på 0,7 mnkr.

Nämnden har under flera år arbetat för att få till stånd ett
nytt museimagasin. Under förutsättning att erforderliga
politiska beslut fattas inom en snar framtid är förhoppningen att arbetet med att flytta föremålen till Lyckebyhuset kommer att påbörjas så snart det är möjligt.
Hafreborg kommer att byggas om i två etapper. Den
första etappen kommer genomföras i början av 2017 då
barn- och skolverksamheten får en helt egen våning och
museets entré görs tydligare. Ytterligare förändringar
planeras komma till stånd 2019.

Det största överskottet var på nämnd och förvaltningsledning på drygt 0,4 mnkr vilket förklaras av att arvodena
blev lägre än budgeterat, administrationen hade en sjukskrivning under hösten samt att upphandling av fritidsentreprenader drog ut på tiden så medel avsatta för upphandlingskonsult inte behövde användas i planerad utsträckning. Upphandlingsprocessen fortsätter nästa år. Fritidsverksamheten, ungdomsverksamheten och museiverksamheten visade överskott på knappt 0,1 mnkr var.
Biblioteket visade på ett mindre underskott beroende på
ett avgångsvederlag. Bibliotekets resultat vägdes upp
genom att det var sjukskrivningar och vakanta tjänster
under året.

Den planerade biblioteksbussen som är tänkt att tillgodose
behovet av biblioteksservice i byarna beräknas att vara i
drift till 2018. Biblioteket kommer även att försöka få till
nya barn- och ungdomsavdelningar. Barn och unga är
verksamhetens mest prioriterade grupper och förslag till
nya avdelningar togs fram under året och ska iståndsättas
inom de närmsta åren.

Den positiva budgetavvikelsen avseende investeringar
berodde på att en del investeringar inte kunde genomföras
under året utan medlen kommer att flyttas över till 2017.

Framtid

Bénka-dí kommer fortsätta arbeta aktivt för att få fler
högstadieelever till verksamheten. Bénka-dí kommer även
att utöka arbetet för integration och för att möta ungdomars behov av hälsofrämjande aktiviteter.

Arbetet med att genomföra en översyn av förvaltningens
verksamheter i syfte att utreda deras fortsatta förutsätt-

Bibliotekets nya studieplatser
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Christer Granqvist (S)
Förvaltningschef: Ewa Kristensson

Uppdrag
• Bedriva utbildningsverksamhet inom pedagogisk
omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning och
svenska för invandrare.
• Ansvara för Kulturgarantin och Kulturskolan.
• Bedriva Naturskolan Österlen.
• Bedriva Elevhälsan.

Årets händelser
• Kommunen tilldelades, i egenskap av skolhuvudman,
kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för ett målmedvetet
arbete med digital skolutveckling.
• Kommunen utsågs av Lärarförbundet till bästa musikoch kulturskolekommun i Skåne.
• För att säkerställa skollagens krav på en likvärdig
utbildning beslutade nämnden om en ny resursfördelningsmodell inom grundskolan.
• Nämnden beslutade om Gröna nyckeln, ett utbildningskoncept där Naturskolan Österlen kompletterar
undervisningen i grundskolan, genom att försäkra alla
elever minst ett besök per årskurs.
• Delar av utbildningen i svenska för invandrare flyttade
från Österlengymnasiet till Skillinge skola.
• Skolverket godkände riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet med inriktning
teater vid Nova Academy med start läsåret 2017/2018.
• Förvaltningen beslutade om en strategi avseende informations- och kommunikationsteknik, IKT, för åren
2017/2018 utifrån en barnkonsekvensanalys.

Verksamhetsuppföljning
Under våren startade ett arbete för att effektivisera utnyttjandet av kommunens lokaler för förskola, grundskola,
gymnasieskola och undervisningen i svenska för invandrare. Genom att ta tillvara befintliga lokalytor, genomföra
smärre ombyggnationer och flytta några verksamheter,
hanterade förvaltningen på ett mycket kostnadseffektivt
sätt den uppkomna situationen.
Mottagningen av nyanlända barn och elever innebar kraftansamling på förvaltningen och i verksamheterna för att
färdigställa rutiner kring mottagandet och tillförsäkra de
nyanlända en likvärdig skolgång samt lösa nya behov och
akut trångboddhet för några av nämndens verksamheter.

Borrby skola
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Kommunen ingick även under våren en överenskommelse
med Skolverket om att delta i en satsning för att stärka
utbildningens kvalitet för nyanlända i syfte att höja kunskapsresultaten för elevgruppen.

gande barn varje dag. Vid Österlengymnasiet genomfördes sommarlovsskola med 60 deltagande elever.
Förvaltningen förstärktes med ytterligare en tjänst som
utvecklingsledare. Därmed kunde arbetet med att utveckla
strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet intensifieras.
Detta resulterade i att den första systematiska kvalitetsrapporten kunde färdigställas. Kvalitetsrapporten följer
bland annat upp betyg och resultat från genomförda attitydundersökningar. Den kommer att fungera som katalysator för fortsatta insatser i arbetet med att utveckla skolverksamheten.

Skolinspektionen genomförde sin regelbundna tillsyn av
skolverksamheten i kommunen och identifierade förbättringsområden.
Arbetet med skolutveckling resulterade i att kommunen
förbättrade placeringen i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser från plats 71 år 2015 till plats 65.
Räknas bara kommunala skolor placerade sig Simrishamn
på plats 23. I Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun hamnade Simrishamn på 18:e plats.

Personalrekryteringen innebar ökade insatser i tid för
inblandade aktörer och ställde höga krav på koordinering
och tät dialog med fackförbunden.

Kommunen anmälde sig till Sveriges Kommuner och
Landstings utvecklingsarbete PRIO som står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och är ett skolutvecklingssystem där skolor arbetar efter vissa framgångsfaktorer som forskning har visat för att få en bättre skola.
Detta innebär att en grundskola och en gymnasieskola ska
arbeta för ett effektivt användande av befintliga resurser,
för att kunskapsresultaten ska förbättras väsentligt och
varaktigt.

Nämnden informerades löpande om klagomålshantering,
avstängningar av elever och anmälningar om kränkning
och diskriminering.
Kostenheten flyttades organisatoriskt till samhällsbyggnadsnämnden.
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med
den antagna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser.

Sommarkulturskola genomfördes under åtta sommarveckor, fem dagar i veckan, med i genomsnitt 50 delta-

Öppet hus på Österlengymnasiet
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Under 2016 har tio procent av kommunens
elever deltagit i en marin aktivitet.

Målet är uppfyllt. Detta genom att 16 procent av kommunens elever deltog i
marin aktivitet på Naturskolan.

En utredning om förutsättningar och villkor
för en Naturgaranti som ska omfatta alla
barn och elever, färdigställs under 2016.

