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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Satsningen på nyckelgömmor inom hemtjänsten hos alla
brukare i ordinärt boende är bra utifrån såväl arbetsmiljösynpunkt som trygghet för de boende.

Tack för 2017
Först av allt vill jag
tacka våra duktiga medarbetare för det arbete
och den service ni ger
våra medborgare, besökare, företagare med
flera. Ett stort TACK!

Vår översiktsplan vann laga kraft den 15 mars, en plan
som vi politiskt gemensamt har tagit fram under en del år.
Här beskriver vi hur Simrishamns kommun ska utvecklas
de närmaste åren. Denna översiktsplan har fått mycket
beröm, inte minst från länsstyrelsen. Vi har också antagit
ett bostadsförsörjningsprogram, vilket har lett till att vi
fick ett extra bidrag under året på 1,9 mnkr från Boverket.

Händelser under året

Vad som är viktigt för att en kommun ska utvecklas är
bland annat att det byggs bostäder. Därför tycker jag det
är bra att vi tog beslut om att sätta igång att bygga nya
lägenheter på Skansenområdet. Det första spadtaget för 64
nya lägenheter togs i slutet av augusti och de kommer att
stå inflyttningsklara hösten 2018. Det är inte bara i Simrishamns stad som det nu byggs för fullt, utan bland annat
i Kivik där det nu byggs 32 nya lägenheter. Fler områden
att bygga på är på gång runt om i vår kommun. Andra
faktorer för att fler ska välja att bosätta sig och verka i vår
kommun är möjlighet till jobb, bra kollektivtrafik, fungerande infrastruktur, bra vård och omsorg för alla och att vi
har bra service i kommunen.

2017 var ytterligare ett bra år för Simrishamns kommun,
både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Ekonomiskt
gick vi med över 40 mnkr i överskott, vilket innebär att
hittills under denna mandatperiod har vi gått med över
100 mnkr plus. Vi har under mandatperioden investerat
mer än vad man gjort under många mandatperioder i
Simrishamns kommun tidigare och vi kommer även under
2018 att fortsätta investera för att göra Simrishamn till en
attraktiv och intressant kommun att bo, leva och verka i –
och besöka.
I april invigde vi Kontakt Simrishamn som är medborgarnas ingång till kommunen där man får svar på sina frågor
direkt eller blir hänvisad till en handläggare som kan
hantera ärendet. Reaktionerna har bara varit positiva på
vår satsning och studiebesöken har redan varit många från
andra kommuner.

Att vi har bra vård, omsorg och service vet vi redan. Därför är det bra att vi under en del år satsat hårt på fiberutbyggnaden och att vi 2017 är uppe i nästan 90 procent
som har möjlighet till fiberuppkoppling som gör det möjligt att bland annat jobba på distans. Under hela mandatperioden har vi också haft många träffar med både Trafikverket och Skånetrafiken för att säkerställa en bättre
och säkrare kollektivtrafik.

Vi har tagit ett beslut om att satsa extra på vår fina stad
och har anställt en centrumutvecklare med målsättningen
att Simrishamns stad ska bli ”Årets stadskärna 2019”, en
målsättning vi strävar efter tillsammans med de som bor,
lever och verkar i kommunen.

Vi har också under 2017 antagit riktlinjer för kommunens
näringslivsarbete och påbörjat ett arbete tillsammans med
företagarna om hur vi som kommun tillsammans med
näringslivet ska bli ännu bättre på att hantera företagsfrågor.

En fråga som äntligen har kommit långt är heltidsprojektet, att vi erbjuder alla medarbetare möjlighet till att
arbeta heltid om man vill och önskar. Därför gläder det
mig lite extra att vi nu tecknat ett nytt kollektivavtal för
hela vård- och omsorgsområdet inklusive LSS, som innebär att samtliga anställda inom dessa områden får en tillsvidareanställning på 100 procent från och med den 1
januari 2018. Vi tog ett politiskt beslut att under året satsa
mer på våra anställda. Bland annat ökade vi friskvårdsersättningen till medarbetarna från 500 kr per anställd till
1 500 kr per anställd vilket gjorde att antalet som utnyttjade friskvårdsersättningen ökade med 20 procent. Satsningen och flera års medvetet arbete för att minska sjukfrånvaron i vår kommun har gett resultat: frånvarotiden på
grund av sjukdom var bara 4,1 procent 2017 och med det
är Simrishamn den kommunen i landet med lägst sjukfrånvaro. Redan 2016 låg vi bra till: femte plats i riket och
på andra plats i Skåne, med 4,8 procent.

Något som också var mycket positivt var att det under
2017 föddes fler barn i Simrishamns kommun än det gjort
på många år. Därför behövde vi bygga ut förskolan där vi
i våras invigde Kometen och i augusti invigdes också en
ny flygel och ett nytt kök på Simrislundsskolan.
Beslut om Campus Österlen togs under hösten, för utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Alla utbildningar på Campus Österlen kommer att
styras av efterfrågan och bygger på̊ nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. Vi har också beslutat att successivt återta huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen.
Detta gör att vi har en bättre styrning på vuxenutbildningen än tidigare.

LSS-verksamhetens Café Stinsen i stationshuset i Simrishamn invigdes under hösten och verksamheten har fått
många lovord och kundantalet har ökat.

Sommarkulturskola genomfördes för andra året under sex
sommarveckor med i genomsnitt 90 deltagande barn varje
dag, vilket är mycket bra.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Vår kulturpedagogiska enhet fick Region Skånes utmärkelse Kulturpalett 2017, med prissumman 100 000 kr, för
sitt arbete med barn och unga. Vår barn- och utbildningsförvaltning var den första i Skåne som fick Region Skånes
kulturnämnds vandringspris.

•

Årets företagare i Simrishamns kommun 2017 (delas
ut tillsammans med Företagarna) blev Helena Åkesson, Skillinge emalj.

•

Marianne och Johan Frank med företaget Genuin
hundtjänst blev Årets nyföretagare.

Vi fick också det internationella miljöpriset ”Baltic Sea
Clean Maritime Award” för vårt Östersjöprojekt som
handlar om förlorade fiskeredskap och spökfiske i Östersjön. Projektet leds av vårt Marint centrum i Simrishamn
med nio partners från Estland, Polen och Tyskland.

•

Priset Årets unga företagare 2017 gick till John Ekström i Skillinge med företaget John Henric Sweden.

•

Marie och Gustav Mandelmann med Mandelmanns
trädgårdar utsågs till Årets näringslivsambassadörer
2017.

Tullhusstranden, den första delen av Sjöfartsstråket i
Simrishamn, vann Region Skånes och Sveriges Arkitekter
Skånes arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i
Skåne. Sedan tidigare har Tullhusstranden tilldelats Sveriges Arkitekters Sienapris, landets mest prestigefulla
utmärkelse inom landskapsarkitektur.

Men också andra personer har gjort att Simrishamns
kommun synts mycket i media under 2017. Peder Fredricsson tog EM-guld i hästhoppning samt vann Jerringpriset, Malin Haak tog hem vinsten i tv-programmet
Dessertmästarna 2017 och Mandelmanns tog storslam på
tv-prisgalan Kristallen.

Nya Jonebergs torg med tillhörande allmänna ytor anlades
och invigdes under hösten.

Framtiden
2018 är inte bara ett valår utan det kommer med all sannolikhet att bli ett mycket intensivt år även av andra skäl.

Även aulan på Fredsdalsgatan 7 byggdes om och stod i
somras klar att användas som ytterligare en möteslokal i
Simrishamns kommun.
Medborgarhuset i Sankt Olof upprustades in- och utvändigt för att även fortsättningsvis kunna vara en samlingspunkt.
Vi har sedan 2015 bytt ut armaturer för minskad energiförbrukning och under året färdigställdes projektet på våra
gator och vägar på landsbygden. Arbetet har fortsatt i
centrala Simrishamn.
Vad som länge och väl har diskuterats i kommunen är
husbilsparkeringar. Nere vid småbåtshamnen i Simrishamn har det gjorts i ordning en 24-timmarsparkering
för sju husbilar, vilken var mycket positiv för servicen
sommaren 2017, med cirka 1 000 husbilar.
Under året har det beslutats om ett nytt museimagasin på
Skansenområdet. Detta efter att det i flera år diskuterats
om behovet av ett nytt magasin. Detta gör att vi äntligen
kan ha ett museimagasin som uppfyller alla krav på ett
magasin med bland annat en bra arbetsmiljö för våra
medarbetare. Magasinet kommer att stå klart under 2018.
Kommunen premierar också insatser och delar ut priser:
•

Arkitekturpriset för 2017 tilldelades ett fritidshus i
Kyhl, Mälarhusen.

•

Miljöpriset för 2017 tilldelades Österlens golfklubb.

•

Kulturpriset 2017 tilldelades skådespelaren, regissören och dramatikern Boel Marie Larsson.

•

Idrottspriset 2017 tilldelades Österlens ridklubb.

•

Föreningsledarstipendiet 2017 tilldelades Lena Hall,
Sankt Olofs gymnastikförening.

•

Ett nytt LSS-boende byggs i Gärsnäs.

•

Gratis busskort för alla över 75 år kommer att verkställas under våren.

•

Ett allaktivitetshus (seniorernas hus) utreds just nu
och vi kommer att fatta beslut i frågan under våren.

•

Vi planerar just nu starten av Campus Österlen. Ny
verksamhetschef har anställts och kommer att tillträda i mars.

•

Museet kommer under året att, på försök, ha fri entré
till utställningarna.

•

Asfalteringen av våra gator och vägar kommer att
fortsätta.

•

Vi kommer under året att fatta beslut om VA-avtalet
med Tomelilla. Utbyggnad och renovering av vårt
VA-ledningsnät fortsätter.

•

Bostadsbebyggelsen kommer att fortsätta, bland
annat är en markanvisningstävling i Kivik aktuell.

•

Om-, till- och utbyggnaden av Kiviks reningsverk
kommer att påbörjas under 2018 och beräknas vara
klar någon gång 2019–2020.

•

En annan fråga som har lyfts under flera år är en
biblioteksbuss och en sådan planeras börja rulla till
sommaren 2018.

Till sist vill jag först och främst tacka samarbetspartierna
C, MP, ÖP och L för ett gott samarbete under 2017, men
vill också tacka övriga partier för ett bra samarbetsklimat.

Karl-Erik Olsson (S),
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse – utveckling år 2017
Befolkning

Arbetsmarknad och kompetens

2017 visar på en befolkningsminskning med 109 personer
(plus 420 personer föregående år). Flyttningsnettot är plus
26 personer (plus 599 personer föregående år). Den demografiska utvecklingen påverkar i hög grad den kommunala verksamheten. De senaste årens oro i världen har
lett till stora flyktingströmmar bland annat till Sverige och
det har påverkat inflyttningen även till Simrishamn. Under 2017 minskade antalet nyanlända såväl nationellt som
lokalt. En av utmaningarna har varit och är fortsättningsvis att finna en effektiv integration där människor snabbt
lär sig svenska och kommer i utbildning, praktik och
arbete samt att finna bostäder till alla. Ytterligare en 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. Under hösten 2018 kommer Simrishamns
Bostäder AB att färdigställa 64 nya lägenheter på
Skansenområdet i Simrishamn.

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 kommunens arbetsmarknadsintegrationsprojekt med praktik och svenskundervisning
som riktat sig mot asylsökande.
Den registrerade arbetslösheten vid Arbetsförmedlingen i
Simrishamn var per den siste december 8,2 procent.

Näringsliv
Sammantaget måste näringslivsutvecklingen i kommunen
ses som tillfredsställande. Nystartade och inflyttade företag uppgick till 121 stycken under år 2017. I kommunen
återfanns vid årsskiftet totalt 3 047 registrerade företag
vilket i förhållande till kommunstorleken är ett högt antal
Under året inträffade endast en konkurs i hela kommunen.
Utvecklingen inom handeln var fortsatt positiv och omsättningen i kommunen har de senaste åren fortsatt att
öka.

Österlengymnasiet på äppelmarknaden i Kivik
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt
Allmänekonomiska förutsättningar

Kommunens ekonomiska resultat

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. BNP ökade
med 3,2 procent 2016 och med 2,5 procent 2017. För
kommunerna har de senaste årens långa konjunkturuppgång medfört en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan
2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent
per år. Det är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet
för den närmast föregående konjunkturcykeln.

För år 2017 uppgick det budgeterade balanskravsresultatet
till 23,1 mnkr. Det slutliga utfallet visade ett positivt resultat på 40,6 mnkr. Av resultatförbättringen avser drygt
16 mnkr kommunens finansiering och resterande nämndernas sammantagna överskott. Närmare förklaringar ges
i avsnitten ”Nämnderna” respektive ”Finansiering”.
Balanskravsavstämning
(tkr)

Ökningstakten de senaste åren har varit möjlig tack vare
en lång period av sysselsättningsökning. Antalet sysselsatta ökade med 522 000 från 2009 till och med 2017.
Beroende på den ökade befolkningen steg samtidigt antalet personer i arbetskraften med 473 000 under samma
period. Effekterna på arbetslösheten innebar sammantaget
en minskning från 8,3 procent till 6,7 procent.

Bokslut
2016

Bokslut
2017

54 773

41 856

Fastighetsförsäljningar, reavinster

-2 902

-2 422

Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring

-9 939

-7 223

7 600

8 400

49 532

40 611

-10 000

-10 000

-400

-400

Årets resultat enligt resultaträkning
Justeringar

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen

Det antagligen mest anmärkningsvärda de senaste åren ur
ett ekonomiskt perspektiv bör vara att högkonjunktur har
kombinerats med historiskt låga räntor. Riksbankens
styrränta är fortsatt negativ och uppgick vid årsskiftet till
minus 0,5 procent. Effekterna av detta när konjunkturen
vänder är mycket svårbedömda.

Balanskravsresultat
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel till social investeringsfond
Medel från social investeringsfond
Balanskravsresultat, efter
justering 1

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömning
kommer tillväxttakten i ekonomin att vara stark även
under 2018. BNP bedöms stiga med närmare 3 procent.
Även sysselsättningen bedöms öka. Från 2019 är prognosen att svensk ekonomi kommer in en period med långsammare tillväxt av BNP. Sveriges Kommuner och
Landstings bedömning är vidare att sysselsättningsutvecklingen blir svag eller till och med negativ mellan
2018 och 2020. Då kommunernas intäktssida är beroende
av sysselsättningsnivån kan en sådan utveckling innebära
en snabb uppbromsning för sektorn.

1

166

75

39 298

30 286

Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa.

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgick till
41,9 mnkr. Nedan redovisas de justeringar som gjorts för
att få fram det kommunallagsreglerade balanskravsresultatet. I kommunens ekonomiska styrning används balanskravsresultatet som är av mer långsiktig karaktär då poster
av engångskaraktär exkluderas.
Under året genomfördes fastighetsförsäljningar i Simrishamns hamn som medförde realisationsvinster på 2,4
mnkr, vilka avräknades vid balanskravsavstämningen.
Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen beror
på att avsikten med dessa medel är att underlätta finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför
exkluderades värdeförändringen vid avstämningen
gentemot balanskravet. Justerat belopp 7,2 mnkr, bestod
av utdelningar och realisationsvinster vid försäljningar.
Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till finansieringen av verksamheten genom årliga uttag som beaktats
vid balanskravsavstämningen, 8,4 mnkr för år 2017. 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.
Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle att avsätta cirka 17,1 mnkr. Därefter har det till och med år
2016 sammantaget avsatts ytterligare 12,9 mnkr. Belopp
4
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• Barn- och utbildningsnämnden hade en positiv
budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Förskoleklass- och
grundskoleverksamheten visade ett överskott på 4,2
mnkr främst beroende på att fler elever var kvar i
asylprocessen än budgeterat. Kommunen erhöll därmed ersättning från Migrationsverket för dessa elever.
Gymnasieverksamheten visade ett överskott på 2,8
mnkr vilket var ett resultat av att allt fler elever valde
en utbildning i kommunens regi. Förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg uppvisade en negativ avvikelse på 2,6 mnkr. Underskottet berodde på ökat behov av stödinsatser för barn med särskilda behov. Inte
heller särskolan klarade budgeten. Detta till följd av
att fler elever hade extra behov av stöd.

som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För år 2017 fanns utrymme att avsätta 30 mnkr.
Kommunen har emellertid valt att avsätta ett lägre belopp,
10 mnkr, och reserven uppgick vid årsskiftet till 40 mnkr.
Resterande utrymme har istället möjliggjort en ökad egenfinansiering av investeringsverksamheten.
I bokslut 2013 avsattes 4 mnkr till en social investeringsfond. Enligt antagna riktlinjer ska 0,4 mnkr årligen avsättas. Efter 2017 års avsättning uppgår denna fond till närmare 5 mnkr.