Målet är uppfyllt. Gröna nyckeln, en modell för naturgaranti, blev färdig och
gäller från år 2017.

Flickor och pojkar uppnår samma höga
studieresultat.

Målet är delvis uppfyllt. Inom båda grupperna ökade studieresultaten och skillnaden mellan könen minskade med 26,8 meritpoäng sedan 2015.

90 procent av eleverna i årskurs 5 och 8
känner motivation i sitt lärande.

Målet är inte uppfyllt. Attitydundersökningen visade ett lägre resultat än 90
procent. Förvaltningen lägger ner ett stort arbete på att fortsätta utveckla
undervisningen samt relationer mellan lärare och elever.

Minst hälften av kommunens elever söker
sig till kommunens gymnasieskolor.

Målet är uppfyllt. 78 procent av kommunens elever hade kommunens gymnasieskolor som förstahandsval när de sökte program som kommunens gymnasieskolor erbjuder.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen
Målet är uppfyllt. Ett aktivt arbete med likabehandlingsplaner och jämställdarbetar engagerad, kompetent och inspirehetsplan gav effekt på alla nivåer.
rande personal på alla nivåer med extra
fokus på jämställdhet och antidiskriminering.

Vuxenutbildningen redovisade ett underskott på 0,6 mnkr,
vilket berodde på genomförande av uppdragsutbildning
inom vård och omsorg och ett högre antal elever i utbildningen svenska för invandrare.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

51 618
401 526
349 908

74 532
427 342
352 810

Budget
Budgetavvikelse

352 183
2 275

356 581
3 771

Nettoinvesteringar

3 747

4 778

Budget
Budgetavvikelse

3 500
-247

4 962
184

Elevhälsan visade ett underskott på 0,4 mnkr vilket berodde på ökade omkostnader för personal och vaccin för
att genomföra vaccinationer och hälsosamtal för främst
nyanlända elever.
Kulturpedagogiska enheten redovisade ett överskott på
0,1 mnkr.
Centralt på förvaltningen redovisades ett underskott på
5,4 mnkr. Underskottet berodde på dyrare skolskjutskostnader och utökade stödinsatser för barn med särskilda
behov samt avsättning till två pågående tvister.

Nämnden visade ett överskott på 3,8 mnkr.
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg visade ett
underskott på 2,0 mnkr beroende på stödinsatser för barn
med särskilda behov samt omkostnader för nyanlända
förskolebarn.

Årets investeringar redovisade ett mindre överskott om
0,2 mnkr.

Förskoleklass och grundskola redovisade ett överskott på
5,6 mnkr vilket främst berodde på ökade ersättningar från
Migrationsverket och ett riktat statsbidrag till grundskolan
med anledning av nyanlända elever samtidigt som förvaltningen framgångsrikt anpassade verksamheten till de
kraftigt ökade elevantalen.
Gymnasieverksamhetens visade ett överskott på 5,8 mnkr
vilket främst förklaras genom att allt fler gymnasieelever
valde en utbildning i Simrishamn. Nova Academy och
Österlengymnasiet fick fler elever och totalt 400 elever
studerade på kommens båda gymnasieskolor. Fler elever
valde att studera på hemmaplan vilket minskade behovet
av utbildningsplatser hos extern huvudman.

Elever på Gärsnäs skola

Särskolan redovisade ett överskott på 0,7 mnkr.
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Ett barnbokslut kommer upprättas vilket innebär att verksamheternas resultat, som berör barn, ska utvärderas.
Syftet är att kunna påvisa hur besluten om att tillföra
resurser verkligen lett till förbättringar.

Framtid
För att nå ökad måluppfyllelse i skolan kommer utvecklingen av nya arbetssätt att fortsätta. Digitaliseringen i
skolan innebär att fortbildningen för pedagoger och övrig
personal intensifieras samt att den digitala infrastrukturen
utvecklas.

En övergripande grupp ska driva arbetet med utveckling
av barn- och elevinflytande. Vidare ska barnrättsarbetet
utvecklas i samarbete med Rädda Barnen, region Syd.

Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt. Förvaltningen måste utveckla och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet så att rätt indikatorer identifieras och används.
Då kommer åtgärder som vidtas att ha relevans och goda
förutsättningar att eliminera eller minimera brister som
upptäcks.

Utvecklingen av elevantalet i de olika verksamheterna
kommer noga att följas. Snabba förändringar kommer att
ske, vilket försvårar planeringen. Vad gäller nyanlända i
asyl finns 31 förskolebarn, 135 grundskoleelever samt 90
gymnasieelever. Dessutom finns det 150 nyanlända elever
i verksamheterna som erhållit permanent uppehållstillstånd. Totalt rör det sig om cirka 400 nyanlända elever
och barn.

För att säkerställa resurser för en likvärdig skola arbetar
förvaltningen vidare med att utveckla resursfördelningsmodellen för grundskola genom att göra en konsekvensutvärdering utifrån upprättad barnkonsekvensanalys.
Detta arbete kommer även att innebära att kvalitetssäkrade beräkningar av grundbeloppen förbättras.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med samordning
och styrning av verksamheterna. Fortsatt dialog med
rektorer och förskolechefer kommer att ske med syfte att
förvaltningsledningen och skolenheter gemensamt utvecklar modellen för systematiskt kvalitetsarbete och genomför resurseffektiva förbättringar som gynnar barn och
unga. Bedömningen görs att potentialen i detta arbete är
mycket stor och en förutsättning för att kunna hantera
framtida krav på resurser på ett produktivt sätt.

En resursfördelningsmodell för förskolan kommer att
utvecklas.
Identifierade brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn kommer att följas upp och åtgärdas.

Kulturskolan

38

Verksamhetsberättelse – socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande: Pia Ingvarsson (S)
Förvaltningschef: Stina Lundquist
• Tjänsten som samordnare för våld i nära relationer
utökades under hösten med hjälp av statliga medel och
utbildningssatsningar inom området genomfördes för
LSS.

Uppdrag
• Bedriva social omsorg och hemsjukvård till främst
äldre.
• Bedriva omsorg och stöd till personer med psykiska
och fysiska funktionshinder.

• En upplevelsecykel installerades på Skönadalshemmet. Äldre på boendet fick möjlighet att cykla i den
miljön de önskade att få uppleva igen.

• Ansvara för individ- och familjeomsorg.

• I samverkan utvecklade individ- och familjeomsorg,
LSS och handläggarenheten nya metoder i enlighet
med nämndens mål.

• Handha mottagande av flyktingar och ensamkommande barn.
• Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd och kommunala hyresgarantier.