Nämnderna
Nämndernas sammantagna nettokostnad uppgick till
1 003,7 mnkr. Utfallet var 1,3 mnkr lägre än budgeterat.
Cirkeldiagrammet nedan visar nämndernas andel av den
totala nettokostnaden.

• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett positivt
utfall mot budget på 1,6 mnkr. Plan- och byggverksamheten visade störst överskott med 1,8 mnkr beroende på lägre personalkostnader och även högre intäkter. Inom exploateringsverksamheten innebar ett avslutat projekt i Baskemölla en positiv avvikelse på 1,6
mnkr. Hamnverksamheten visade underskott med 1,7
mnkr bland annat till följd av lägre intäkter från lossning, hamnavgifter och elavgifter.
• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 1,1
mnkr. Förstudien angående ”Rätten till heltid” medförde överskott med 0,4 mnkr. Den nya hemsidan var
försenad och detta gäller även införandet av e-tjänster
vilket sammantaget innebar en positiv avvikelse på 0,2
mnkr. Vakanser inom förvaltningen medförde nästan
0,2 mnkr i lägre kostnader.

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

• Kultur- och fritidsnämnden hade en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Underskottet förklaras av
kostnader, så som faktiska advokatkostnader samt
vissa avsättningar, hänförliga till att nå en lösning i
frågan om framtida campingverksamhet i Simrishamn.

Socialnämnden visade ett underskott på 3,0 mnkr.
Den största negativa avvikelsen avsåg vård och omsorg, minus 10,9 mnkr. En orsak till detta var att insatserna blev mer kostsamma än beräknat. Därtill fanns
det tomma lägenheter inom särskilt boende och anpassning av verksamheten utifrån denna förutsättning
var svårare än planerat. Även LSS-verksamheten redovisade ett betydande underskott med minus 6 mnkr.
Fler beviljade insatser i form av personlig assistans till
följd av ändrade regler hos Försäkringskassan ökade
kommunens kostnader. Vidare ökade behovet av
gruppboende samt att det tillkom en kostsam extern
placering. Hälso- och sjukvårdsverksamheten hade en
negativ avvikelse på 1,4 mnkr då problem med att rekrytera vikarier innebar behov av att köpa in tjänster
från bemanningsföretag. Individ- och familjeomsorgsverksamheten visade samtidigt ett större överskott
med 13,2 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen var att
de planerade avvecklingskostnaderna inom integrationsverksamheten blev lägre än beräknat. Även kostnaderna för flyktingmottagandet understeg budgeterad
nivå. Kostnaderna för förvaltningens centrala administration blev 2,1 mnkr lägre än budgeterat.

• Byggnadsnämnden, kommunfullmäktige,
revisionen, valnämnden och överförmyndarverksamheten redovisade tillsammans ett resultat i
nivå med budget.
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bland annat genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa
avgifter uppgick investeringsverksamheten till knappt 108
mnkr. I genomsnitt under den senaste femårsperioden har
nivån uppgått till 81 mnkr per år.

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.
Finansiering
(mnkr)
Skatter och generella bidrag
Pensioner
Interna pensionsavgifter
Räntor med mera
Avskrivningar
Internt erlagda kapitalkostnader
Ej använda reserver
Övrigt

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

1 049,5

10,2

-60,6

-4,3

34,2

4,5

2,0

3,4

-44,0

0,5

51,7

-1,0

0,0

3,0

3,1

-0,1

Summa, balanskravspåverkande

1 035,9

16,2

Pensionsplacering, värdeförändring

7,2

7,2

Fastighetsförsäljning

2,4

2,4

1 045,5

25,8

Summa

Investeringsredovisning
(mnkr)
Investeringar
Anläggningsavgifter
Investeringar efter avdrag för
anläggningsavgifter

Bokslut
2017

Budget
2017

111,4

216,4

-3,8

-2,1

107,6

214,3

1

Under året erhölls cirka 4,2 mnkr i form av anläggningsavgifter. Av
dessa avgifter delfinansierade cirka 3,8 mnkr (90 procent) investeringar.
Resterande intäktsfördes för att täcka kostnader i driftbudgeten.

Av kommunens totala investeringar på 111 mnkr stod
samhällsbyggnadsnämnden för 101 mnkr. Drygt 27 mnkr
avsåg det pågående reinvesteringsprogrammet avseende
gator, belysning, parker och fastigheter. Programmet
omfattar 104 mnkr och hittills har sammantaget 71 mnkr
använts. Ett annat större projekt var färdigställandet av
Simrislundsskolans tillbyggnad. Den totala utgiften uppgick till 21 mnkr, varav 20 mnkr under 2017.
Inom vatten- och avloppsverksamheten uppgick investeringarna till knappt 22 mnkr. En nivå som var betydligt
lägre än planerat, då investeringsbudgeten för denna verksamhet var 82 mnkr.

Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på
nästan 26 mnkr. Exkluderas realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och pensionsmedelsförvaltningen, det
vill säga i likhet med vid balanskravsavstämningen, var
resultatet 16,2 mnkr bättre än budget.

Inom den skattefinansierade verksamheten uppgick de
eftersläpande investeringar till cirka 45 mnkr. En betydande del, ungefär 22 mnkr avsåg det offentliga rummet.
Därtill har genomförandetakten av det tidigare nämnda
reinvesteringsprogrammet varit närmare 10 mnkr lägre än
planerat.

Skatter och generella statsbidrag uppvisade en positiv
budgetavvikelse på 10,2 mnkr. Skatteintäkternas avvikelse uppgick till plus 5,1 mnkr som förklarades av fler
invånare än prognostiserat. Fastighetsavgiften överträffade budgeten med 3,0 mnkr. Dessutom erhöll kommunen
1,9 mnkr i en statlig byggbonus.

Ekonomisk ställning
Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 389 mnkr
(1 322 mnkr föregående år). Ökningen beror på anläggningstillgångarna, medan nivån på omsättningstillgångarna är oförändrad.

Kommunens pensionskostnader översteg budgeterad nivå
med 4,3 mnkr. Detta underskott uppvägdes emellertid av
att de interna pensionsavgifterna från nämnderna var
högre än budgeterad nivå.

Skulderna inklusive avsättningar uppgick till 645 mnkr
(620 mnkr föregående år). Det egna kapitalet var 744
mnkr (702 mnkr föregående år) vilket innebar att soliditeten ökade från 53,1 procent år 2016 till 53,6 procent 2017.
Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner uppgick
soliditeten till nästan 25 procent (22 procent föregående
år). Som en viktig indikator på en kommuns långsiktiga
ekonomiska handlingsberedskap brukar anges att soliditeten inte bör minska över tiden. Efter att under några år
haft en soliditet runt 56 procent sjönk nivån under 2015
till 52 procent. De två senaste åren har det således skett en
återhämtning.

Försenade investeringar, en lägre räntenivå samt en inte
budgeterad utdelning utgjorde förklaringarna till den
positiva avvikelsen på 3,4 mnkr gällande räntor med
mera.
Av de ursprungligen budgeterade reserverna på sammantaget nästan 16 mnkr resterade vid årsskiftet 3 mnkr.

Investeringar
Kommunens samlade investeringsbudget uppgick till 216
mnkr, varav 118 mnkr berodde på försenade projekt från
2016. Utfallet för 2017 slutade på 111 mnkr.

Ett mått på en mer kortsiktig handlingsberedskap är rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder). Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar,
uppgick vid utgången av år 2017 till 76 mnkr, vilket kan

Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt
jämföras med 90 mnkr föregående år.

pensionsåtagandet, en ökning med närmare 2 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.

Likviditeten uppgick vid utgången av år 2017 till 197
mnkr, varav 12 mnkr avser de kommunala bolagens del i
koncernkontot. Likviditetsökningen var nästan 37 mnkr
under året. Ökningen följer av försenad investeringsverksamhet. Ett annat skäl till den höga likviditetsnivån är att
trygga tillgången till medel i det fall resultatutjämningsreserven kan behöva nyttjas vid en framtida konjunkturförsämring. Dessutom avvecklades en likviditetsreserv i
form av en outnyttjad checkräkningskredit på 30 mnkr
under året.

Av åtagandet var 402 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 2009 med ett sammanlagt belopp på
cirka 49 mnkr, varav således 8,4 mnkr under 2017.

Vid årsskiftet var den långfristiga upplåningen 237 mnkr,
en ökning med 22 mnkr. Nyupplåning gjordes under året,
trots den goda likviditeten, 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

Värde
161231

Bokfört värde

106,7

Marknadsvärde

164,6

Förändring marknadsvärde

Värde
före
uttag

Uttag

-19,5

-19,8

-416,0

-401,9

106,7

105,5

-328,9

-316,2

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

164,6

167,5

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

2,1%

1,8%

Förändring av pensionsförpliktelser

-4,8%

-3,2%

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

37,8%

39,7%

105,5
175,9

-8,4

6,9%

167,5

God ekonomisk hushållning

1,8%

Placeringspolicy1

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:

(+/-20)

49,7

Aktier

60,0

(+/-20)

50,3

(0–60)

24,9

varav globala aktier

0–40)
100,0

•

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.

Det övergripande målet bröts i budget 2017 ner i följande
finansiella mål:

Bokslut
2017

40,0

varav svenska aktier

1

Avsättning pensioner

= Återlån, dvs totala förpliktelser minus
finansiella placeringar

Värde
171231

Räntebärande papper

Summa

2017

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde

I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2017. 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 50 procent placerade i aktier. Undervikten i
aktier följer av en försiktigare marknadssyn än normalt.
Tillgångsslag (%)

2016

Ansvarsförbindelse

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången av 2017 ett bokfört värde på 105,5 mnkr och ett
marknadsvärde på 167,5 mnkr. Marknadsvärdet på placeringen ökade med 1,8 procent under året. Då bör beaktas
att kommunen i slutet av året gjorde ett uttag på 8,4 mnkr.
Den egentliga avkastningen uppgick därmed till 6,9 procent.
Pensionsplacering
(mnkr)

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

• Balanskravsresultatet ska för åren 2017–2019 i genomsnitt minst uppgå till 1 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift samt
specifikt för år 2017 minst uppgå till 2 procent.
• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara
avgiftsfinansierad.

25,4

• 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).

100,0

Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse

Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 422
mnkr, en minskning med 14 mnkr i förhållande till bokslut 2016. Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarade nästan 40 procent av det totala

Balanskravsresultatet uppgick för 2017 till 40,6 mnkr.
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt
Utfallet motsvarade 3,9 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet
blev därmed uppfyllt.

samheten ökade låneskulden med cirka 9 mnkr. Inom
reinvesteringsprogrammet, som under åren 2015–2018
uppgår till 104 mnkr, användes 27 mnkr under 2017.
Detta belopp hade enligt målet fått lånefinansieras men
upplåningen kunde för detta ändamål begränsas till
13 mnkr.

Vatten- och avloppsverksamheten är i ekonomisk balans.
Utfallet för året möjliggjorde en ökning av verksamhetens
investeringsfond med 2,3 mnkr. Denna fond, som efter
årets avsättning uppgår till 25,2 mnkr, ska användas till
att täcka kapitalkostnader för kommande investering i en
förbindelseledning mellan Brösarp och Kivik.

Samtliga tre finansiella mål uppnåddes därmed under
2017. Kommunens styrning av verksamheten sker bland
annat genom fem övergripande mål som har 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.

Även målet som reglerar kommunens upplåning bedöms
vara uppnått. Kommunens samlade upplåning ökade under året med 22 mnkr. Avseende vatten- och avloppsverk

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. Antal inflyttade under året uppgick
till 1 406 personer och antal utflyttade uppgick till
1 380 personer.

Frisknärvaron understiger inte 95
procent.
(Uppföljningsansvar: Kommunstyrelsen)

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgick till 95,9 procent.

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

Kommunens anläggningar är
För att upprätthålla värdet på våra
underhållna så att kapitalförstöring anläggningstillgångar och minska
undviks. Uppdrag ges till samhälls- kommande investeringsbehov.
byggnadsförvaltningen att ta fram
underhållsplaner som ska innehålla investeringsutgift, driftskostnad samt vara tidsbestämda och
kopplade till budget.
(Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadsnämnden)

Målet är delvis uppfyllt. Underhållsplaner för gator
och vägar samt hamnar färdigställdes under året.
Underhållsplaner avseende gatubelysning påbörjades
under året och beräknas att bli klar 2018. Underhållsplaner för park-/grönytor beräknas att bli klara 2019.
Gällande fastighetsverksamheten gjordes statusbesiktningar under året, vilka kommer att ge underlag
för underhållsplanerna som beräknas att bli klara
2018. Vatten- och avloppsverksamhetens underhållsplaner beräknas att bli klara 2018.

Eleverna i kommunens grundskola åk 9 och åk 2 gymnasiet kan
rekommendera sin skola till andra
elever. Mäts genom Skolinspektionens skolenkät. Målet är ett
genomsnitt på minst 6 på en skala
mellan 0–10.
(Uppföljningsansvar:
Barn- och utbildningsnämnden)

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 delvis uppfyllt. Resultatet i Skolinspektionens
skolenkät var 5,5 för åk 9 och 8,5 för åk 2 gymnasiet.

Av invånarna som är äldre än 80
år ska andelen som erhåller omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt boende minska
eller vara oförändrad jämfört med
år 2012 (basår).
(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 över 80 år som erhöll omsorg i särskilt boende eller hemtjänst var 33 procent
jämfört med 35 procent 2012 enligt Sveriges officiella
statistik, Socialstyrelsen.

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. De fokusområden som fastställts av

kommunfullmäktige har nämnderna sedan brutit ned i
nämndmål. Dessa mål har utgjort nämndernas styrning av
verksamheten under budgetåret. Uppföljning av dessa
nämndmål finns redovisade i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
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Sammanfattningsvis gjorde nämnderna bedömningen att
26 av de 38 nämndmålen var uppfyllda (2016 var det 16
av 38 mål). Det var sju mål som bedömdes vara delvis
uppfyllda medan fem mål inte bedömdes vara uppfyllda.
Totalt ansågs således 87 procent av nämndmålen vara helt
eller delvis uppfyllda.

bra har varit viktigt. Detta då perioden har karakteriserats
av en lång och allt starkare konjunktur. Därtill har staten
haft en viktning av statsbidragen som gynnat kommuner
med större andel av flyktingmottagande än genomsnittligt. Denna fördelningsgrund kommer successivt att avta
de närmaste åren.

Det positiva ekonomiska resultatet för år 2017 innebar att
kommunen har haft överskott alla år från bokslut 2003
och framåt. Under den senaste femårsperioden har balanskravsresultatet i genomsnitt motsvarat drygt 2,6 procent av skatter, generella bidrag respektive utjämningsbidrag samt fastighetsavgift. Ett utfall som överstiger den
nivå på 2 procent som Sveriges Kommuner och Landsting
bedömer som god ekonomisk hushållning för den genomsnittliga kommunen.

Efter hand som den samhällsekonomiska utvecklingen
blir svagare samt att fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna viktas om för att i sin helhet ingå i det
generella statsbidraget, krävs det en beredskap för kommunen att bibehålla en balanserad ekonomi. Framöver
kommer därtill kommunernas kostnader att öka till följd
av den demografiska utvecklingen, troligtvis med ökat
tryck från 2020 eller strax därefter. Genom de senaste
åren har kommunen lagt en grund för att hantera ovan
beskrivna utveckling.

Liksom tidigare år uppnåddes de finansiella målen under
2017. Även måluppfyllelsen gällande nämndmålen och
verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk
hushållning får anses vara god. Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen under 2017 följt det som
kan betraktas som god ekonomisk hushållning.

En annan mycket stor utmaning för kommunen är befolkningsutvecklingen. Antalet invånare uppgick till 19 376
personer, vilket innebar en minskning med 109 personer
under 2017. Samtidigt hade kommunen en betydande
ökning på 420 invånare året dessförinnan. De senaste två
åren har befolkningsökningen således sammantaget uppgått till 311 personer, vilket motsvarar 1,6 procent. Om
kommunen kan behålla befolkningsantalet eller till och
med öka detta kommer att ha en stor inverkan på kommunens framtida utvecklingsmöjligheter.

Ekonomisk framtidsbedömning
Kommunens hittillsvarande utveckling bedöms, som
tidigare nämnts, ligga i linje med god ekonomisk hushållning. Att de ekonomiska resultaten de senaste åren varit

Konstverk av eleverna på Simrislundsskolan
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Förvaltningsberättelse – Simrishamns kommun år 2017

Investeringarna uppgick till 111,4 mnkr
(111,8 fg år).

Resultatet uppgick till
41,9 mnkr (54,8 fg år)
och balanskravsresultatet uppgick till 40,6
mnkr (49,5 fg år).

Det fanns 1 347 månadsanställda
årsarbetare per den siste
december (1 267 fg år).

Frisknärvaron var
95,9 procent under
året (95,2 fg år).

Ett nytt avtal tecknades
för hela vård och omsorg
samt LSS, som innebär
att samtliga anställda
inom dessa områden får
en tillsvidareanställning
på 100 procent från och
med den 1 januari 2018.

Invånarantalet
minskade med 109
personer till 19 376
invånare.
(19 485 fg år).

Kontakt Simrishamn
startade sin verksamhet under året.

Projektet Marelitt Baltic,
som behandlar spökgarnsproblematik, vann
det internationella
miljöpriset Baltic Sea
Clean Maritime Award.

Kommunfullmäktige
beslutade om ett nytt
museimagasin, dit samlingarna kommer att flytta
under 2018.

Kommunens nya
översiktsplan,
Framtiden, vann
laga kraft.

Hemtjänsten uppnådde
plats nummer fem i den
nationella mätningen
Kommunens Kvalitet i
Korthet.

Kontrakt avseende
en biblioteksbuss
tecknades, där
beräknad drift är till
sommaren 2018.

Tullhusstranden vann
Region Skånes
arkitekturpris 2017.

Centrumutvecklingen i
Simrishamn startade
under sensommaren
arbete med fokus på att
bli Årets Stadskärna
2019.

Kulturpedagogiska enheten tilldelades Region Skånes kulturnämnds
vandringspris Kulturpaletten.

Stationshuset i
Simrishamn byggdes om för ny LSSverksamhet, Café
Stinsen.

Särskilt boende i
Hammenhög återgick till att drivas i
kommunal regi.

En ny förskola, Kometens förskola, öppnade för att möta det
ökade behovet av platser i
förskolan.

Fullmäktigemötena
webbsändes.

Beslut fattades om att starta ett
Campus Österlen, ett samlingsnamn för utbildningar och fortbildningar på högskole- och
yrkeshögskolenivå.

Österlens museum
inrättade sin första
barnavdelning,
Skrabban.

Ny cirkulationsplats
vid västra rondellen
anlades.
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Under hösten öppnades en enhet på
särskilt boende i
Borrby med inriktning mot brukare
med kognitiv svikt,
psykisk ohälsa
och/eller missbruk.

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
2013

Bokslut
jan-dec
2014

Bokslut
jan-dec
2015

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-dec
2017

58

56

52

53

54

98

99

99

96

97

627,3

634,7

647,2

702,0

743,8

33,1

33,6

33,9

36,0

38,4

1 090,9

1 133,3

1 236,1

1 321,9

1 389,0

57,6

59,9

64,8

67,8

71,7

155,0

155,0

185,0

215,0

237,0

8,2

8,2

9,7

11,0

12,2

475,8

454,4

437,4

416,0

401,9

Avsatt till pensioner (mnkr)

18,2

18,3

19,9

19,5

19,8

Årets resultat (mnkr)

22,8

7,4

12,5

54,8

41,9

Nettoinvesteringar (mnkr)

39,1

76,0

90,4

111,8

111,4

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

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

18 951

18 905

19 065

19 485

19 376

Antal invånare
Antal invånare per den 31 december 2017 uppgick till 19 376, vilket var en minskning med 109 personer jämfört med
samma tidpunkt föregående år.
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Den personalekonomiska redovisningen presenteras i en
fördjupad form i den separata produkten Personalbokslut
2017. Nedanstående redovisning består av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.

egen regi. Andra ökningar kan härledas till att antal extratjänster och andra typer av projekt kopplade till integration samt förstärkningsresurser i samband med detta,
ökade.

Antal anställda

Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor
grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställningar. De kan 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 utökningar av ordinarie verksamhet, medan
vikariat används vid ersättning av tillsvidareanställd personal som är frånvarande. I tabellen nedan redovisas antal
månadsavlönade årsarbetare, uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda. För fler uppgifter
hänvisas till personalbokslutet.

I Simrishamns kommun var 1 527 personer månadsavlönade per den 31 december 2017 vilket motsvarade
1 347 årsarbetare. Av de var 1 299 tillsvidareanställda,
vilket motsvarar 1 154 årsarbetare.
En betydande majoritet av kommunens anställda, 77 procent, var kvinnor. Andelen män ökade dock med cirka två
procent sedan föregående år. Under året ökade antal årsarbetare med cirka 80 årsarbetare. Störst förändring syns
på socialförvaltningen som ökade med cirka 44 årsarbetare. Detta kan till stor del förklaras av att kommunen
under året tog tillbaka Hammenhögs vård och omsorg i
Antal månadsanställda per
årsarbetare per förvaltning
per den 31 december

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

2016

2017

2016

2017

2017

2016

2017

2016

2017

2017

Kommunledningskontor

19

18

26

31

49

5

9

8

8

17

Samhällsbyggnadsförvaltning

55

60

56

58

118

6

6

3

4

10

9

7

18

21

28

2

2

3

4

6

72

77

284

284

361

18

26

45

50

76

69

74

508

524

598

18

37

43

47

84

224

236

892

918

1 154

49

80

102

113

193

Kultur- och fritidsförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Totalt

Löner och övriga personalkostnader
Direkta
personalkostnader (tkr)

2015

2016

2017

Arvode till förtroendemän

5 743

5 526

6 108

Ersättn. till uppdragstagare

5 990

10 083

9 914

365 245

398 931

425 566

25 444

27 683

29 037

2 432

1 702

2 288

44 847

52 827

53 315

Sjuklön

5 420

5 767

5 977

Reseersättning, traktamente

1 554

1 769

1 536

Omkostnadsersättning

2 665

3 860

4 273

Övrigt

1 544

1 127

2 608

Personalomkostnader

159 010

177 693

191 444

Summa

594 450

659 285

703 029

Löner till arbetstagare
varav timlöner
Lön vid tjänstledighet
Semesterlön

Under 2017 uppgick personalkostnaderna till 703 mnkr.
Den största enskilda posten som ökade jämfört med föregående år var lönekostnader. Kommunen ökade med cirka
80 årsarbetare varav cirka hälften av ökningen kan härledas till återtagandet av Hammenhögs vård och omsorg i
egen regi.
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Sjukfrånvaro
att finna i åldersgruppen 50 år och uppåt, där minskningen
märktes både på korttids- och långtidsfrånvaron. Den
enda grupp där sjukfrånvaron ökade var män i åldersgruppen 30–49 år. Det gäller både korttids- och långtidsfrånvaro. Även i gruppen under 29 år var minskningen
stor. Emellertid gäller det få individer och ger därför stort
utslag.

Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 4,1 procent, vilket var en minskning jämfört med föregående år
då motsvarande siffra var 4,8 procent. Simrishamns
kommun var därmed den kommun i landet med lägst
sjukfrånvaro 2017.
Det var i stort sett minskningar i samtliga åldersgrupper
hos både män och kvinnor. Den största minskningen står
Sjukfrånvaro,
samtliga anställda
Sjukfrånvaro i procent

<29år
2016

<29år
2017

30–49 år
2016

30–49 år
2017

>50 år
2016

>50 år
2017

Totalt
2016

Totalt
2017

3,21

2,66

4,15

3,81

5,72

4,78

4,80

4,13

11,19

3,71

30,22

26,67

45,21

35,39

37,39

29,68

<29år
2016

<29år
2017

30–49 år
2016

30–49 år
2017

>50 år
2016

>50 år
2017

Totalt
2016

Totalt
2017

3,59

3,17

4,43

3,88

5,98

5,03

5,12

4,37

10,29

4,36

32,42

26,06

48,15

36,71

39,97

30,40

Sjukfrånvaro, män

<29år
2016

<29år
2017

30–49 år
2016

30–49 år
2017

>50 år
2016

>50 år
2017

Totalt
2016

Totalt
2017

Sjukfrånvaro i procent

2,22

1,38

3,30

3,62

4,68

3,74

3,73

3,35

14,91

0,00

21,18

28,43

29,91

28,15

25,26

26,64

Sjukfrånvaro> 59 dagar

Sjukfrånvaro, kvinnor
Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaro> 59 dagar

Sjukfrånvaro> 59 dagar
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Förvaltningsberättelse – organisation
Nämndorganisation
Valberedning
(5)
Kommunfullmäktige
(49)

Revision
(6)

Kommunstyrelse

Samverkansråd barn och
familj
(6)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
(5)

(15)
Näringsliv/
turism/
miljöutskott
(5)

Barn- och
utbildningsnämnd
(11)

Socialnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

(11)

(9)

Arbetsutskott

Individ- och
familjeutskott

(5)

(5)

Samhällsbyggnadsnämnd
(11)

Byggnadsnämnd

Överförmyndare

Valnämnd

(9)

(7)

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, särskilt boende
Joneberg Plaza (LOV),
yttre hemtjänst
Hammenhög (LOV)
Attendo AB, särskilt
boende Lillevång
Fritid Österlen Holding
AB, drift av turist- och
fritidsanläggningar

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
24,10 %

S:t Olofs idrottsförening,
drift av utomhusbad

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund, 33,70 %

Kiviks Buss Skånetrafiken, skolskjuts

Destination Ystad
Österlen AB, 50 %

Forum Ystad, vuxenutbildning

Biogas Ystad Österlen,
25 %

Sjögatans läkarpraktik,
skolläkare

En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder
och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form, redovisas under detta avsnitt uppgifter och information
om kommunens samlade verksamhet. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20 procent inflytande i.
Enligt RKR 8.2 kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas.
Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och
omslutning är mindre än två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den
sammanlagda kommunala andelen av omsättningen hos de företag som undantas, får
dock inte överstiga fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att Destination Ystad Österlen AB samt Biogas Ystad Österlen ekonomiska
förening inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Simrishamns kommuns
ägarandel är minst 20 procent i bolagen.
Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhållning och industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, helägt, Simrishamns Näringslivsutveckling AB, helägt, och Österlens Kommunala Renhållnings
AB vilket ägs tillsammans med Tomelilla kommun med 50 procent vardera.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund omfattade kommunerna Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel var 24,10 procent år 2017. 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 2017. 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 2017 var 25 procent.
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Sodexo, BFMT Facility
Services AB, städning
Mobiltoalett Kust, hyrning toaletter etc.
Stanly Security Sverige
AB, larm och säkerhet
Avarn Security Services
AB, bevakningstjänster
Gislövs spolbilar, slamsugning och spolning av
brunnar
TR Miljöservice, fönsterputsning
Nemi Syd AB, gatusopning
Jönssons Sydgräv i
Trelleborg AB, grönyteskötsel, markarbete
Vattenfall, belysning
Antonssons Mark,
Svevia, PEAB, markarbete
Skanska Asfalt, beläggning
JKN Entreprenad Antonssons Mark, Svevia,
maskiner
Svensk Sjöentreprenad i
Malmö AB, underhållsmuddring
Diverse entreprenader
för snö- och halkbekämpning, bygg-, el-,
vent-, och måleriarbeten
etc.

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

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Bokslut
2016

Bokslut
2017

20

21

115 976

118 817

8 721

9 062

20 583

20 684

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

Bokslut
2016

Bokslut
2017

0

0

5 834

8 026

898

2 503

9 000

11 573

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 äldreboenden.
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

• Fastigheten Stiby 7:26 (Haven i Gärsnäs) såldes.

• Första etappen med 64 bostäder i projekt Trekanten
upphandlades och påbörjades under året.

• Fastighetsbolaget RIMS fusionerades med Simrishamns Näringslivsutveckling AB i maj 2017.

• I samverkan med Simrishamns Näringslivsutveckling
AB pågick planarbete för en fortsatt förnyelse av
Skansen med ytterligare bostäder.

• Avsiktsförklaringar tecknades med två bostadsutvecklare för olika bostadsprojekt på Skansenområdet i
Simrishamn.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning

Hyrorna höjdes den 1 januari med 0,75 procent och etapp
fyra 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 Kastanjen i Gärsnäs, Ängen i Hammenhög och Bokebacken i
Sankt Olof. Vakansgraden var fortsatt låg med endast en
vakant lägenhet vid årets slut. Omflyttningsgraden uppgick till 17,8 procent jämfört med 19,5 procent år 2016.
Andra större standardhöjande investeringar gjordes i
badrum och utbyte av köksinredning i vissa kvarter.

Under 2017 byggdes industribyggnaderna på fastigheterna Simrishamn 3:3 och Fräsen 2 om och hyrdes ut till
Simfas Sweden AB. Uthyrningsläget i bolagets fastigheter
var under året gott. Samtliga lokaler var uthyrda per den
siste december.

Ekonomi

Utveckling av Skansen för bostäder och verksamhetslokaler kommer att fortgå i samverkan med kommunen. Ombyggnation av Lyckebyhuset kommer att slutföras under
kommande år. Kommunen är hyresgäst och kommer att
flytta dit museimagasin och kontorsförråd.

Ekonomi
Bolaget visade ett överskott på 2,5 mnkr, vilket främst var
ett resultat av låga räntor och god uthyrningsgrad.

Framtid

Bolaget visade år 2017 ett överskott på 9,1 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 2,35 procent jämfört med 2,45 procent
2016.

Framtid
Fokus är att tillföra nya bostäder inom en hållbar ekonomisk ram. Bolagets verksamhet är utsatt för risker utifrån
både befolkningsutveckling och finansiell utveckling
såsom ränteutveckling och eventuellt framtida försämrade
möjligheter för refinansiering. Utifrån inflyttning i kommunen samt de ökade kötiderna för att erbjudas en bostad,
bedöms dock att det även fortsättningsvis kommer att vara
en god bostadsefterfrågan.
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
bolaget över. Taxeutvecklingen påverkas även av vilka
mängder avfall som de boende i Simrishamns och Tomelilla kommuner alstrar.

Österlens Kommunala Renhållnings AB
Övergripande information
(tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

Bokslut
2016

Bokslut
2017

0

0

33 862

34 952

447

-750

0

520

Bolaget kommer att ha en högre kostnadsbild även de
kommande åren beroende på ökade kostnader för insamling och då i synnerhet matavfallssortering i hela
området. För att möta de ökade kostnaderna som införandet av avfallssortering innebär, kommer taxan att höjas
under 2018 med tre procent.