Årets händelser
• Under våren öppnades ett nytt boende för ensamkommande barn i Kivik.
• Integrationsenheten koncentrerade integrationsfrågorna till Världens hus.
• På grund av det minskade flyktingmottagande samt
förändringar i Migrationsverkets bidragssystem
minskades integrationsenheten med drygt 20 medarbetare.
• Förvaltningens ökade behov av kontorslokaler och
behov av samlokalisering ledde till att beslut togs att
vissa delar av förvaltningen flyttade till lokaler på
Möllegården samt att två av individ- och familjeomsorgens arbetsgrupper flyttade in på Stenbocksgatan.
• Attendo Sverige AB fick tilldelningsbeslut för driften
av Lillevång från och med oktober 2016.
• Beslut togs att förvaltningen ska upphandla ett nytt
verksamhetssystem för vård och omsorg, LSS och
hälso- och sjukvårdsavdelningen.
• Beslut togs att särskilt boende i Hammenhög ska
återgå i kommunal regi hösten 2017.

Upplevelsecykel på Skönadalshemmet

• Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att anordna en
mässa för välfärdsteknologi under året.
• Aktivitetssamordnare anställdes på särskilda boenden
med hjälp av statligt stöd.
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Utbetalt försörjningsstöd var lägre 2016 än året innan.
Enheten arbetade medvetet med förebyggande åtgärder
för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd, bland annat
genom samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Verksamhetsuppföljning
Fem platser i särskilt boende var inte fyllda under året,
vilket var ett resultat av minskat behov av insatser.
Antal hemtjänsttimmar var fortsatt lågt i jämförelse med
2015 och detta gällde även antal hemsjukvårdstimmar.
Under 2016 anvisades tio ensamkommande ungdomar till
kommunen. Antal anvisade kommunplacerade vuxna
flyktingar var 14 personer.

Antal externa placeringar av vuxna med missbruksproblem minskade samt externa placeringar av barn och
unga. Även här genomfördes ett medvetet arbete för att
minska antal placeringar till förmån för hemmaplanslösningar.

Inkomna anmälningar för barn och unga 0-20 år som
befaras att fara illa var 574 stycken vilket är ett fortsatt
högt antal. Dessa anmälningar rörde 322 barn och unga.

Under 2016 skedde en markant ökning av beslut om daglig verksamhet enligt LSS vilket innebar ett stort behov av
att utöka denna verksamhet.
Den interna kontrollen visade avvikelser på två punkter
som åtgärdades under året.

Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Flickor och pojkar som lever i familjer med
svårigheter ska känna trygghet och bli
bekräftade genom tidiga och samordnade
insatser.

Målet är inte uppfyllt. Samordning av insatser skedde i 25 procent av ärendena.
Underlagen från uppföljningsenkät eller avslut av insats var otillräckliga. Utvecklingsarbete pågår kring förstärkt utredning respektive förstärkt insats i
samverkan.

Flickor och pojkar ska vara delaktiga i de
insatser de får.

Målet är inte uppfyllt. För individ- och familjeomsorgen saknades uppgifter i
genomförandeplanerna om barnet varit delaktigt, medan för LSS framgick det
av uppgifter i genomförandeplanerna att barnet varit delaktigt. I en nationell
brukarundersökning för individ- och familjeomsorg var antalet svarande ungdomar för lågt för att visa resultat.

Familjehem som tar emot barn och ungdomar för placering ska ges adekvat stöd.

Målet är delvis uppfyllt. Familjehemmens svar på enkäten var positiva, förutom
när det gällde samordning kring barnet med andra myndigheter samt att familjehemmen upplevde otillräckligt med stöd gällande barnets nätverk.

Förebyggande och samordnade insatser
ska riktas till unga flickor och pojkar i riskzon
för att utveckla missbruk och beroende av
droger.

Målet är inte uppfyllt. Samordning av insatser skedde i 28 procent av ärendena.
Underlagen från uppföljningsenkät eller avslut av insats var otillräckliga. Utvecklingsarbete pågår kring förstärkt utredning respektive förstärkt insats i
samverkan.

Insatser till unga vuxna kvinnor och män
med missbruk ska ges i ett tidigt skede och
vara samordnade.

Målet är delvis uppfyllt. Samordning av insatser skedde i 35 procent av ärendena. Andelen placeringar gick ner från 45 till 33 procent. Utvecklingsarbete
pågår kring förstärkt utredning respektive förstärkt insats i samverkan.

Yngre kvinnor och män med demenssjukdom ska erbjudas insatser och aktiviteter
anpassade till sin livssituation.

Målet är delvis uppfyllt. Kartläggningsarbetet visade att verksamheten i hög
grad erbjöd insatser och aktiviteter anpassade till den enskildes livssituation.
Vissa förbättrande åtgärder kvarstod vad gällde dagverksamheter och särskilt
boende.

Anhöriga till yngre dementa ska erbjudas
stöd utifrån sin vardagssituation.

Målet är delvis uppfyllt. Kartläggningsarbetet visade att verksamheten i hög
grad erbjöd stöd utifrån den anhöriges livssituation. Vissa förbättrande åtgärder
kvarstod vad gällde information samt flexibilitet i tid för insatser.

Flickor och pojkar, kvinnor och män får lika
Målet är uppfyllt. Gjord uppföljning visade att social omsorg och sociala tjänster
tillgång till social omsorg och sociala tjänster ges på likvärdiga villkor till flickor och pojkar, kvinnor och män.
på likvärdiga villkor. Vi beaktar att flickors
och pojkars, kvinnors och mäns behov kan
vara olika.
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Migrationsverkets regelverk. Övrig verksamhet inom
individ- och familjeomsorgen var i balans förutom enheten för vuxna som redovisade ett underskott på 2,8 mnkr.
Detta beroende på ökade kostnader för placeringar samt
försörjningsstöd.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2015

2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

98 830
519 428
420 598

144 421
579 795
435 374

Budget
Budgetavvikelse

425 691
5 093

443 247
7 873

Nettoinvesteringar

3 178

3 930

Budget
Budgetavvikelse

5 781
2 603

6 603
2 673

Vård och omsorg redovisade ett överskott på 0,1 mnkr.
LSS-verksamheten/Socialpsykiatri visade ett underskott
på 3,3 mnkr. Större delen av underskottet berodde på ett
ökat behov av daglig verksamhet och tomma lägenheter
inom gruppboenden. Kostnader för personlig assistans var
också högre än budgeterat.

Nämnden visade ett överskott på 7,9 mnkr.

Nämnd och administration visade ett underskott på 0,7
mnkr beroende på dubbla hyror i och med flytt till nya
lokaler, projektanställning på grund av införande av nytt
verksamhetssystem samt bredvidgång av avgiftshandläggare i och med införande av Kontakt Simrishamn.