Uppdrag

Målet är att maximera återvinningen av material och
energi samt minimera deponeringen av hushållens avfall.
Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer
och bolaget ska värna om kunderna och erbjuda tjänster
med låga priser, god service och hög leveranssäkerhet.
Under de senaste åren har trenden varit ökade avfallsmängder men under 2017 minskade mängden. Bolaget
kommer även fortsättningsvis att arbeta med att styra
kunder mot mer återbruk och mindre konsumtion för att
nå ett bättre resultat.

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.

Årets händelser
• En handlingsplan antogs 2017 angående förbättringar
av miljön i Simrishamn och Tomelilla.
• Den 1 april övertog Reno Norden entreprenaden för
insamling av hushållsavfall från Ragn-Sells AB.
• Samtliga fordon exklusive en sopbil övergick till biogas från och med att den nya entreprenaden startade.
• En ny grafisk profil togs fram.

Verksamhetsuppföljning
Totalt transporterades 6 716 ton hushållsavfall till förbränning under 2017. Därutöver fraktades det 2 299 ton
matavfall och 65 ton fettavskiljareslam till Sysav Biotec
för återvinning till biogas och biogödsel. Totalt innebär
detta en minskning med 262 ton hushållsavfall jämfört
med år 2016. Sett över en tioårsperiod har den totala
mängden hushållsavfall till förbränning minskat med
2707 ton. För att förbättra skolungdomens kunskaper om
avfallshantering bidrog bolaget till en studiedag där alla
klasser i årskurs fem kunde besöka Sysavs anläggning i
Malmö.

Ekonomi
Bolaget visade ett underskott på minus 0,8 mnkr framförallt beroende på att matavfallssortering infördes hos samtliga 6 700 kunder på landsbygd och i fritidsbyar under
2017 samt ökade kostnader i samband med byte av entreprenör för insamling av hushållsavfall. Det negativa resultatet för 2017 var budgeterat.

Framtid
Den förväntade utvecklingen styrs dels av kostnadsutveckling, dels av vilka ambitioner och krav som ställs på
bolagets framtida verksamhet. Kostnadsutvecklingen är
huvudsakligen beroende av taxorna för insamlingsarbetet
som styrs av renhållningsindex och av de behandlingskostnader som Sysav fastställer. Dessa faktorer råder inte
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Övergripande information
(tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

Bokslut
2016

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Bokslut
2017

18

17

13 711

14 333

70

70

169

1 219

Övergripande information
(tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning

Bokslut
2016

Bokslut
2017

45

51

66 277

67 142

Resultat efter finansiella poster

1 259

-916

Nettoinvesteringar

1 885

2 527

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

• Nytt diariesystem köptes in och installerades under
hösten 2017.

• Under året skedde om- och tillbyggnationer av omklädningsrum, duschar och toaletter på brandstationerna i Brösarp och Tomelilla för att möjliggöra nyrekrytering av kvinnliga medarbetare.

Verksamhetsuppföljning

• Sotningsupphandling genomfördes under året.

Från och med 2017 delades miljögruppen in i tre arbetsgrupper med inriktning mot hälsoskydd, industri och
avlopp/lantbruk. Detta arbetssätt medförde större möjligheter att upprätthålla en effektiv handläggning. Det nya
diariesystemet möjliggjorde ett digitalt arbetssätt och en
strävan mot ett papperslöst kontor. Under året utfördes
369 inventeringar av enskilda avlopp och 1 421 inspektioner/kontroller. Samtliga mål vad avser ekonomi och
verksamhet uppfylldes under året.

Verksamhetsuppföljning
Under året ökade antal sjukvårdsinsatser med över 30
procent. I denna insats ingick IVPA, I Väntan På Ambulans, och hjärtstoppslarm samt bärhjälp/terrängtransport
och inbrytning. Under året informerade och utbildade
förbundet cirka 8 000 personer i brandkunskap, hjärt- och
lungräddning och heta arbeten.

Ekonomi
Förbundet visade ett överskott på knappt 0,1 mnkr och en
självfinansieringsgrad på 54 procent efter en reglering av
medlemsavgifterna. Investeringar på 1,2 mnkr genomfördes, vilket hänförde sig till inköp av bland annat ärendehanteringssystem och uppgradering av hemsidan.

Framtid
Under kommande år är det fortsatta investeringar inom IT
som krävs för att effektivisera verksamheten. Effektivare
tillsyn kommer även fortsättningsvis att utvecklas. Framöver kommer samma person att utföra tillsyn på vattenverk både ur ett livsmedelsperspektiv och ur ett miljöperspektiv. Samtliga verksamheter är riskklassade och tillsynsplaner är upprättade.

Ekonomi
Förbundet visade ett underskott på knappt 1,0 mnkr. Den
största anledningen till underskottet var kostnader hänförbara till upphandlingen gällande ny entreprenör för sotningsverksamheten.

Framtid
Under 2018 kommer brandstationen i Ystad att byggas
om för att skapa fler omklädningsrum, duschar och toaletter.
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Håkan Erlandsson (C)

Uppdrag

Ekonomi

• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande
organ.

Ekonomi (tkr)

• 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

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

Kostnader
Nettokostnader

2016

2017

0

0

920

1 120

920

1 120

1 000

1 025

80

-95

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Budget
Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige visade ett underskott på 0,1 mnkr.
Anledningen var de tillkommande kostnaderna för webbsändningarna samt ökade lokalkostnader i samband med
att sammanträden ägde rum i inhyrda lokaler.

Årets händelser
• Fullmäktigemötena webbsändes på prov, där utvärdering ska ske om ett år.

Framtid

Verksamhetsuppföljning

I september 2018 kommer de nationella valen att äga rum
och under november kommer ett nytt kommunfullmäktige
att väljas.

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden
15 motioner och ställde en interpellation. Kommunfullmäktige hade under året nio ordinarie sammanträden.
Allmänhetens frågestund anordnades i samband med
behandlingen av årsredovisning 2016 samt budget 2018.
24 nya medborgarförslag inkom under året. Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till temadagar om bokslut
2016 samt angående budget 2018.
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Verksamhetsberättelse – revisionen
Revisionen
Ordförande: Birgitta Larsson (L)

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

Årets händelser
• Förutom lagstadgad granskning av delårs- och årsbokslut genomförde revisionen fem djupgranskningar/
revisions-PM under året: Projektredovisning inom
samhällsbyggnadsnämnden, Integration och sysselsättning, Uppföljning av kommunal verksamhet i extern regi, PM rörande fritidsnämndens upphandling av
fritidsentreprenaden och PM rörande fortsättning av
Morgondagens Kommunala Reningsverk.
• De förtroendevalda revisorerna utvecklade under året
den grundläggande granskningen av nämnderna. Arbetet innebar en form av förstudier av olika kommunala verksamheter. Valet av områden föregicks av den
årliga risk- och väsentlighetsanalysen. Grundläggande
granskning skedde med utgångspunkt i: tillsynsärenden inom byggnadsnämnden, personal- och kompetensförsörjning, undernäringsproblematik inom äldreomsorgen, måluppfyllelse inom grundskolan, kulturgaranti och Gröna Nyckeln inom barn- och utbildningsnämnden samt redovisningen av personal-,
miljö- och barnboksluten.

Gråtrut

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

• Revisionen och kommunfullmäktiges presidium beslutade om närmare samverkan i form av ett årshjul. Det
innebär en presentation av granskningar till presidiet
för beslut om fortsatt handläggning av en granskningsrapport, presentation av revisionens risk- och väsentlighetsanalys för hela kommunfullmäktige och presentation av resultatet från den grundläggande granskningen.

2016

2017

0

0

Kostnader

1 087

1 150

Nettokostnader

1 087

1 150

Budget

1 087

1 150

Budgetavvikelse

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Revisionen visade en budget i balans.

Framtid
Revisionen kommer att fortsätta att utveckla återrapportering till kommunfullmäktige tillsammans med kommunfullmäktiges presidium. Under året kommer revisionen i
Simrishamn att stå som värd för dels en gemensam utbildningsdag tillsammans med revisorer från kommunerna i sydöstra Skåne och dels tillsammans med revisorerna
i Båstad.

Verksamhetsuppföljning
I början av året genomförde revisorerna en risk- och väsentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en revisionsplan för år 2017. Planen följdes upp på varje revisionssammanträde för att säkerställa att all verksamhet
reviderades utifrån analysens riskbild.

Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år
2017 avseende revisionen. Revisionen satte ett eget verksamhetsmål: kommunrevisionen ska med anvisad budget
arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen. Målet ansågs vara uppfyllt.
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Verksamhetsberättelse – valnämnden
Valnämnden
Ordförande: Göran Thorén (S)

Ekonomi

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

Ekonomi (tkr)

2016

2017

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

Intäkter

0

0

Kostnader

5

15

5

15

• Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler
och vid äldreboenden.

Budget

20

20

Budgetavvikelse

15

5

Årets händelser

Nettoinvesteringar

0

0

• En översyn av valdistrikten inför kommande års val
genomfördes.

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Nettokostnader

Nämnden visade ett mindre överskott.

Verksamhetsuppföljning
Framtid

Under året deltog ledamöter och handläggare i utbildningsinsatser inför kommande valår.

I september 2018 är det val till riksdag, region och kommun och 2019 är det val till Europaparlamentet.

Måluppföljning
Kommunfullmäktige satte inte upp mål för valnämndens
verksamhet. Valnämnden ansvarade för att verksamheten
bedrevs i enlighet med bestämmelserna i vallagen och i
andra författningar som reglerar frågor knutna till nämndens verksamhet.
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Roland Persson

Uppdrag

Ekonomi

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

Årets händelser

Ekonomi (tkr)

2016

2017

Intäkter

2 726

2 789

Kostnader

5 590

5 666

Nettokostnader

2 864

2 877

Budget

2 970

2 927

106

50

Nettoinvesteringar

• Ett IT-baserat verksamhetssystem köptes in och utveckling påbörjades. Systemet köptes in för att bättre
kunna följa verksamheten och för att kunna svara mot
länsstyrelsens statistikbegäran.

Budgetavvikelse

0

0

Budget

0

0

• Informations- och utbildningsaktiviteter för ställföreträdare genomfördes.

Budgetavvikelse

0

0

Överförmyndarverksamheten visade ett mindre överskott.

• Antal handläggartjänster minskades med en halv
tjänst.

Framtid
Bedömningen är att antal ärenden kommer att öka, delvis
beroende på demografiska orsaker. Den nya lagstiftningen
om Framtidsfullmakter och Anhörigbehörighet kan dock
komma att påverka behovet av god man.

Verksamhetsuppföljning
Antal ärenden i början av året var 510 stycken. Antalet
minskade under året och var vid årets slut 447 ärenden.
Av dessa utgjorde uppdrag med ensamkommande barn i
början av året 97 ärenden och i slutet av året 52 ärenden.
Med anledning av att antal ärenden med ensamkommande
barn minskade, anpassades verksamheten genom att antal
handläggartjänster minskade från två tjänster till en och
en halv tjänst.

Behovet av god man till ensamkommande barn och ungdomar minskade under året. Det är dock mycket svårt att
bedöma den framtida utvecklingen då den är beroende av
externa faktorer som kommunen inte påverkar.

En intern kontrollplan upprättades, beslutades och följdes.

Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år
2017 avseende överförmyndarverksamheten. Verksamheten satte ett eget verksamhetsmål: en korrekt myndighetsutövning med kort handläggningstid. Målet anses vara
uppfyllt baserat på resultatet av den årliga uppföljningen
av länsstyrelsen.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande: Karl-Erik Olsson (S)
Förvaltningschef: Diana Olsson
Under året intensifierades arbetet med komponentavskrivningar i enlighet med redovisningsrådets rekommendation och övergång till ett nytt anläggningsregister påbörjades.

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.

Under första kvartalet 2017 pågick ett stort införandearbete av Kontakt Simrishamn. Lokalerna i stadshuset
byggdes om och en ny reception skapades. Personalen
genomförde stora utbildningsinsatser för att kunna möta
allmänhetens behov. Den 17 april var det dags för invigningen. Omdömena från allmänheten har varit övervägande positiva där upplevelsen är ett gott och kunnigt
bemötande.

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

Årets händelser
• I juni vann projektet Marelitt Baltic, som behandlar
spökgarnsproblematik, det internationella miljöpriset
Baltic Sea Clean Maritime Award. Priset delades ut i
Berlin i augusti.

Efter genomförd förstudie av ett framtida e-arkiv påbörjades ett fortsättningsprojekt tillsammans med 14 övriga
skånska kommuner. Därefter tecknade kommunstyrelsen
en avsiktsförklaring för deltagande i ett fortsatt förberedande arbete med bland annat bildande av ett kommunalförbund. Slutligt ställningstagande gällande eventuellt ingående i kommunalförbundet kommer upp för behandling
våren 2018.

• Kontakt Simrishamn startade sin verksamhet under
våren.
• Centrumutvecklingen i Simrishamn startade under
sensommaren ett arbete med fokus på att bli Årets
stadskärna 2019.
• Ett nytt avtal tecknades för hela vård och omsorg samt
LSS, som innebär att samtliga anställda inom dessa
områden får en tillsvidareanställning på 100 procent
från och med den 1 januari 2018.

En ny politikerportal togs i drift som nyttjades av kommunstyrelsen, revisionen och socialnämnden.

• En ny hemsida upphandlades under hösten 2017.

Tillsammans med övriga kommuner i sydöstra Skåne
genomfördes en översyn med anledning av den nya dataskyddsförordningen vilken träder i kraft den 25 maj 2018.
För att implementera den nya förordningen i kommunen
bildades under hösten en förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av kommunledningskontoret.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med fiberutbyggnad fortsatte på landsbygden och
per den sista december 2017 hade 88 procent av hushållen
i Simrishamns kommun möjlighet till fiberanslutning.

Enligt avtal drev Simrishamns kommun ett kommunövergripande arbete inom konsumentområdet för Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystad kring informationsspridning
och vägledning till medborgarna i avtalskommunerna.

Under året skedde det en övergång till Windows 10 som
standardoperativsystem. Med anledning av detta genomfördes stora utbildningsinsatser för användare av Windows 10 och Office 365.

Under 2017 präglades personalenhetens arbete till stor del
av kommunens övergripande mål; att tillsammans arbeta
för att Simrishamns kommun ska bli Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare. Flera olika delområden startades. Bland annat ett höjt friskvårdsbidrag för att
gynna hälsofrämjande åtgärder hos samtliga anställda,
löneväxling till pension, ett mycket uppskattat mentoradeptprogram tillsammans med kommunerna i sydöstra
Skåne och digitalisering av självservicefunktioner.

En redundant internetförbindelse och skydd mot överbelastningsattacker installerades för att säkerställa verksamheternas allt större behov av internet. Även redundans för
kommunens telefoni och backupsystem installerades i
samarbete med Sjöbo och Tomelilla kommun. Ett nytt
lagringssystem togs i bruk för bättre prestanda och driftsäkerhet.
Från och med den 1 september centraliserades upphandlingsfunktionen i kommunen, vilket innebar att upphandlaren på samhällsbyggnadsförvaltningen överfördes till
kommunledningskontoret.

Under hösten genomfördes en medarbetarenkät, som
visade en viss förbättring på helhetsnivå jämfört med
föregående enkät 2015.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Inom arbetsmarknadsområdet utvidgades arbetet till att
omfatta betydligt fler områden än tidigare år. Under 2017
intensifierades arbetet med extratjänster. Det europeiska
socialfondsprojektet, Ung sluss, som bedrevs tillsammans
med övriga kommuner i sydöstra Skåne och syftade till att
få ungdomar i sysselsättning, utvecklades ytterligare. Ett
annat projekt som syftade till att få nyanlända kvinnor ut
på arbetsmarknaden, SADIA, startades och kommer att
fortsätta år 2018.

Ett fiskeripolitiskt seminarium arrangerades under Almedalsveckan med deltagare från riksdagspartier, generaldirektören från Havs- och vattenmyndigheten med flera.
I juni arrangerades, tillsammans med hamnkontoret, ett
evenemang om marint avfall. Yrkesfiskare draggade efter
spökgarn utanför kommunens kust och en container installerades i hamnen för insamling och återvinning av
fiskeredskap från såväl yrkesfisket som fritids- och husbehovsfisket. Arrangemanget finansierades av Nordic Sea
Winery och projektet Konstevent. För resterande del av
donationen arrangerades ett seminarium och en strandstädning då 60 kg samlades in.

Projektet Digital kommunikation var i fokus under året.
Målet med projektet var att underlätta kontakterna med
kommunen för de som bor, lever och verkar i Simrishamns kommun och att ge en hög upplevelse av att
information och kommunikation sker på mottagarens
villkor.

Under året genomfördes en utredning om kostnadsfri
kollektivtrafik för seniorer.
Kommunstyrelsen fastställde en intern kontrollplan för
2017 med kontroller av arbetsmiljödelegation, hantering
av semesterdagsuttag, upphandlingsrutiner och intern
samt extern representation. Uppföljning visade en i stort
sätt riktig hantering. Ytterligare behov av uppföljning av
avtalstrohet och direktupphandlingar påtalades och kommer att tas med i planeringen inför 2018.

Välbesökta dagar för nyinflyttade hölls i april respektive
oktober.
I juni initierade kommunen ett upprop för lokalt fiske som
undertecknades av 17 svenska kustkommuner. Uppropet
skickades till ansvariga statsråd och publicerades på
Svenska Dagbladets debattsida. 19 kustkommuner från
norra Bohuslän till Roslagen enades om att ingå i en permanent samverkan kring fiskefrågor, med syfte att företräda lokalsamhällets intressen och stärka kommunernas
röst i dialogen kring svenskt fiskes utveckling.

Nämndens uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare genomfördes i enlighet med den antagna
planen.

Äppelmarknaden i Kivik 2017
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Utbyggnadstakten för tillgång till bredband
via fiber fortsätter så att slutmålet om 95
procent täckningsgrad om 100 Mbit/s nås
senast 2020.

Målet är uppfyllt. Arbetet med fiberutbyggnad fortsatte på landsbygden och per
den sista december 2017 hade 88 procent av hushållen i Simrishamns kommun möjlighet till fiberanslutning. Delmålet för 2017 var satt till 80 procent.

Möjligheten till omvärldsbevakning och ökad
samverkan med andra kommuner ska alltid
beaktas där det är möjligt.

Målet är uppfyllt. Målet var att andelen medborgare som anser att Simrishamns
kommun är en plats att bo och leva på ska öka jämfört med 2017 års mätning.
Resultatet för 2017 uppgick till 57 procent, vilket var en ökning med 1 procent
jämfört 2016. Antal omvärldsresor skulle enligt målet uppgå till minst två under
2017. Resultatet uppgick till tre genomförda omvärldsresor.

I samverkan med näringslivet arbeta med
strategiska nätverk och löpande erbjuda
stöd och utveckling till näringslivet inom
många olika områden.

Målet är delvis uppfyllt. Antal nya företag som startade per 1 000 invånare i
kommunen skulle öka, där resultatet var 6,2 innevarande år jämfört med 6,1
föregående år. Det finns väl utbyggda nätverk och stöd som erbjuds genom
bland annat Nyföretagarcentrum. Marknadsförsörjningsgraden följde den nationella trenden och minskade något. Det senaste redovisade värdet var lägre
än föregående år, 42,85 jämfört med 43,69. Vilket sammanfattande omdöme
företagarna ger om kommunens service för företagen mäts i undersökningen
INSIKT. Under 2017 genomfördes inte denna undersökning. Under 2018 planeras att genomföra kundundersökningen INSIKT för att kunna mäta kundnöjdheten. Samverkan mellan kommun och näringsliv ska intensifieras under 2018
genom skapandet av en gemensam målbild. Näringslivsriktlinjerna som fastställts ska implementeras i alla kommunens verksamheter.

Arbeta för att det i efterfrågade områden
byggs 30–40 lägenheter per år i genomsnitt
fram till 2020.

Målet är uppfyllt. Antal påbörjade lägenheter uppgick till drygt 60-talet under
2017.

Kommunens verksamheter ska ha ett öppet
och samarbetande arbetssätt som syftar till
att kommunens invånare får möjlighet att
känna inflytande och delaktighet i kommunens utveckling.

Målet är uppfyllt. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i
kommunens utveckling, skulle öka jämfört med tidigare år. Utfallet för 2017
uppgick till 73 procent jämfört med 52 procent föregående år. Hur väl medborgarna upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet
skulle öka. Utfallet för 2017 var 57 procent och 56 procent föregående år.

Aktivt driva frågan om det fortsatta arbetet
med att tydliggöra roller mellan politiker och
tjänstemän.

Målet är uppfyllt. Antal utbildningstillfällen med fokus på roller där både politiker
och tjänstemän deltar skulle 2017 uppgå till minst två. Under året genomfördes
tre utbildningstillfällen.

Det ska vara lätt för medborgare att ta del
av förslag och beslut i den kommunala
beslutsprocessen. Det ska också vara lätt
att kontakta en politiker eller en tjänsteman
för att lämna synpunkter eller diskutera
någon del av kommunens verksamhet.

Målet är uppfyllt. Hur stor andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via
e-post och får svar inom två arbetsdagar skulle öka 2017. Utfallet för 2017
uppgick till 97 procent jämfört med 71 procent föregående år. Hur stor andel av
invånarna som kontaktar kommunen via telefon och får ett direkt svar på en
enkel fråga skulle öka 2017. Utfallet för 2017 uppgick till 75 procent jämfört
med 32 procent föregående år. Hur stor andel av invånarna som uppfattar att
de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga skulle öka.
Utfallet för 2017 uppgick till 83 procent jämfört med 80 procent föregående år.
Hur god kommunens webbinformation till invånarna är skulle öka. Utfallet för
2017 uppgick till 93 procent jämfört med 61 procent föregående år.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Framtid
2016

Komplettering och utökning av kommunens öppna trådlösa nätverk på offentliga platser fortsätter även under
2018. Fiberutbyggnad på landsbygden beräknas ha fortsatt hög fart. Den nya teleupphandlingen innebär ett byte
av teleoperatör för Skånes kommuner och kommunala
bolag.

2017

5 547

8 822

Kostnader

82 646

91 762

Nettokostnader

77 099

82 940

Budget

79 035

83 996

Budgetavvikelse

1 936

1 056

Nettoinvesteringar

6 036

1 223

Budget

7 658

2 594

Budgetavvikelse

1 622

1 371

Under 2018 kommer delar av personuppgiftslagen att
ersättas av den nya dataskyddsförordningen. Kommunerna i sydöstra Skåne kommer att samverka kring de krav
som ställs på kommunen utifrån den nya lagstiftningen.
Gemensamt kommer bland annat att anställas ett dataskyddsombud, med Simrishamn som anställningsmyndighet.

Nämnden visade ett överskott på knappt 1,1 mnkr.
De större avvikelserna återfanns inom kommunledningskontoret där kostnaderna för avslutad förstudie angående
Rätten till heltid gav ett överskott på cirka 0,4 mnkr. Därutöver innebar försening av hemsidan samt införande av
e-tjänster cirka 0,2 mnkr i överskott samt vakanser ett
överskott på knappt 0,2 mnkr. Anslaget för sponsorbidrag
uppvisade ett överskott på drygt 0,1 mnkr. Kostnaderna
för politisk verksamhet redovisade ett överskott på
0,2 mnkr framförallt med anledning av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Nya riktlinjer för kravverksamheten ska fastställas under
våren 2018. Kommunen ska kunna erbjuda e-fakturor
under året. En översyn av befintligt e-handelssystem ska
påbörjas.
Jämställdhetsarbetet gick in i en ny fas, beroende på att
ändringar i diskrimineringslagen har antagits. Under 2017
påbörjades arbetet med aktiva åtgärder och kommer att
följas upp och vidareutvecklas under kommande år.
Medarbetarskap och kompetensförsörjning är viktiga
områden att arbeta vidare med framöver. Personalhandboken för chefer kommer att vidareutvecklas och framtagandet av en medarbetarhandbok för samtliga medarbetare kommer att påbörjas under 2018.

Den positiva avvikelsen på 1,4 mnkr avseende investeringar berodde framförallt på försenad upphandling av
hemsida, utbyggnad av fiber och trådlösa nätverksområden.

Arbetet med heltid som norm för samtliga medarbetare
inom Kommunals avtalsområde kommer att fortsätta
under 2018.
Arbetsmarknadsverksamheten kommer bland annat att
starta en ”Arena”, som blir en samlingsfunktion för samtliga projekt och verksamheter kopplat till arbetsmarknadsområdet.
En extern centrumgrupp som är en samverkansgrupp
bestående av representanter från näringsliv, fastighetsägare, föreningar, restaurangbranschen och kommunen ska
etableras med mål att ansöka om Årets stadskärna 2019.
För att uppfylla de kriterier som organisationen Svenska
Stadskärnor tagit fram, som är en förutsättning för att
ansöka om Årets Stadskärna 2019, ska gemensam vision,
strategi, mål och syfte för utvecklingsarbetet tas fram.
Den nya hemsidan simrishamn.se lanseras under våren
2018.
Samverkansmodellen inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté för besöksnäringssamarbete ska implementeras
och utvärderas.
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Verksamhetsberättelse – byggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Ordförande: Thomas Hansson (MP)
Tillförordnad förvaltningschef: Mats Carlsson till och med den 31 maj
Förvaltningschef: Marie Leandersson från och med den 1 juni

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

• Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter
inom byggnadsväsendet.

Antal beslut i bygglovsärenden ökade med 24 procent.
Antal beviljade bygglov ökade med elva procent jämfört
med föregående år, från 340 till 379 beviljade bygglov.
Antal beslut i förhandsbesked uppgick till tolv, vilket
innebar fem beslut färre jämfört med år 2016.

• Nämnden ansvarar främst för frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och övriga beslut enligt 9
och 10 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900) samt
utövar tillsyn över byggnadsverksamheten.

Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes enligt plan.

Årets händelser
• En tillsynsplan för 2018 antogs av byggnadsnämnden
2017-11-12, § 143.
• Arkitekturpriset för 2017 tilldelades ett fritidshus i
Kyhl, Mälarhusen.
• Miljöpriset för 2017 tilldelades Österlens golfklubb.
• Kundnöjdheten mättes och uppgick till 83 procent.

Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Förtätning av byar ska eftersträvas för att
minska spridd bebyggelse, i enlighet med
bebyggelsestrategin i översiktsplanen.

Målet är uppfyllt. Inga beslut om förhandsbesked utanför sammanhållen bebyggelse finns. Motiveringar i besluten är tydliga.

Tillgång till kollektivtrafik vid nybyggnation.

Målet är uppfyllt. Inga beslut om förhandsbesked utanför sammanhållen bebyggelse finns. Information om närhet till kollektivtrafik finns i besluten.

God tillgång till offentlig och kommersiell
service.

Målet är uppfyllt. Inga beslut om förhandsbesked utanför sammanhållen bebyggelse finns. Information om tillgång till service finns i beslutet.

E-tjänster ska utvecklas.

Målet är inte uppfyllt. Inga e-tjänster finns då resurser och tekniska lösningar
inte prioriterades under året.

Korrekt rådgivning och tydlig information i
bygglovsfrågor.

Målet är uppfyllt. Kundnöjdheten uppgick till 83 procent. Handläggningstiden för
bygglov var sex veckor.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

Framtid
2016

Intäkter

0

0

Kostnader

622

719

Nettokostnader

622

719

Budget

663

763

41

44

Budgetavvikelse

Inför 2018 finns extra resursanslag för fler bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, vilket förväntas ge
ökade intäkter samt mer tid för rådgivning, utveckling och
ärenden.

2017

Tillsynsplan för 2018 kommer att följas upp och resurser
kommer att avsättas för att följa handlingsplanen och
prioritering enligt tillsynsplanen.

0
Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Ett nytt ärendehanteringssystem implementerades under
hösten för start i januari 2018, vilket kommer att medföra
en ökad digital handläggning av ärenden och på sikt etjänster. Digitaliseringen av bygglovsarkivet fortsätter
2018.

Nämnden visade ett mindre överskott.
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
Tillförordnad förvaltningschef: Mats Carlsson till och med den 31 maj
Förvaltningschef: Marie Leandersson från och med den 1 juni

Uppdrag
• Ansvara inom kommunen för planläggning av mark
och vatten enligt plan- och bygglagen (2010:900), inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser inklusive genomförande av samråd och utställningar, med undantag för översiktsplanering.

• Ny förskolebyggnad färdigställdes i januari i Simrislund, förskolan Kometen.

• Fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster avseende vatten- och avloppsverksamhet samt vara verksamhetens huvudman.

• Kostenheten startade upp nytt tillagningskök under
hösten i Simrislundsskolan.

• Simrislundsskolan byggdes till med ytterligare undervisningslokaler samt köket byggdes om till tillagningskök. Arbetena var klara till höstterminens start.

• Stationshuset i Simrishamn byggdes om för ny LSSverksamhet, Café Stinsen, som invigdes i oktober.

• Fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor avseende de trafikfrågor som åligger en trafiknämnd samt trafiksäkerhetsfrågor.
• Ansvara för nybyggnation av väg-, gatu-, park- och
övriga offentliga anläggningar inom antagen investeringsbudget, skötsel och underhåll av gator, vägar,
järnvägar, parker, planteringar, lekplatser och andra
allmänna platser med därtill hörande byggnader, anläggningar och inrättningar samt gatubelysning,
namnsättning av gator, by- och gårdsadresser.
• Ansvara för kommunens fastighetsförvaltning, hamnverksamhet, exploateringsverksamhet, mätningberäkning-kartframställningsverksamhet, klimat-,
miljö- och naturvårdsfrågor, energirådgivning, teknisk
service, samt kommunens kostverksamhet.

Nybyggd offentlig toalett på Borrby busstorg

• Företräda kommunen i Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund, Österlens vattenråd och Vattenrådet för
Nybroån, Kabusaån och Tyge å.

Verksamhetsuppföljning
Kostnadstäckningen inom bygglovsverksamheten har de
senaste åren legat på en täckningsgrad på cirka 100 procent, vilket har gett handläggarna mindre tid för rådgivning, utveckling och tillsynsärenden. Sveriges Kommuner
och Landsting rekommenderar en täckningsgrad för avgiftsfinansierad verksamhet på 75 procent. 2018 kommer
det att finnas ytterligare resurser för bygglovshandläggare.

• Utöver ovanstående uppdrag svarar nämndens förvaltning mot byggnadsnämnden avseende resurser inom
bygglovsverksamheten för handläggning av bygg-,
mark- och rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser samt tillsyn, rådgivning och information.

Årets händelser
• Kommunens nya översiktsplan, Framtiden, vann laga
kraft den 15 mars.

En kundenkät skickades ut avseende 2017. Sammanfattningsvis var 83 procent nöjda med bygglovshandläggningen i sin helhet, vilket var en ökning jämfört med
80 procent förra året.

• Tullhusstranden vann Region Skånes arkitekturpris
2017.
• Nya Jonebergs torg med tillhörande allmänna ytor
anlades och invigdes under hösten.

Ett nytt ärendehanteringssystem upphandlades och implementerades under hösten med planerad start i januari
2018.

• Ny offentlig toalett på Borrby busstorg byggdes och
invigdes i november.
• Ny cirkulationsplats vid Ribbingsberg (västra rondellen i Simrishamn) färdigställdes i december.

Kommunens enda kvarvarande industrifastighet i Kivik är
reserverad, vilket innebär att bygglov måste ha sökts inom
fyra månader innan marken får köpas. Det finns ett planmedgivande för utökning av industrimark i Kivik.

• Tre hamnfastigheter i Simrishamn såldes och en
tomträtt i Simrishamns hamn (isfabrik) köptes.
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Arbete med att genomföra markanvisningstävlingar för tre
olika områden, del av Simris 206:1 (13 fastigheter), Joneberg 3 (1 fastighet) och del av Mellby 3:121 samt 27:52
(1 större fastighet) påbörjades under 2017.