Individ- och familjeomsorgen visade ett överskott på 11,8
mnkr. Integrationsverksamheten uppnådde ett överskott
på 14,6 mnkr beroende på ett bra planerat mottagande av
asylsökande och ensamkommande barn. Dessa kostnader
blev inte så omfattande som förvaltningen beräknade.
Snabba åtgärder gjordes då flyktingströmmen avtog med
förtätning av boende och minskad personalåtgång. Det
återsöktes också medel från Migrationsverket som inte
budgeterades då förvaltningen nu har en noggrannare
uppföljning av återsökningarna och bättre avstämning av

Investeringarna blev lägre än förväntat beroende på förseningar i upphandlingsförförfarandet med ett nytt verksamhetssystem. En överklagan till domstol låg bakom
denna försening. Upphandlingen av verksamhetssystem
kommer fortsätta när ärendet är avgjort.

Världens hus
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
arbetsplatser för sina brukare och framöver kommer fler
platser att behövas.
På grund av aviserat nytt ersättningssystem för ensamkommande barn har verksamheten setts över för att passa
framtidens intäkter och krav och under 2017 kommer
flera stödboende att behöva startas. En utmaning för framtiden är att finna boenden för både ensamkommande barn
och vuxna flyktingar som befinner sig i kommunen och
de som blir anvisade hit samt att arbeta för en lyckad
integration.
Ny Mediaproduktion belägen på Möllegården

Personalförsörjningen är en fråga förvaltningen arbetar
med, både tillsammans med andra kommuner och med
Arbetsförmedlingen. Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socionomer samt chefer
innebär att kommunen måste marknadsföras på olika sätt.

Framtid
Demografin med allt fler personer i åldern åttio plus
kommer inte att nå full effekt förrän om några år. Under
2017 kommer inga större förändringar ske vilket bör leda
till ungefär samma behov av särskilt boende som under
innevarande år. Behov av fler platser på särskilt boende,
och i och med detta, behov av ett nytt boende bedöms
uppstå 2019-2020.
Behovet av hemtjänst är det svårt att förutse eftersom de
brukare som idag har få insatser kan komma att behöva
större och eventuellt fler insatser nästa år.
Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är beslutat och kommer
att träda i kraft under 2017. Förvaltningen arbetar med att
organisera och utveckla vård och omsorg, hemsjukvård
och rehab för att medborgarna ska få de insatser och det
stöd de behöver. Avtalet kommer att innebära att fler svårt
sjuka personer kommer att vårdas i hemmet vilket innebär
ett ökat behov av sjuksköterskor och undersköterskor med
särskild kompetens samt rehabiliterings personal.
Förvaltningen kommer under 2017 särskilt att arbeta med
test och implementering av tekniska hjälpmedel. Detta för
att brukare, patienter och klienter ska kunna vara självständiga och delaktiga så mycket som de själva önskar.
Utvecklingen av IT är också ett prioriterat område när det
gäller personal då behovet är stort att förenkla administrativa uppgifter. Förvaltningen har som önskan att halvera
tiden vårdpersonalen lägger på administrativa uppgifter.

Katten Igel bor på Kvarngatans gruppboende

Det ökade behovet av LSS-insatser i form av boende och
daglig verksamhet innebär att ett nytt boende behöver
startas år 2018. Daglig verksamhet har redan startat nya
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Räkenskaper – driftredovisning
Nettokostnad per nämnd
Nettokostnad per nämnd 1
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

1

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

951

920

1 000

80

1 103

1 087

1 087

0

8

5

20

15

2 668

2 864

2 970

106

73 164

77 099

79 035

1 936

626

622

663

41

45 970

50 735

49 812

-923

39 253

42 660

43 313

653

Barn- och utbildningsnämnden

349 908

352 810

356 581

3 771

Socialnämnden

420 598

435 374

443 247

7 873

Summa nämndernas nettokostnad

934 249

964 176

977 728

13 552

Interna poster mellan nämnderna ingår.

Rörums backar
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Nettoinvesteringar per nämnd
Nettoinvesteringar per nämnd (tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

7 206

6 036

7 658

1 622

44 356

76 448

128 865

52 417

656

653

4 756

4 103

Barn- och utbildningsnämnden

3 747

4 778

4 962

184

Socialnämnden

3 178

3 930

6 603

2 673

Summa skattefinansierad verksamhet

59 143

91 845

152 844

60 999

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp

30 376

19 639

74 908

55 269

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdens vatten

903

341

2 292

1 951

Summa inklusive vatten och avlopp

90 422

111 825

230 044

118 219

Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1

-4 685

-4 745

-2 027

2 718

Summa nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter

85 737

107 080

228 017

120 937

1

Avgifter som delfinansierar vatten- och avloppsinvesteringar. Redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen av investeringarnas finansiering.

Nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter de senaste fem åren

år

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

478

346

408

62

50

0

890

890

Fiberutbyggnad

0

600

800

200

Wifi-zoner

0

602

800

198

324

54

16

-38

0

51

150

99

335

255

465

210

Medlemsinsats, Kommuninvest

6 019

4 128

4 129

1

Summa

7 206

6 036

7 658

1 622

IT
E-tjänster

Inventarier, kommunledningskontoret
Inventarier, Ung Sluss
Beslutsstödsystem inklusive Timecare
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Budgetavvikelse

Räkenskaper – investeringsredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad del
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

11 718

15 117

17 405

2 288

varav fönsterbyte, reinvestering

453

2 830

2 875

45

varav sporthallar, reinvestering

54

879

2 300

1 421

4 080

3 969

2 420

-1 549

541

1 306

1 600

294

Fastighet

varav utemiljö förskolor och skolor
varav teknisk utrustning fritidsanläggningar
varav Hjälmaröd 3:25, inköp av mark

0

2 497

2 603

106

varav övrigt

6 608

3 636

5 607

1 971

Skollokaler

4 052

9 999

22 508

12 509

varav ombyggnation Österlengymnasiet
varav ombyggnation byskolor, Godsmagasinet och Valfisken
varav tillbyggnation Simrislundskolan