Gällande Sjöfartsstråket etapp 2 påbörjades genomförandet av nya detaljplanen för Tobisvik under september och
beräknas vara klart i april 2018. Arbete med plan för
utförande och projektering påbörjades avseende Sjöfartsstråket etapp 3, Badstigen. Preliminär start förväntas bli
våren 2018 med slutförande till sommaren. Projektering
av Sjöfartsstråket etapp 4, Badbryggorna, påbörjades och
beräknas bli klart under februari 2018. Dock inväntas
först svar från Mark- och miljödomstolen avseende kommunens ansökan om vattenverksamhet.

Exploateringsområde Skansen etapp 1 (del av fastigheterna Garvaren 3 och Simrishamn 3:1) i nordvästra delen av
området miljösanerades då området tidigare varit en
båtuppställningsplats. Kommunen anlade inom Skansenområdet en ny väg, en gång- och cykelväg och ett dagvattenmagasin, vilka framför allt ska serva Simrishamns
Bostäder AB:s sex- och åttavåningshus. Vid arbetena
påträffades markföroreningar som togs bort. Kommunen
sålde del av fastigheten Simrishamn 3:1 till Simrishamns
Bostäder AB, som påbörjade byggnadsarbeten. Ett bostadsrättsföretag planerar byggnation av ett punkthus
närmast järnvägen under 2018.

Armaturbyte för minskad energiförbrukning färdigställdes
på landsbygden. Arbetet fortsatte i centrala Simrishamn
med armaturbyten och stolpbyten. Fokus kommer under
2018 att ligga på utbyte av uttjänta trästolpsanläggningar
utmed Trafikverkets vägar.
Hamnenheten förnyade en del av livräddningsutrustningen i de sju hamnarna.

Medborgarhuset i Sankt Olof upprustades in- och utvändigt för att även fortsättningsvis kunna vara en samlingspunkt.

En 24-timmarsparkering för sju husbilar skapades vid
småbåtshamnens plan i Simrishamn, vilken var en mycket
positiv service sommaren 2017, med cirka 1 000 husbilar.

I kommunhuset byggdes receptionen om under första
kvartalet för Kontakt Simrishamns verksamhet. I kommunhuset byttes även ett större antal armaturer ut till
modern LED-belysning.

Arbetet i Vitemölla med dykare startades. För att minska
kostnaderna användes hamnverksamhetens personal och
mudderverktyg för att klargöra botten runt de planerade
positionerna för åtgärder innan Svensk Sjöentreprenad
AB startar. Dessa renoveringar under vattnet gav resultat.
Innan arbetena påbörjades i varje hamn bjöds medborgarna in till informations- och presentationsmöten.
Efter renoveringen i Vitemölla hamn återstår hamnarna i
Simrishamn och Skillinge.

På Tobisviks camping fortsatte arbetet med att tillgänglighetsanpassa servicebyggnaderna.
På Fredsdalsgatan 7 (Österlengymnasiet), lades det största
arbetet på att säkra drift och övervakningen av värme- och
ventilationssystemen.

Cirkulationsplats Ribbingsberg, Västra infarten, Simrishamn
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Gällande muddring i Skillinge hamn sökte hamnenheten
tillstånd/dispens för att lägga sandmassor i havet utanför
Skillinge inför muddringen. Ärendet pågick under en
längre tid och många prover togs i hamnen för att klargöra
vilka massor som skulle kunna läggas ute i havet. Tillståndet blev klart och hamnenheten fick en plats utanför
Skillinge som kan användas upp till fem år för rena massor. Liknande tillstånd finns i andra större hamnar för att
uppnå flexibilitet för att underhållsmuddra de tilltänkta
hamnarna. Ett ramavtal med Svensk Sjöentreprenad AB
undertecknades för framtida muddringar på sex år.

des och gjordes en gemensam överenskommelse med de
fackliga organisationerna kring en handlingsplan med
åtgärder. Utifrån medarbetarenkäten Previa Puls 2017
gjordes en handlingsplan med åtgärder. Arbetet med den
kommunala vatten- och avloppsplanen fortsatte med
fokus på framtagande av en dricksvattenförsörjningsplan.
Projektet Morgondagens kommunala vattenrening startades åter. Detaljprojektering utfördes av anläggningen
och färdigställdes för upphandling. Anläggningen beräknas kunna tas i drift hösten 2018.
Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes enligt plan.

Badvattenprovtagning upphandlades, samt arbete med
LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) avseende naturvårdande åtgärder i Åbackarna. En utredning av
Kvarnbybäcken genomfördes.

Nämndens uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare genomfördes i enlighet med avtal.

Utifrån 2016 års konsultrapport Översyn samhällsbyggnadsförvaltningen – Simrishamns kommun sammanställ-

Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. Bostadsförsörjningsprogrammet blev klart och antogs under
2017.

Bebyggelseplan enligt Översiktsplanen ska
fullföljas. Artiklarna 24 ”Hållbar utveckling”
respektive 25 ”Stadsplanering och lokal
planering” prioriteras.

Målet är uppfyllt. Beslut om vilka planer som ska prioriteras finns.

Planlägga för minst 30 lägenheter per år
med olika upplåtelseformer.

Målet är delvis uppfyllt. Skansen, Garvaren 3 vann laga kraft, vilket innebär
möjlighet att bygga 90 lägenheter. Planläggning kan inte styra upplåtelseformer.

Flexibla transportkoncept inom begreppet
”Transport on demand” som komplement
och stöd för linjetrafiken ska utredas och
transportmodell presenteras.

Målet är inte uppfyllt. Målet ingår inte i samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

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

Målet är uppfyllt. Genomförandet av Sjöfartsstråket fortsatte. Bättre belysning,
fler bänkar, grillar, blommor och ökade öppettider medförde ökad attraktion och
service i hamnen.

Service av allmänhet ska präglas av snabbt,
enkelt och trevligt bemötande.

Målet är uppfyllt. Kundnöjdheten för nybyggnadskarta uppgick till 86 procent.
Målet var 75 procent. Genomförd Nöjd-Kund-Index placerade fastighetsenheten i den övre kvartilen bland 70 kommuner.

Nämnden redovisade ett överskott på 1,6 mnkr.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

Intäkter

176 797

185 681

Kostnader

227 532

235 143

Nettokostnader

50 735

49 462

Budget

49 812

51 072

-923

1 610

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

96 428

100 877

Budget

206 065

196 686

Budgetavvikelse

109 637

95 809

Vatten- och avloppsverksamheten uppnådde ett nollresultat jämfört med budget, det underliggande överskottet
uppgick till 2,3 mnkr. Överskottet ingår inte i tabellen
utan avsattes till investeringsfonden. Överskottet förklaras
av lägre kapitalkostnader med anledning av eftersläpande
investeringstakt år 2016, lägre lönekostnader på grund av
vakanta tjänster, högre brukningsavgifter, minskat inköp
av vatten från Tomelilla kommun, lägre kostnader för
löpande slamhantering och en ökning av periodiserade
anläggningsavgifter. Ökade kostnader för underhållsåtgärder avseende vattenledningsnätet hade en dämpande
effekt.
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och bygglovsverksamheten uppvisade ett överskott
på 1,8 mnkr beroende på lägre personalkostnader på
grund av vakanser och deltidsarbete, erhållande av en icke
budgeterad intäkt och högre plankostnadsintäkter.

Framtid

Verksamheterna inom exploatering och mätningberäkning-kartframställning hade ett överskott på
0,2 mnkr. Avtalen för mätning-beräkning-kartframställning genererade högre intäkter medan lönekostnaderna inom exploateringsverksamheten minskade,
vilka dämpades av lägre intäkter avseende arbetstid
inom exploateringsverksamheten och lägre mätningsavgifter inom mätning-beräkning-kartframställning.

Verksamheterna för bygglov och mätning-beräkningkartframställning kommer att bilda en enhet. Plan- och
exploateringsverksamheterna bildar en enhet vilket ska
tydliggöra exploateringsprocessen och förbättra marknadsföringen av attraktiva områden. Planreserven ska
inventeras utifrån vatten- och avloppskapacitet, infrastruktur, natur- och kulturvärden och attraktivitet. Målet
är att öka utbyggnadstakten genom en bättre planeringsberedskap och hållbar inflyttning. Markanvisningstävlingar för tre bostadsområden ska utlysas våren 2018.

Den pågående fastighetsutredningen kan leda till framtida
förändringar i organisationen.

Fastighetsverksamheten visade ett resultat i enlighet med
budget. Verksamheten fick hyra efterskänkt avseende
lokaler på Björkegrenska gården, vilket inte var budgeterat. Vidare var underhållsåtgärder samt energi- och uppvärmningskostnader avseende förvaltningsfastigheter
lägre. Kostnader för larm samt vatten och avlopp inom
förvaltningsfastigheter var något högre än förväntat.

Ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovshanteringen
implementerades under hösten och kommer att startas i
januari 2018. Målet är att handläggningstiderna ska kortas
och att processerna ska förenklas och digitaliseras.
Förvaltningen kommer fortsatt och intensifierat under
2018 att arbeta med en rad operativa åtgärder inom kommunens miljömålsprogram som ett resultat av den politiska satsningen inom ramen för särskilt tilldelade medel.
Åtgärderna spänner över många verksamhetsåtgärder och
omfattar alla enheterna. En grupp som ser över kommunens klimatanpassningsplan har initierats och påbörjat
arbetet med utredningen av erosionsproblematiken.

Hamnverksamheten visade av ett underskott på 1,7 mnkr.
Detta främst beroende på minskade intäkter avseende
lossning, hamnavgifter, elavgifter för hyra av lastare,
lagerhyra och gästbåtsavgifter samt ökade kostnader relaterat till avslutning av en tjänst.
Verksamheterna inom gata och park uppvisade ett underskott på 0,4 mnkr. Det beror främst på ökade kostnader
för underhåll av gatubelysning. Dock var kostnaderna för
beläggningsunderhåll och stensättning lägre än förväntat.

Med anledning av rådande vattenbrist och bristfällig vattenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna måste
kommunen utveckla ett mer robust system och i samverkan med grannkommunerna säkerställa leverans av ett
vatten av tillräcklig volym och av god kvalitet. Inledningsvis ska en vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och kostnader utarbetas.

Staben, miljöstrategi och nämndverksamheten visade ett
överskott på 1,0 mnkr, främst beroende på lägre verksamhetskostnader.
Kostverksamheten gav ett underskott på 0,9 mnkr, beroende på ökade kostnader för personal och livsmedel.

Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla och säkra
mål- och resultatstyrningen i enlighet med kommunens
styrmodell samt att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.

Avslut av exploateringsprojekt visade ett överskott på
1,6 mnkr, då den externa fastigheten Baskemölla 87:1
Ekobyn såldes och slutredovisades under året.
De skattefinansierade investeringarna ledde till ett överskott på 35,6 mnkr, beroende på en eftersläpning främst
avseende reinvestering parkmiljöer, Tobisviks camping,
Sjöfartstråket, Tobisviks strandbad, parkeringsplatser och
Bergengrenska trädgården.
Vatten- och avloppsinvesteringar, exklusive landsbygdens
vattenförsörjning och serviser, försenades, vilket medförde ett överskott på 59,2 mnkr. Avvikelsen avsåg huvudsakligen avloppsreningsverk och vattenledningsnätet.
Investeringar i landsbygdens vattenförsörjning och vattenoch avloppsserviser gav ett överskott på 1,0 mnkr och
inbringade anläggningsavgifter på 4,2 mnkr, varav
0,5 mnkr periodiserades och påverkade driften medan
resterande belopp balanserades.

Jonebergs torg
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Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Förvaltningschef: Peter Bernhorn till och med den 19 december
Tillförordnad förvaltningschef: Diana Olsson från och med den 20 december

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

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

Då det tidigare avtalet med Sankt Olofs IF gällande föreningsdrift av Sankt Olofsbadet upphörde vid utgången av
2017, skrevs ett nytt avtal med föreningen som gäller från
och med den 1 januari 2018 och fem år framöver. Under
samma period skrevs avtal med Östra Vemmerlövs byalag
gällande föreningsdrift av Gyllebobadet.

• Bedriva verksamhet på biblioteket, Ungdomens
hus/Bénka-dí och Österlens museum.
• Bedriva verksamhet vid turist- och fritidsanläggningar
inom ramen för driftentreprenader.

Under hösten genomfördes ett samarbetsprojekt mellan
kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt
Skåneidrotten; Senior Sport School. I skolan gavs 25
stycken seniorer möjlighet att knyta nya kontakter, bredda
matlagningskunskaperna, prova på olika aktiviteter, få
möjlighet att stärka kroppen med övningar, delta i föreläsningar kring kost och motion samt gå en kurs i hjärtoch lungräddning. Skolan startade i september och varade
i tolv veckor.

• Stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar samt
utfärda lotteritillstånd.
• Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare
och föreningsledarstipendiat.
• Ansvara för kommunala samlingslokaler och sporthallar.

Årets händelser

Biblioteket hade under året en rad öppna och riktade arrangemang för barn och unga. Flera sagostunder hölls i
byarna där många tvåspråkiga barn fanns på förskolorna.
Rytmik, sagostunder, teater, bokprat, bio, läslovsaktiviteter av olika slag, lockade många besökare på biblioteket.
Sammantaget hade biblioteket runt 210 aktiviteter varav
cirka 45 procent var riktade till barn och unga.

• I augusti beslutade kommunfullmäktige om ett nytt
museimagasin. Museisamlingarna kommer att flytta
under år 2018.
• Den nuvarande driftentreprenören Fritid Österlen
Holding AB vann upphandlingen av driften för Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2018
och fem år framöver. Upphandlingen av arrendeavtal
för Tobisviks camping var föremål för överprövning i
Förvaltningsrätten som beslutade att upphandlingen
ska göras om. Det var inledningen på en komplicerad
juridisk tvist där nuvarande entreprenör bland annat
hävdar besittningsrätt till lokalerna. Den entreprenör
som ursprungligen vann den överklagade upphandlingen agerade också i frågan.

Under vårterminen inleddes inom ramen för kulturgarantin ett utvecklingsarbete kallat Mysterier på Österlen. I
arbetet ingick bland annat att skapa ett medielabb i samarbete med Korsavadsskolan för att ge elever möjlighet att
uttrycka sina berättelser transmedialt. Alla femteklassare
mötte under terminen litteraturpedagogen som inspirerade
eleverna till att läsa och se hur författare skapat mysterier
i bokform. Samtidigt träffade eleverna även filmpedagogen och jämförde hur mysterier berättas i film. Österlens
museum besökte klasserna för att inspirera till att undersöka mysterier från förr i vår närmiljö. Eleverna skapade
under litteraturpedagogens handledning, i samarbete med
en filmpedagog, egna manus inspirerade av ovanstående.

• Kontrakt avseende en biblioteksbuss tecknades i juli
med det nordirländska företaget Nu-Track. Leverans
beräknas i maj och drift i juni 2018.
• Biblioteket startade med meröppet i januari. Meröppetbesökare har egen nyckel och kan använda biblioteket utanför ordinarie öppettider.

Biblioteket arbetade för digital delaktighet genom att
erbjuda teknik-drop-in samt personligt tekniskt och digitalt stöd under namnet Digital vägledning där en bibliotekarie bokas i 30 minuter. Under hösten medverkade
biblioteket i nationella kampanjen E-medborgarveckan,
där man under en hel vecka satsade på digitalt stöd åt
allmänheten med bland annat föreläsningar om kommunens digitala kommunikation och källkritik på internet.

• Österlens museum inrättade sin första barnavdelning,
Skrabban. Cirka fem gånger så många barn än vanligt
sökte sig till museet. Museibutiken byggdes om för att
locka fler besökare.
• Till årets kulturpristagare utsågs skådespelaren, regissören och dramatikern Boel Marie Larsson. Till årets
idrottspristagare utsågs Österlens ridklubb. Lena Hall,
Sankt Olofs gymnastikförening utsågs till årets föreningsledarstipendiat.

Två nya utställningar invigdes på museet till påsk: barnavdelningen Skrabban samt årets sommarutställning
Karlsson x 2 som visade far och dotters verk, Stig T
Karlssons fotografier från Österlen 1961 samt Lisa Karls-
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sons lapptäcken. En tredje utställning/installation, Skörda
regnvatten, stod klar och invigdes strax före midsommar.

Kulturpedagogen genomförde projektet STUND, ett pedagogiskt, konstnärligt och integrerande musikprojekt
som välkomnar alla människor att skapa musik och ljud
tillsammans genom improvisation. Projektet hade över
640 deltagare, de flesta högstadie- och gymnasieelever i
kommunen.

Österlens museum hade rekordpublik under året och hade
nästan 65 000 besökare, vilket var 15 000 fler besökare än
under föregående år. Ökningen berodde bland annat på
det dåliga sommarvädret och många av de nya besökarna
var barnfamiljer som lockades hit av nysatsningen Skrabban. Av dessa besökare deltog nästan 4 500 personer i ett
av de 144 program som museet arrangerade.

Under året genomfördes elva kulturkullerbyttearrangemang som alla riktade sig till de yngsta kulturkonsumenterna.

Arbetet med att skriva boken Simrishamn 900 år fortsatte
och en redaktion för ändamålet utsågs. Bokprojektet fick
ett förlag i Roos & Tegnér. Redaktionen hade under hösten två redaktionsmöten och identifierade ett 40-tal teman
som bör ingå i monografin. Tilltänkt utgivningsår är 2020.

Fram till och med den siste februari, med start i september
2016, genomfördes en inventering av kommunens konstsamling. Samtliga kommunala konstverk finns nu dokumenterade, främst i den webbaserade konstdatabasen.
Under året köptes åtta konstverk in till kommunens konstsamling. 2017 års konstinköp bestod bland annat Gyttja ur
fotosviten Kiviks marknad från 1954 av den världsberömde fotografen Lennart Nilsson.

Museet fortsatte arbetet med att vårda och iordningsställa
föremålssamlingarna som en förberedelse inför den kommande flytten till ett nytt museimagasin.
Bénka-dí prioriterade högstadieungdomar som målgrupp
under året och återskapade en trygg och glädjefull verksamhet för både flickor och pojkar. Delaktighet bland
ungdomar ökade markant och den ökade tryggheten främjade också jämställdhet och integration. Lokalerna på
Bénka-dí renoverades och köket byggdes om eftersom
många ungdomar visade intresse för matlagning och bakning.

Under året utbetalades drygt 3,1 mnkr i kontanta bidrag,
huvudsakligen till föreningar.
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den
antagna kontrollplanen och gjorda uppföljningar visade på
en i stort sätt riktig hantering.
Nämnden och förvaltningen hade möten kring uppföljning
av verksamheten enligt avtal med de privata utförarna
Fritid Österlen Holding AB och Sankt Olofs IF.

Soffsamtal anordnades varje vecka med ungdomar kring
aktuella ämnen med fokus på värderingar, delaktighet,
jämställdhet, normkritik, livsfrågor samt konflikthantering. Vid några tillfällen bjöds experter på ämnet in. Vissa
kvällar infördes mobiltelefonfria zoner eller aktiviteter för
att uppmuntra till ökad social interaktion.

Workshop med betlyktor vid allhelgonahelgen
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

I samarbetet med bland annat föreningslivet
verka för ökat utbud av kvalitativa och attraktiva mötesplatser för upplevelser, uttryck
och skapande, särskilt fokus ska läggas på
barn och ungdomar.

Målet är delvis uppfyllt. En vakant bibliotekarietjänst fick till följd att biblioteket
inte kunde genomföra 25 bokprat i årskurs 2, 6 och på fritidshemmen i kommunen. Bibliotekets mål att andelen barnaktiviteter ska uppgå till 55 procent kunde
inte heller nås då andelen barnaktiviteter blev 45 procent. Bibliotekarietjänsten
är nu tillsatt. Bénka-dí ordnade sex aktiviteter med föreningslivet och Österlens
museum genomförde elva byavisningar för skolor samt att de arbetade med
samhällsbyggnadsförvaltningen kring samhällsplanering.

Gemensamt med näringslivet vidareutveckla Målet är uppfyllt. Allmänkulturverksamheten hade 17 träffar med representanter
KKN-verksamheterna, med syfte att underfrån olika kulturella och kreativa näringar och 36 kulturfikaträffar.
lätta och stimulera samhälls- och kulturvecklingen.
(KKN = kulturella och kreativa näringar.)
Arbeta för främjande av större tillgång till
kultur för äldre, bland annat genom en
kulturgaranti.

Målet är delvis uppfyllt. Under hösten drogs riktlinjer upp för en kommande
handlingsplan för kulturgarantin för äldre med representanter från kultur- och
fritidsförvaltningen och från socialförvaltningen. Biblioteket nådde inte upp till
målet om 20 informationsträffar med kommunens hemtjänstgrupper om Boken
kommer service, e-böcker, talböcker och Daisy-spelare på grund av personalbrist. Under året genomfördes sex av de 20 informationsträffarna. Tjänsterna är
nu tillsatta.

Samverka med föreningar och övriga ideella Målet är delvis uppfyllt. Detta genom att fritidsverksamheten genomförde tre
krafter för att främja engagemang, mångfald årliga utvecklings- och dialogträffarna med berörda nyttjare, Bénka-dí ordnade
och jämställdhet.
två barn- och ungdomskulturnätverksträffar och biblioteket genomförde 40
aktiviteter med extern part. Museets mål att arbeta tillsammans med museiföreningar och lokala museer kring integrations- och jämställdhetsfrågor uppfylldes inte. Intresset för frågorna förra gången de arrangerade en sådan föreläsning var mycket lågt. I insamlings- och gallringsgruppen i samverkan med
Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne diskuterades
dock frågor om jämställdhet och mångfald vid två av årets möten.
Öka barn och ungdomars möjligheter till
kunskapsinhämtning, delaktighet, gemenskap, tillgång till kulturell verksamhet och ett
varierat utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

Målet är uppfyllt. Detta genom att fritidsverksamheten genomförde fyra informations- och utbildningstillfällen samt en gemensam kommunkonferens i
samarbete med övriga kommuner i sydöstra Skåne och studieförbundet SISU.
Allmänkulturverksamheten genomförde elva kulturkullerbyttearrangemang,
Bénka-dí ordnade tio aktiviteter i naturmiljö samt museet ordnade program,
visningar och workshops för barn. Antal barnbokslån per barn 0–17 år uppgick
till 11 och målet var 13. En vakant barnbibliotekarietjänst fick till följd att biblioteket inte kunde arbeta läsfrämjande i samma omfattning som vanligt vilket
påverkade utlåningen. Barnbibliotekarietjänsten är nu tillsatt. Biblioteket färdigställde en ungdomsavdelning som blev en omtyckt plats för ungdomarna att
tillbringa eftermiddagarna på.

Bénka-dí och de föreningsdrivna fritidsgårdarna ska vara tilltalande mötesplatser för
såväl flickor som pojkar.

Målet är uppfyllt. Totalt besökte 8 772 ungdomar Bénka-dí. 47 procent var
flickor och 53 procent pojkar.

Utveckla de demokratiska möjligheterna att
påverka kultur- och fritidsutbudet.

Målet är uppfyllt. Ungdomar föreslog, planerade och/eller aktivt påverkade 76
procent av Bénka-dís programaktiviteter. I samband med att utställningen
Skrabban byggdes upp på museet bjöds två skolklasser från Hammenhög in för
att ge förslag på förbättringar. Flera av bibliotekets aktiviteter byggde på medskapande deltagare, bland annat språkcaféer, prova-på-lördagar för stora och
små samt läsecirklar. Arbetet med att utveckla verksamheten i deltagarstyrd
riktning inleddes med flera enkätundersökningar, kulburksundersökningar samt
insamling av förslag till utsmyckning av bokbussen.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2016

2017

3 222

4 109

Kostnader

45 882

48 543

Nettokostnader

42 660

44 434

Budget

43 313

42 907

653

-1 527

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

653

1 376

Budget

4 756

5 303

Budgetavvikelse

4 103

3 927

Nämnden visade ett underskott på 1,5 mnkr.
Nämnd och förvaltningsledningen visade ett underskott på
0,9 mnkr. Cirka 2 mnkr förklaras av att upphandlingen av
Tobisviks camping överklagades till Förvaltningsrätten,
vilket kompenserades med cirka 1,1 mnkr av att ett nytt
museimagasin inte kom till stånd under året samt att det
var sjukskrivningar på administrationen.

Framtid

Folkbiblioteket visade ett underskott på 0,5 mnkr vilket
främst berodde på ett avgångsvederlag under året.

Förhandlingar mellan förvaltningen och Fritid Österlen
Holding AB avseende Tobisviks camping kommer att
fortsätta i syfte att lösa situationen på både kort och lång
sikt. Det handlar om att träffa en förlikning som hanterar
lokalhyresavtal, besittningsrätt, legala kostnader samt få
till stånd en ny konkurrensutsättning. Ärendet ska beslutas
i nämnden under våren.

Museiverksamheten visade ett underskott på 0,4 mnkr.
Detta berodde dels på att museibutiken hade stängt i 1,5
månad för renovering och utställningsverksamheten hade
stängt 3,5 månad för ombyggnad i Hafreborg vilket
gjorde att intäkterna blev 0,2 mnkr längre än budgeterat.
Underskottet förklaras också av att några projekt blev
dyrare än budgeterat.

De tre närmaste åren kommer en flytt av samlingar och
arkiv till ett nytt museimagasin i Lyckebyhuset att stå i
centrum för museiverksamheten. Under 2018 kommer
museet på försök att ha fri entré till utställningarna och då
kommer en enkät att genomföras bland besökarna om vad
fri entré betyder för dem.

Allmänkulturverksamheten och ungdomsverksamheten
visade ett överskott på 0,3 mnkr främst beroende på att ett
par anställda var tjänstlediga under året.
Fritidsverksamheten hade en budget i balans.

En mobil biblioteksenhet som tillgodoser behov av biblioteksservice i byarna beräknas vara i drift i juni 2018.
Biblioteksrummet utvecklas vidare för att eftersträva
balans mellan medier, arrangemang och aktiviteter, anpassade efter besökarnas behov, där barn och unga ägnas
särskild uppmärksamhet. Besökarna engageras för att få
större möjlighet att vara delaktiga.
Behovet av upprustning samt komplettering av inventarier
i samlingslokaler och sporthallar är tydligt. Förvaltningen
kommer att gemensamt med andra förvaltningar samt
berörda föreningar fortsätta samverka kring frågan. Aktuellt under år 2018 är bland annat omstrukturering och
uppfräschning av materialutrymmet i Jonebergshallen
samt nya inventarieinköp till Sankt Olofs medborgarhus.
Bénka-dí kommer att fortsätta arbeta aktivt för att få fler
högstadieelever att besöka verksamheten. Man kommer
även att utöka arbetet med integration och med att möta
ungdomars behov av hälsofrämjande aktiviteter.

Musikquiz på biblioteket
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Christer Granqvist (S)
Förvaltningschef: Ewa Kristensson

Uppdrag
• Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning
med fokus på styrning och ledning i förskolan och
identifierade förbättringsområden.

• Bedriva utbildningsverksamhet inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola
och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, vuxenutbildning och Svenska för invandrare.

• Ett trettiotal elever påbörjade ett tionde skolår vid
Korsavadsskolan.

• Bedriva Kulturskolan med Kulturgarantin, Naturskolan Österlen och Elevhälsan med psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer.

• Sommarkulturskola genomfördes för andra året under
sex sommarveckor med i genomsnitt 90 deltagande
barn varje dag.

Årets händelser

• Beslut fattades om att successivt återta huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen.

• Utvecklingsarbete av språkutvecklande arbetssätt i
skolan och förskolan i samarbete med Skolverket fortgick.

• Kommunfullmäktige fattade beslut om att starta ett
Campus Österlen. Rekrytering av verksamhetschef
påbörjades.

• För att säkerställa krav på en likvärdig förskola beslutade förvaltningen att utreda förutsättningar för en ny
resursfördelningsmodell inom förskolan.

• Tillbyggnad och renovering av Simrislundsskolan
färdigställdes.

• Strategin avseende informations- och kommunikationsteknik, IKT, utvärderades i en konsekvensutvärdering.

• Omorganisation av förskolan beslutades och rekrytering av ytterligare en förskolechef genomfördes.
• Kulturpedagogiska enheten tilldelades, som första
barn- och utbildningsförvaltning, Region Skånes kulturnämnds vandringspris Kulturpaletten.

Kulturpedagogiska enheten tilldelades Kulturpaletten
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En inflytandegrupp, som bestod av representanter från
alla skolenheter, involverades för att tillgodose barnens
och elevernas rätt till inflytande i bland annat barnkonsekvensanalyser.
Nämnden informerades löpande om klagomålshantering,
avstängningar och kränkningsanmälningar.
Kompetenshöjande insatser genomfördes inom digitalisering, bland annat programmering. En reviderad och
förtydligad läroplan för både gymnasiet och grundskolan
ställer nya krav på medarbetare på alla nivåer inom förvaltningens verksamheter.
Den nationella bristen på förskollärare, lärare och skolledare var en utmaning i rekryteringsprocesserna och bidrog
till ökade kostnader vid nyanställningar.

Simrislundsskolan

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med barnbokslut avseende år 2017 påbörjades. I
barnbokslutet utvärderas beslut och åtgärder som direkt
berör barn. Syftet är att säkerställa att beslut om att tillföra resurser verkligen leder till förbättringar.

Arbetet med att utveckla strukturen i det systematiska
kvalitetsarbetet intensifierades. Ytterligare steg togs för
att mer systematiskt följa upp kvalitet inom samtliga
verksamheter.

Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med
den antagna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser. Arbetet omfattade delegationsordning, personuppgiftslagen, resursfördelning i verksamhetssystemet Extens
samt avtalstrohet.

En ny förskola, Kometens förskola, öppnade för att möta
det ökade behovet av platser i förskolan. Villut uteförskola kunde inkluderas som en egen avdelning i Kometen,
vilket innebar en mer effektiv resursanvändning.
Nyanländas lärande var fortsatt prioriterat, med fokus på
att öka kompetensen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kursledare inom den egna organisationen
utbildades och genomförde kompetensutvecklande insatser med övrig pedagogisk personal på grundskolan och
gymnasiets introduktionsprogram. Arbetet genomfördes i
samarbete med Skolverket och Nationellt centrum för
svenska som andraspråk.

Nämndens uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare genomfördes i enlighet med den antagna
planen. Arbetet med att ytterligare säkerställa klagomålshantering och oanmälda besök ska förbättras i kommande
upphandlingsprocesser.

Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Skolresultaten bidrar till en större inflyttning
av barn till kommunen.

Målet är uppfyllt. Koladas statistik och kommunens egen statistik visar att fler
barn flyttade till Simrishamns kommun i jämförelse med 2016.

Naturskolan Österlen ger elever i grundskolan mer kunskap om miljön.

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visar att 90 procent av
kommunens grundskoleelever deltog i Gröna nyckeln.

Barn- och utbildningsförvaltningen skapar
förutsättningar som medverkar till en bättre
hälsa bland barn och unga.

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visar att aktiviteter med
koppling till barns och ungas hälsa genomfördes.

Förutsättningar ges för ett större inflytande
för barn och unga i förskolans/skolans
verksamheter.

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visar att barn och unga
upplevde att de fick större inflytande.

Förskolans/skolans verksamheter utvecklas
för att öka barns/ungas trygghet och minska
diskriminering och kränkande behandling.