0

6 368

5 678

-690

2 049

2 082

1 820

-262

0

1 031

14 510

13 479

2 003

518

500

-18

Plan/Bygglov

0

48

425

377

varav inventarier bygglov

0

17

225

208

varav digitalt bygglovsarkiv

0

24

0

-24

varav inventarier planverksamhet

0

7

200

193

3 803

6 913

11 296

4 383

378

0

323

323

0

85

3 478

3 393

varav hamnar reinvestering, statusbedömning

1 940

5 019

5 581

562

varav övrigt

1 485

1 809

1 914

105

10 510

14 452

34 100

19 648

2 469

4 708

6 209

1 501

varav övrigt

Hamn
varav flytbryggor Småbåtshamnen
varav isverk

Offentliga rummet
varav Sjöfartsstråket
varav GC-väg Tumatorpsvägen

50

1 386

1 450

64

339

874

1 030

156

varav Hammenhög byförnyelse

3 876

2 117

1 954

-163

varav reinvestering Östergatan

201

1 844

2 299

455

3 575

3 523

21 158

17 635

Mätning/Beräkning/Kartering

0

9

225

216

varav kart- och mätutrustning

0

9

225

216

Kost

0

149

178

29

varav inventarier tillagningskök

0

149

178

29

14 273

29 761

42 728

12 967

2 655

1 217

2 345

1 128

varav undvika kapitalförstöring, belysningar

922

5 928

11 078

5 150

varav undvika kapitalförstöring, reinvestering parkmiljöer

147

2 668

9 854

7 186

varav undvika kapitalförstöring, gator

10 549

19 948

19 451

-497

Summa

44 356

76 448

128 865

52 417

varav belysningar

varav övrigt

Undvika kapitalförstöring
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi
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Räkenskaper – investeringsredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp
Nettoinvesteringar (tkr)
Vatten och avlopp
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

27 815

14 211

73 382

59 171

3 962

4 295

13 344

9 049

21 039

6 920

33 207

26 287

1 990

2 166

11 708

9 542

varav vattenledningsnät

824

830

15 123

14 293

Landsbygdens vattenförsörjning 1

904

341

2 292

1 951

varav avloppsreningsverk och pumpstationer
varav vattenverk

Vatten- och avloppsserviser

1

2 560

5 428

1 526

-3 902

Summa
1
Finansieras av anläggningsavgifter.

31 279

19 980

77 200

57 220

Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

Inventarier

265

194

350

156

Reinvestering, sporthallar

130

62

120

58

0

50

50

0

Byte klädskåp, simhall

96

0

0

0

Friidrottsutrustning Korsavads IP

71

0

30

30

Skyddsstaket Korsavads IP

Spontanidrott/aktivitetsyta

0

0

680

680

94

105

106

1

Utbyte belysning, bibliotek

0

0

600

600

Biblioteksbuss

0

0

2 300

2 300

Meröppet bibliotek

0

62

200

138

Läsplatser bibliotek

0

180

180

0

Arkivhyllsystem samt larm, museet

0

0

140

140

656

653

4 756

4 103

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

Konstinköp, årligt

Summa

Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Reinvestering skoldatorer

1 840

1 926

1 900

-26

Inventarier Nova Academy

833

298

649

351

Inventarier verksamheterna

752

0

0

0

Inventarier tillagningskök

322

0

0

0

Inventarier Förskoleområde Syd

0

82

50

-32

Ombyggnad Annelunds förskola

0

240

242

2

Utemiljö Kometen

0

280

0

-280

Inventarier Svenska för invandrare

0

255

220

-35

Inventarier Österlengymnasiet

0

173

180

7

Inventarier Simrislund

0

0

2

2

Inventarier Fredsdalsskolan

0

753

900

147

Inventarier Korsavadsskolan

0

662

665

3

Metodkök Österlengymnasiet

0

55

100

45

Inventarier barn- och utbildningsförvaltningen
Summa

46

0

54

54

0

3 747

4 778

4 962

184

Räkenskaper – investeringsredovisning

Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Inventarier
Upplevelsecykel
Trygghetslarm
IT-utveckling

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

598

1 705

1 040

-665

0

142

150

8

198

382

450

68

522

118

2 500

2 382

1 222

1 243

1 300

57

Trygghetsskapande IT-produkter

296

340

1 163

823

Inventarier, LSS, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg

211

0

0

0

Hjälpmedel

Inventarier, polishus
Summa

Jakten Hoppet av Brantevik

47

131

0

0

0

3 178

3 930

6 603

2 673

Räkenskaper – resultaträkning
Resultaträkning för kommunen och koncernen
Resultaträkning (mnkr), exklusive interna poster

Not Kommunen Kommunen
2015
2016

Verksamhetens intäkter

261,5

Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1

Koncernen
2016

372,5

454,2

341,3

0,0

0,0

0,0

0

-1 155,5

-1 267,8

-1 213,3

-1 323,8

-38,9

-41,3

-62,9

-67,2

-932,9

-967,8

-903,7

-936,8

2

721,1

744,0

721,1

743,9

3, 4

219,6

268,1

219,6

268,1

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Koncernen
2015

Finansiella intäkter

5

8,9

13,9

6,7

11,6

Finansiella kostnader

6

-4,2

-3,4

-25,3

-21,9

12,5

54,8

18,4

64,9

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

Skattekostnader

-

0,0

-0,2

0,0

Årets resultat

12,5

54,8

18,2

64,9

Balanskravsresultat för kommunen
Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 49,5 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag
inom pensionsmedelsförvaltningen på drygt 2,3 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar på drygt 2,9
mnkr.
Diagrammet nedan visar kommunens balanskravsresultat de senaste fem åren.

år

mnkr
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Räkenskaper – balansräkning
Balansräkning för kommunen och koncernen
Balansräkning (mnkr)

Not Kommunen Kommunen
2015-12-31 2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Koncernen
2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

821,9

892,7

1 615,0

1 702,1

Materiella anläggningstillgångar

735,0

801,4

1 596,3

1 679,5

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

689,6

752,6

1 539,4

1 621,3

varav maskiner och inventarier

8

45,4

48,8

55,6

58,2

0,0

0,0

1,3

0,0

9

86,9

91,3

18,7

22,6

varav pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

414,2

429,2

438,8

464,0

Förråd och lager

10

1,4

2,0

2,2

2,9

Exploateringsfastigheter

11

18,7

14,6

18,7

14,6

Kortfristiga fordringar

12

122,6

145,7

139,2

161,2

Kortfristiga placeringar

13

104,3

106,7

104,3

106,7

Kassa och bank

14

Summa tillgångar

167,2

160,2

174,4

178,6

1 236,1

1 321,9

2 053,8

2 166,1

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

647,2

702,0

703,1

768,0

varav årets resultat

12,5

54,8

18,2

64,9

varav resultatutjämningsreserv

20,0

30,0

20,0

30,0

4,4

4,6

4,4

4,6

610,3

612,6

660,5

668,5

29,9

40,2

33,1

43,3

559,0

579,7

1 317,6

1 354,8

15

varav social investeringsfond
varav övrigt eget kapital
Avsättningar

16

Skulder
Långfristiga skulder

17

292,3

347,3

910,5

1 085,7

Kortfristiga skulder

18

266,7

232,4

407,1

269,1

1 236,1

1 321,9

2 053,8

2 166,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser för kommunen
Ansvarsförbindelser (mnkr)

Not Kommunen Kommunen
2015-12-31 2016-12-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt

16

432,4

412,1

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt,
förtroendevalda

16

5,0

3,9

0,1

0,0

715,6

736,1

0

2,4

10,8

10,5

2,0

2,0

41,1

34,8

1,7

2,0

Kommunalt förlustansvar för egna hem och bostadsrätter
Kommunala bolag
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Stiftelser
Ekonomisk förening
Leasingavtal

25

Sysav
Ställda panter
Solidarisk borgen Kommuninvest

16

49

0,0

0,0

767,3

832,9

Räkenskaper – kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (mnkr)

Not

Kommunen
2015-12-31

Kommunen
2016-12-31

Årets resultat

12,5

54,8

Justering för av- och nedskrivningar

38,9

41,3

Justering för avsättningar

6,7

10,4

Justering för förändring av eget kapital

0,0

0,0

Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

19

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-6,0

-10,0

52,1

96,5

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

20

-20,7

-19,7

Ökning av kortfristiga placeringar

21

-7,0

-13,0

Minskning av kortfristiga placeringar

22

14,5

20,6

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

18

51,2

-34,3

90,1

50,1

-84,4

-107,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

23

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

23

1,8

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

24

-6,0

-4,4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

24

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

-88,6

-112,1

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder

65,0

65,0

-35,1

-35,1

Ökning/minskning av anläggningsavgifter

2,3

2,3

Ökning/minskning VA-investeringsfond

0,0

22,8

Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

0,0

0,0

32,2

55,0

33,7

-7,0

Likvida medel vid årets början

133,5

167,2

Likvida medel vid årets slut

167,2

160,2

Kommunens låneskuld de senaste fem åren

år

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

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

56 868

61 833

Vatten- och avloppsavgifter

54 993

59 149

1 875

2 684

Verksamhetens kostnader

-56 868

-61 833

Kapitalkostnader

-15 231

-15 103

Övriga kostnader

-41 637

-46 730

0

0

Övriga intäkter

Årets resultat
Förutbetalda intäkter

1

-7 686

0

0

-4 753

2015-12-31

2016-12-31

Anläggningstillgångar

262 882

271 728

Vattenledningar och vattenverk

127 317

128 441

Investeringsfond 2
1
2

Intäkter på 7 686 tkr exkluderades från 2015 års resultat och bokfördes som förutbetald intäkt (tidigare benämnt eget kapital).
Intäkter på 4 753 exkluderades från 2016 års resultat och bokfördes som investeringsfond.

Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten
Balansräkning (tkr)
Tillgångar

Inventarier vattenverk

285

226

134 867

142 667

413

339

0
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Omsättningstillgångar

20 476

25 229

Avräkningskonto, kortfristig

14 339

19 665

Kortfristiga fordringar

6 137

5 564

Summa tillgångar

283 358

296 957

Kortfristiga skulder

20 476

2 399

Förutbetalda intäkter 1

18 077

0

Avloppsledningar och reningsverk
Inventarier avloppsverk
Inventarier avloppsledning

Skulder

Anläggningsavgifter, återbetalning

2 399

2 399

Långfristiga skulder

262 882

294 558

Anläggningsavgifter

105 231

107 519

0

22 830

157 651

164 209

283 358

296 957

Investeringsfond 1
Övriga långfristiga skulder

Summa skulder
1

Förutbetalda intäkter (tidigare benämnt eget kapital) på 18 077 tkr omfördes till investeringsfond i enlighet med beslut av kommunfullmäktige 201610-31, §198.

51

Räkenskaper – redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Flyktingbidrag

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

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 generellt 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 omfattning till och med 2016. Bidragets storlek framgår av not 4
till resultaträkningen. Simrishamns kommun har periodiserat bidraget med jämn fördelning från och med början
av oktober 2015 till och med 2016.

• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 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 anskaffningsvärde där inget annat anges.

Övriga intäkter

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

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder
och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

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

Anslutningsavgifterna avseende vatten och avlopp har till
och med år 2004 bokförts som extra avskrivning av anläggningstillgångarna. Sedan år 2005 har dessa avgifter
bokförts i balansräkningen som förutbetalda intäkter, för
framtida periodisering till driftbudgeten. Från och med år
2008 intäktsförs utöver periodiseringen tio procent av
avgifterna direkt i resultatet för att täcka de direkta kostnaderna.

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 kommunkoncernens sammansättning. Undantag görs i enlighet med rekommendation 8.2 avseende företag med verksamhet som har en obetydlig omfattning, se avgränsning i
avsnittet Sammanställd redovisning i förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar
framgår av figur under avsnittet Sammanställd redovisning.

Kostnader
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.

Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen
och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande
betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och konst görs emellertid inga avskrivningar.

Intäkter
Avskrivningstider

Skatteintäkter

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

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings decemberprognos i enlighet med rekommendation 4.2. Efter bokslutets
upprättande har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat en ny prognos i februari som dock innebär oförändrat utfall och som därmed inte avviker från tidigare
prognos.

Från och med år 2016 tillämpas komponentavskrivning på
investeringar inom fastighet, gata, park och hamnverksamheten.
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Avskrivningsmetod

Anläggningstillgångar

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

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.

Komponentavskrivning

Avsättningar

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 rättvisande sätt. Att anpassa avskrivningarna till den nya rekommendationen är ett omfattande och tidskrävande
arbete vad gäller personalresurser. Rekommendationen
har börjat tillämpats på investeringar inom fastighet, gata,
park och hamnverksamheten år 2016. Under 2017 är
planen att rekommendationen även ska tillämpas på vatten- och avloppsinvesteringar.

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.

Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

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

Byte av redovisningsprincip
Kommunen har samma redovisningsprinciper som föregående år.
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Begreppsförklaringar

Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är av-

Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgenså-

sedda att innehas för stadigvarande bruk till exempel
likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd/lager.

tagande, ställda panter och liknande. Om förpliktelsen
måste infrias belastar den resultatet.

Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus

investeringsbidrag understigande 1 mnkr. Investeringsbidrag överstigande 1 mnkr redovisas som en långfristig
skuld i enlighet med rekommendation.

Avskrivningar är värdeminskning på anläggningstill-

gångar enligt plan utifrån Sveriges Kommuner och Landstings modell.

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

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.

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets
nettoinvesteringar som finansierats med egna medel.

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

Skulder är dels kortfristiga, ska betalas inom ett år, dels
långfristiga.

Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skul-

der.

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar

och anger betalningsstyrkan på lång sikt.

Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa,

bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga
bostäder,
affärer, kontor eller industrier.

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

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

Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp

som ska erläggas i kommunalskatt.

Investeringsredovisningen omfattar investeringar i

fastigheter och anläggningar, maskiner och inventarier.
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Notförteckning
Samtliga noter anges i tusentals kronor om inget anges.

Not 1
Av- och nedskrivningar

Kommunen Kommunen
2016
2016

Avskrivning anläggningstillgångar

Koncernen
2015

Koncernen
2016

-38 861

-41 305

-62 889

-67 231

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-38 861

-41 305

-62 889

-67 231

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Summa

Not 2
Skatteintäkter
Kommunalskatt, preliminär innevarande år
Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år
Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år
Summa

721 754

747 074

721 754

747 074

811

-3 930

811

-3 930

-1 464

796

-1 464

796

721 101

743 940

721 101

743 940

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 3
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Statsbidrag till LSS
Generella bidrag från staten, se not 4 nedan
Fastighetsavgift, preliminär innevarande år
Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år
Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år
Summa

177 482

202 008

177 482

202 008

1 963

0

1 963

0

0

0

0

0

-731

-653

-731

-653

-11 099

-11 524

-11 099

-11 524

-868

-4 078

-868

-4 078

9 622

37 438

9 622

37 438

41 721

42 333

41 721

42 333

1 642

2 645

1 642

2 645

-120

-35

-120

-35

219 612

268 134

219 612

268 134

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

37 438

37 438

Not 4
Generella bidrag från staten inklusive flyktingbidrag
Den del av utbetalt flyktingbidrag som periodiserats till 2016

37 438

Den del av utbetalt flyktingbidrag som intäktsförts 2015

8 200

0

8 200

0

45 638

37 438

45 638

37 438

Övriga generella bidrag från staten

1 422

0

1 422

0

Den del av utbetalt flyktingbidrag som intäktsförts 2015

8 200

0

8 200

0

Summa generella bidrag från staten

9 622

0

9 622

0

Totalt flyktingbidrag utbetalt år 2015 1

1

37 438

Flyktingbidraget har periodiserats med jämn fördelning från och med början av oktober 2015 till och med år 2016.
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Not 5
Finansiella intäkter

Kommunen Kommunen
2015
2016

Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning

Koncernen
2015

Koncernen
2016

9 969

6 065

9 969

79

46

454

460

0

1 097

0

1 097

2 614

2 758

0

0

6 065

Ränteintäkter
Utdelning övriga företag
Borgensavgifter
Övriga finansiella intäkter
Summa

205

67

205

71

8 963

13 937

6 724

11 597

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

-24 637

-21 533

Not 6
Finansiella kostnader
Ränta på lån

-3 590

Övriga finansiella kostnader
Summa

-3 111

-602

-351

-602

-397

-4 192

-3 462

-25 239

-21 930

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde

648 386

689 551

1 453 852

1 539 417

1 058 853

1 131 232

1 975 558

2 112 552

Årets anskaffningsvärde

74 191

95 951

149 654

142 420

Försäljningar/utrangeringar

-1 812

0

-12 660

-6 573

Nedskrivningar

0

0

0

0

Omföringar

0

0

0

0

1 131 232

1 227 183

2 112 552

2 248 399

-410 467

-441 681

-521 706

-573 135

-31 214

-32 878

-52 958

-56 723

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

0

0

1 529

2 832

Utgående ackumulerade avskrivningar

-441 681

-474 559

-573 135

627 787

Utgående bokfört värde

689 551

752 624

1 539 417

1 621 373

13 960

16 446

Verksamhetsfastigheter

211 695

222 564

Vatten- och avloppsanläggningar

262 185

271 108

Specifikation av utgående bokfört värde
Markreserv

Hamnar

70 153

73 544

122 084

159 055

Hyres- och industrifastigheter

2 579

2 387

Brandstationer

5 915

5 501

980

2 019

689 551

752 624

Publika fastigheter

Övriga fastigheter
Totalt
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Not 8
Maskiner och inventarier

Kommunen Kommunen
2015
2016

Ingående bokfört värde

Koncernen
2015

Koncernen
2016

42 894

45 459

48 453

55 605

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

88 860

99 072

119 069

134 874

Årets anskaffningsvärde

10 212

11 745

17 123

13 195

Försäljningar/utrangeringar

0

0

-1 318

-590

Nedskrivningar

0

0

0

0

99 072

110 817

134 874

147 479

-45 966

-53 613

-70 616

-79 269

-7 647

-8 426

-9 931

-10 451

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

0

0

1 278

398

Utgående ackumulerade avskrivningar

-53 613

-62 039

-79 269

-89 322

Utgående bokfört värde

45 459

48 778

55 605

58 157

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 9
Finansiella anläggningstillgångar
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
Andelar i Kommuninvest 1
Övriga aktier, andelar och fordringar
Summa

936

936

936

936

6 742

11 140

6 742

11 140

3

3

1 238

1 238

86 911

91 309

18 671

23 069

1
Andelskapitalet i Kommuninvest avser sedan tidigare inbetalt andelskapital på 723 132 kr. Kommuninvest beslutad ackumulerad insatsemission på
12 307 311 kr samt av kommunen särskilt beslutad insats år 2016 på 4 128 057 kr. Kommunens totala andelskapital inklusive tidigare års emissioner
i Kommuninvest uppgick per den 31 december 2016 till 17 158 500 kr.

Not 10
Förråd och lager

Kommunen Kommunen
2015
2016

Förråd, samhällsbyggnadsförvaltningen

Koncernen
2015

Koncernen
2016

1 018

1 474

1 018

1 474

Lager, Österlens museum

416

485

416

485

Lager och förråd, koncern

-

829

893

1 959

2 263

2 852

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

17 312

13 120

Summa

1 434

Not 11
Exploateringsfastigheter
Fastigheter för bostäder

17 312

Fastigheter för industri
Summa

57

13 120

1 359

1 526

1 359

1 526

18 671

14 646

18 671

14 646
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Not 12
Kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2015
2016

Kundfordringar
Fordringar till staten

Koncernen
2015

Koncernen
2016

15 212

14 990

19 978

17 732

4 171

4 118

7 635

4 521

Mervärdesskattefordringar

10 470

7 804

11 837

9 408

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

59 597

82 971

60 950

83 814

Kommunal fastighetsavgift

32 911

35 521

32 911

35 521

149

343

5 842

10 228

122 510

145 747

139 153

161 224

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 13
Kortfristiga placeringar
Pensionskapital

104 296

106 665

104 296

106 665

Summa

104 296

106 665

104 296

106 665

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 14
Kassa och bank
Bankgiro och bankkonto

167 230

160 221

174 426

178 634

Summa

167 230

160 221

174 426

178 634

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

684 957

703 142

18 185

64 889

703 142

768 031

Not 15
Eget kapital
Ingående resultatutjämningsreserv

19 749

20 000

4 000

4 400

Ingående eget kapital, övrigt

610 915

622 811

Summa ingående eget kapital

634 664

647 211

Årets resultatutjämningsreserv

251

10 000

Årets sociala investeringsfond

400

234

Årets resultat, övrigt

11 896

44 539

Summa årets resultat

12 547

54 773

Utgående resultatutjämningsreserv

20 000

30 000

Ingående social investeringsfond

Utgående social investeringsfond

4 400

4 634

Utgående eget kapital, övrigt

622 811

667 350

Summa utgående eget kapital

647 211

701 984
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Not 16
Avsättningar

Kommunen Kommunen
2015
2016

Summa ingående avsättningar

Koncernen
2015

Koncernen
2016

23 157

29 880

26 683

33 139

18 257

19 948

21 783

23 207

Intjänad PA-KL

3 688

0

3 688

0

Arbetstagare som pensionerats

1 233

0

1 233

0

-652

-581

-964

-910

635

305

693

368

Ingående avsättningar pensioner

Utbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning

298

167

345

202

-3 799

-93

-3 799

-93

Övrig post

-42

-147

-39

-135

Förändring av löneskatt

330

-85

267

-15

Ändrad samordning

Utgående avsättningar pensioner

19 948

19 514

23 207

22 624

Ingående övriga avsättningar

4 900

9 932

4 900

9 932

Övriga avsättningar under året

5 032

10 788

5 032

10 788

Utgående övriga avsättningar 1

9 932

20 720

9 932

20 720

29 880

40 234

33 139

43 344

Summa utgående avsättningar
1

Utgående övriga avsättningar består av fyra ekonomiska händelser. 3,5 mnkr avser uppbokning med anledning av en tvisteförhandling mellan
kommunen och Kommunal där det kan komma att riktas individuella ersättningsanspråk mot kommunen. 0,5 mnkr är avsatta för en rättstvist gällande
en placering på gymnasium. 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. 10 mnkr avser ärenden i domstol avseende skolpeng samt
en tvist angående JoJo-kort till gymnasieelever med anledning av dom i Kammarrätten.

Ansvarsförbindelse

Kommunen Kommunen
2015
2016

Ingående ansvarsförbindelse

454 339

437 363

Pensionsutbetalningar

-17 862

-17 968

6 607

4 815

351

-3

-344

-3 093

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering
Övrig post
Bromsen
Nyintjänade

0

0

-42

-940

Ändrad samordning

-2 372

0

Förändring av löneskatt

-3 314

-4 170

437 363

416 004

53 209

56 581

Utgående ansvarsförbindelse
Förpliktelse minskad genom försäkring 1
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad

1 654

573

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 2016 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Simrishamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31
december 2016 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 832 885 689 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 814 079 192
kronor.

59

Räkenskaper – notförteckning
Not 17
Långfristiga skulder

Kommunen Kommunen
2015
2016

Kommuninvest

Koncernen
2015

Koncernen
2016

491 600

642 689

185 000

215 000

Handelsbanken

0

0

0

0

SEB

0

0

309 000

309 000

105 231

107 518

105 231

107 518

-

22 830

-

22 830

2 049

1 983

2 049

1 983

Anläggningsavgifter vatten och avlopp
VA investeringsfond
Investeringsbidrag
Övriga långfristiga skulder
Summa

0

0

2 603

1 690

292 280

347 331

910 483

1 085 710

Kommunen Kommunen
2015
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 18
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

49 993

51 006

66 292

60 940

Kortfristig skuld koncernkonto

2 229

11 242

2 229

11 242

Anläggningsavgift, återbetalning

2 399

2 399

2 399

2 399

Mervärdesskatteskulder

1 299

1 536

1 394

1 622

Preliminär skatt

8 658

9 997

8 707

10 049

201 823

155 827

221 852

163 145

39 260

43 419

40 896

54 953

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner

4 886

4 930

4 897

6 108

varav pensionskostnad

19 799

21 422

20 272

21 893

varav särskild löneskatt

5 866

5 581

6 208

6 020

varav arbetsgivaravgifter

12 722

14 318

13 368

18 051

1 076

960

6 829

7 326

118 214

65 197

128 021

61 474

290

393

104 150

19 714

266 691

232 400

407 023

269 111

varav upplupna räntekostnader
varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 19
Ej likviditetspåverkande poster

Kommunen Kommunen
2015
2016

Justering pensionsmedelsförvaltning

-6 065

-9 969

Summa

-6 065

-9 969

Not 20
Förändring kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2015
2016

Fordringar

-20 753

Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa

60

-23 237

-242

-525

309

4 026

-20 686

-19 736

Räkenskaper – notförteckning
Not 21
Ökning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2015
2016

Pensionskapital, aktier

0

0

Pensionskapital, räntebärande

-7 000

-13 000

Summa

-7 000

-13 000

Not 22
Minskning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2015
2016

Pensionskapital, aktier

11 500

Pensionskapital, räntebärande
Summa

19 100

3 000

1 500

14 500

20 600

Not 23
Materiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2015
2016

Årets anskaffningar

-84 403

Årets investeringsbidrag

-107 697

0

0

-84 403

-107 697

Årets försäljningar

1 812

0

Summa försäljningar

1 812

0

Summa investeringar

Not 24
Finansiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2015
2016

Nyemission Simrishamns Industrifastigheter AB

0

Förvärv av aktier i Destination Ystad-Österlen AB
Av kommunen beslutad särskild medlemsinsats i Kommuninvest
Insatsemission Kommuninvest

0

0

0

-6 019

-4 128

0

-270

-6 019

-4 398

Nedsättning av aktiekapital i Destination Ystad-Österlen AB

0

0

Summa försäljningar

0

0

Summa investeringar

Not 25
Leasingavgifter, operationell leasing

Kommunen Kommunen
2015
2016

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

10 930

10 375

Senare än 1 år men inom 5 år

24 308

22 325

5 850

2 092

41 088

34 792

Senare än 5 år
Summa
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Räkenskaper – notförteckning
Övriga upplysningar
Skadeståndsanspråk som kommunen gjort bedömningen
att det ej finns skäl att göra avsättning för
Väckt talan avseende markägares värdeminskning/skada 1
Stämning på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning

2

Krav på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning 3
Ansökan om utdömande av särskild avgift

4

Summa

Kommunen Kommunen
2015
2016
99 412

-

5 375

-

317

-

1 000

-

106 104

0

1

Tio markägare väckte talan 2015 mot kommunen solidariskt med miljöförbundet avseende påstådda inskränkningar i
pågående markanvändning inom deras fastigheter. Ärendet avgjort under 2016.

2

En av de tio markägarna ovan ansökte också om stämning mot kommunen och miljöförbundet under påstående om
skada på grund av felaktig myndighetsutövning. Stämningen har tagits tillbaka.

3

En lantbrukare framställde krav mot kommunen på grund av påstående om felaktig myndighetsutövning. Reglerat under 2016.

4

Inspektionen för vård och omsorg ansökte om utdömande av särskild avgift där avkunnats 2016.

Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn
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