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visar att verksamheterna
utvecklades och att tryggheten ökade.
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Elevhälsan visade ett överskott på 0,7 mnkr vilket beror
på lägre omkostnader för personal.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

74 532

71 703

Kostnader

427 342

439 327

Nettokostnader

352 810

367 624

Budget

356 581

370 817

Budgetavvikelse

3 771

3 193

Nettoinvesteringar

4 778

1 751

Budget

4 962

2 184

184

433

Intäkter

Budgetavvikelse

Kulturpedagogiska enheten redovisade ett underskott på
0,5 mnkr vilket främst beror på att nya lokaler togs i anspråk samt omkostnader för sommarkulturskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade ett underskott på 0,4 mnkr, vilket beror på omställningskostnader
för personal.
Av 2017 års investeringsram kvarstår 0,4 mnkr främst
beroende på att inköp av inventarier till verksamheterna
fördröjdes.

Nämnden redovisade ett överskott på 3,2 mnkr.
Med anledning av att kommunen mottog ett stort antal
nyanlända barn och elever under 2015 och 2016, påverkades verksamheterna även under 2017 av förändrade
förutsättningar och minskande elevantal. Nedgången i
elevantalen beror främst på att boenden i kommunen
stängdes under 2017. För att möta de pedagogiska utmaningarna under verksamhetsåret arbetade förvaltningen
med sin interna organisation. De varierande elevantalen,
och svårigheterna med att tidigt förutse förändringarna,
avspeglas i budgetavvikelser inom förskola, grundskola,
gymnasieskola.
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisade
ett underskott på 2,6 mnkr, vilket beror på fler stödinsatser för barn med särskilda behov samt en ökad volym
inskrivna barn främst inom fristående verksamhet.
Förskoleklass och grundskola redovisade ett överskott på
4,2 mnkr, vilket beror på att antal elever i asylprocess var
fler än vad förvaltningen budgeterat för vilket bidrog till
resultatet då statsbidragen blev högre.
Gymnasieverksamheten redovisade ett överskott på 2,8
mnkr, vilket kan härledas till att allt fler elever valde att
genomgå sin gymnasieutbildning i kommunen. Tendensen
är att Nova Academy kommer att fortsätta med ett ökande
elevantal, medan Österlengymnasiet kommer att ha ett
fortsatt minskande elevantal.
Särskolan visade ett underskott på 1,0 mnkr. Avvikelsen
beror på att fler elever hade extra behov av särskilt stöd.
Vuxenutbildningen redovisade ett resultat i enlighet med
budget. Volymen elever i Svenska för invandrare ökade
markant under året och omfattade vid årets slut 170
elever.

Piratenskolan

38

Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden

Simrislundsskolan

Framtid
Förvaltningen arbetar fortsatt vidare med samordning och
styrning av verksamheterna via det systematiska kvalitetsarbetet. Dialoger med rektorer förs kontinuerligt, och
syftar till att förvaltningsledningen och skolenheterna
gemensamt utvecklar modeller och indikatorer för ständiga förbättringar. Förvaltningen bedömer att potentialen i
detta arbete är mycket stor och en förutsättning för en mer
effektiv resursanvändning på lång sikt.

• Läroplanernas nya skrivningar kring digitalisering i
förskolan ställer nya krav på kompetens, digital infrastruktur samt IT-strategiska beslut. Bland annat fortsätter Korsavadsskolans deltagande i Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola)
forsknings- och utvecklingsprogram om programmering, som riktar sig till lärare och skolledare för att
skapa kunskapsbyggande i matematik och andra ämnen.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med de förbättringsområden Skolinspektionen identifierade, i en kvalitetsgranskning, i förskolan inom styrning och ledning.

• Ett arbete där alla skolenheter inkluderas kommer att
genomföras med syfte att skapa likvärdighet och att
öka måluppfyllelsen i matematik.
• Obligatorisk sommarskola kommer att erbjudas under
juni 2018.

För att säkerställa resurser för en likvärdig grundskola och
förskola arbetar förvaltningen vidare med att utveckla
resursfördelningsmodellen inom grundskolan och förskolan. Detta arbete kommer även att innebära kvalitetssäkrade beräkningar av grundbeloppen.

Ett successivt återtagande av huvudmannaskapet för vuxenutbildningen kommer att påbörjas under 2018.

För att nå ökad måluppfyllelse i skolan kommer utvecklingen av nya arbetssätt att fortsätta:

Under 2018 planeras även starten av Campus Österlen.
Verksamhetschef kommer att tillträda i mars 2018.

• Kompetensutvecklingsinsatser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vidareutvecklas under
läsåret 2018/2019. Kompetensen är tänkt att finnas
hos alla lärare i alla ämnen. Detta gynnar alla elevers
lärande.

Sommarkulturskolan för barn och unga kommer att genomföras även sommaren 2018.
Arbetet med barnkonsekvensanalyser och elevinflytande
fortsätter i syfte att säkerställa barnens och elevernas
rättigheter enligt barnkonventionen.
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Socialnämnden
Ordförande: Pia Ingvarsson (S)
Förvaltningschef: Stina Lundquist
• Besökande på Världens hus minskade och inriktningen på integrationsarbetet förändrades, från att handla
om mottagande till att handla om arbetsförberedande.

Uppdrag
• Bedriva social omsorg och hemsjukvård till främst
äldre.

• Boendena för ensamkommande i Borrby och Gärsnäs
gick över till att bli stödboenden.

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

• Avtal skrevs avseende ett nytt verksamhetssystem för
avdelningarna inom vård och omsorg, LSS samt
hälso- och sjukvård.

• Ansvara för individ- och familjeomsorg.
• Handha mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

• Funktionshinderplan för socialpsykiatrin och LSSverksamheten arbetades fram.

• Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd och kommunala hyresgarantier.

• Nyckelgömmor installerades hos alla brukare i ordinärt boende som önskade detta.

Årets händelser

• Antal beslut beträffande insatsen daglig verksamhet
ökade.

• På grund av många outnyttjade platser på korttidsboende beslutades att minska antal platser och korttidsboendet Tuvan i Borrby stängdes.

• Nyanlända fick beslut om LSS-insatser vilket innebar
nya kompetensbehov.

• Under hösten öppnades en enhet på särskilt boende i
Borrby med inriktning mot brukare med kognitiv
svikt, psykisk ohälsa och/eller missbruk.

• Arbete genomfördes i studiecirkelform inom daglig
verksamhet med avseende på våld i nära relationer.
• Fler LSS-insatser bedrevs med helt individuella lösningar

• Särskilt boende i Hammenhög återgick till att drivas i
kommunal regi den 1 oktober.

• I den nationella mätningen Kommunens Kvalitet i
Korthet, uppnådde hemtjänsten plats nummer fem av
Sveriges kommuner. Arbetet avseende brukarnas delaktighet inom LSS placerade Simrishamns kommun
på första plats i jämförelserna.

• Under våren tecknades ett nytt kollektivavtal med
Kommunal.
• Medarbetare inom vård och omsorg och LSS fick
möjlighet att önska sysselsättningsgrad samt fick ett
anställningsavtal med heltid som bas.
• Handläggaravdelningen beslutades bli en enhet på
avdelningen individ- och familjeomsorg.

Här spelas det bingo på Rosenborg i Gärsnäs
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En av flera aktiviteter i Senior Sport School som är ett samarbetsprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och Skåneidrotten. I skolan som varade i tolv veckor gavs 25 seniorer möjlighet att knyta kontakter, bredda matlagningskunskaperna, prova på olika aktiviteter, få
möjlighet att stärka kroppen med övningar, delta i föreläsningar kring kost och motion samt gå en kurs i hjärt- och lungräddning.

Antalet placeringar av vuxna med missbruk var lägre än
föregående år medan insatser i form av intern öppenvård
ökade.

Verksamhetsuppföljning
Antalet lediga lägenheter i särskilt boende minskade under första delen av året för att sedan öka igen under hösten. Antalet lediga platser på korttidsboende ökade trots
att ett korttidsboende stängdes i början av året.

Inom LSS var antalet beslut om insats daglig verksamhet
fortsatt högt, dock bara något högre än föregående år.
Efterfrågan på boende inom LSS var hög under året. Ytterligare två lägenheter på Rosenborg knöts till Vildrosens servicebostad enligt LSS för att kunna verkställa
fattade beslut.

Under året uppgick antalet hemtjänsttimmar till 154 038
timmar, att jämföra med föregående år då de uppgick till
190 104 timmar. Insatsen trygghetslarm samt städning var
några av de insatser som ökade under året och det var
kvinnor som fick dessa insatser i högre grad än under
2016.

Den interna kontrollen visade avvikelser på två punkter,
vilka åtgärdades under året.

Under året anvisades en flykting och det kom tre ensamkommande barn till kommunen.

Två privata aktörer utförde uppdrag åt förvaltningen under året. Verksamhetsuppföljning av dessa utfördes enligt
plan, det vill säga för Attendo i början av året och för
Aleris i slutet. Det särskilda boendet i Hammenhög övergick från Aleris till kommunal regi från den 1 oktober
2017 medan Aleris fortsatte att bedriva hemtjänst samt det
särskilda boendet Joneberg Plaza. Lillevångshemmet
bedrivs av Attendo. Extern revision av hur förvaltningen
arbetar med avtalsuppföljning gjordes under hösten utan
anmärkning.

Antalet inledda utredningar inom verksamheten för barn
och unga var något lägre än föregående år och färre utredningar ledde till insatser.
Utbetalt försörjningsstöd ökade, där ensamstående män
utan barn var den grupp som ökade mest. Många nyanlända var inte självförsörjande efter etableringsfasen
varför ett arbete för att möta detta behov inleddes.

.
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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 skedde i 40 procent av alla ärenden. Målet
var 75 procent. Underlagen från uppföljningsenkäterna var otillräckliga vid
uppföljning eller avslut av insats. Ett pågående utvecklingsarbete pågick kring
samverkan, främst inom förvaltningen.

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 skedde i 12 procent av alla ärenden. Underlagen från uppföljningsenkäterna var otillräckliga vid uppföljning eller avslut
av insats. Ett pågående utvecklingsarbete pågick kring samverkan, främst inom
förvaltningen.

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

Målet är delvis uppfyllt. Samordning skedde i 51 procent av alla ärenden. Målet
var 75 procent. Placeringarna gick ner från 45 procent av insatserna 2016 till 28
procent av insatserna 2017 i enlighet med målet.

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

Målet är uppfyllt. Av samtliga bedömningar av behov av insats samt vid samtliga upprättande/revideringar av genomförandeplan framgick att hänsyn tagits
till livssituationen. Arbetssättet integrerades i ordinarie verksamhet.

Anhöriga till yngre dementa ska erbjudas
stöd utifrån sin vardagssituation.

Målet är uppfyllt. Av samtliga bedömningar av behov av insats framgick att man
hade uppmärksammat och erbjudit stöd till anhörig. Arbetssättet integrerades i
ordinarie verksamhet.

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

Målet är delvis uppfyllt. Det saknas uppgifter i några ärenden vad gäller hur
barnet/den unge var delaktigt vid upprättande av genomförandeplan. Målet var
att samtliga ska vara delaktiga. För individ- och familjeomsorgs brukarenkät var
svarsfrekvensen för låg vad gäller barn och ungdomar för att visa ett resultat. I
brukarenkäten för ensamkommande var svaret på fråga 5 över rikssnittet, men
på fråga 3 under rikssnittet. Målet var ett resultat på eller över rikssnittet.

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

Målet är inte uppfyllt. Resultatet försämrades mot tidigare år. Observera att
svarsfrekvensen var låg, sju stycken. De positiva svaren varierade från 30 till
70 procent. Målet var att samtliga familjehem skulle uppleva att de var nöjda
eller mycket nöjda med det stöd de fick.

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. Statistik vad avser kön togs kontinuerligt fram och
på likvärdiga villkor.
användes i verksamhetsutveckling.

var svårt att anpassa verksamheten då det varit tomma
lägenheter under året. Insatserna var också mer kostsamma än förväntat. Arbetet med att anpassa verksamheterna inom vård och omsorg till en lägre kostnadsnivå
påbörjades under slutet av året och fortlöper under år
2018.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

Intäkter

144 421

116 974

Kostnader

579 795

570 324

Nettokostnader

435 374

453 350

Budget

443 247

450 334

Budgetavvikelse

7 873

-3 016

Nettoinvesteringar

3 930

6 133

Budget

6 603

9 638

Budgetavvikelse

2 673

3 505

Hälso- och sjukvårdsavdelningen redovisade ett underskott på 1,4 mnkr som kunde härledas till sommarens
behov av att köpa in tjänster från bemanningsföretag då
det var svårt att rekrytera vikarier.
Inom verksamheten för LSS redovisades ett underskott på
cirka 6 mnkr beroende på fler beviljade insatser av personlig assistans till följd av ändrade regler hos Försäkringskassan. Därtill var det ett ökat behov av gruppboende
samt kostsam extern placering.

Nämnden visade ett underskott på cirka 3 mnkr.
Vård och omsorg gjorde ett större underskott om cirka
10,9 mnkr vilket berodde på att det inom särskilt boende
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Individ- och familjeomsorg redovisade totalt ett överskott
på 13,2 mnkr. Negativ avvikelse visade enheten för barn
och unga beroende på fler placeringar. Även inom enheten för vuxna blev kostnaden för försörjningsstöd högre än
budgeterat, beroende på Försäkringskassans striktare
regler för sjukersättning. Integrationsverksamheten visade
ett överskott då kostnaden för avveckling inte varit så hög
som budgeterat samt kostnaderna avseende flyktingmottagning varit lägre än förväntat då det varit en ständig
översyn och förändring av verksamheten.

Det ökade behovet av insatser inom LSS i form av boende
och daglig verksamhet innebär att ett nytt boende kommer
att startas under andra delen av 2018. Daglig verksamhet
har redan fått starta nya arbetsplatser för sina brukare och
framöver kommer fler platser att behövas.
Integrationsarbetet har förändrats från att handla om gott
mottagande till att handla om arbete och sysselsättning
och att ge stöd/insatser för att förhindra utanförskap. För
att förhindra ökad utbetalning av försörjningsstöd sker ett
nära arbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och psykiatrin.

Övergripande administration visade ett överskott på 2,1
mnkr som förklaras av att tjänsten med HR-kompetens
inte tillsattes under året samt lägre personalkostnader än
budgeterat.

Personalförsörjningen är en fråga förvaltningen arbetar
med. Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socionomer samt chefer innebär att förvaltningen måste marknadsföra sig på olika sätt.

Förvaltningen påbörjade arbetet med att ta fram en handlingsplan för 2018 för att få ett utfall i nivå med budget
2018.
Årets planerade investeringar blev lägre främst beroende
på att det nya verksamhetssystemet samt nyckelgömmor
fortlöper under 2018.

Framtid
Demografin med allt fler personer i åldern 80+ kommer
inte att nå full effekt förrän om några år. Under 2018
kommer inga större förändringar att ske, vilket bör leda
till ungefär samma behov av särskilt boende som under
2017.
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal har till viss del kommit
igång men inte fullt ut, vilket innebär att det ännu inte
påverkat verksamheten i någon högre grad. Reglerna för
utskrivning från slutenvård till kommunerna förändrades
från årsskiftet. Verksamheten har påbörjat förändringar i
arbetssätt och organisation för att kunna hantera dessa
förändringar.
Under år 2018 kommer ett hemtagningsteam att startas.
Brukarna ska kunna få många insatser direkt när de kommit hem från slutenvården för att på så sätt optimera rehabiliteringen och i längden fördröja behov av insatser.
Testning och implementering av tekniska hjälpmedel
kommer förvaltningen fortsätta att arbeta med. Utvecklingen av IT är också ett prioriterat område när det gäller
personal då behovet är stort att förenkla administrativa
uppgifter. Det nya verksamhetssystemet kommer att ge
möjligheter till andra sätt att administrera än vad man
kunnat tidigare.

Här spelas det Wii på dagverksamheten i Gärsnäs
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Nettokostnad per nämnd
Nettokostnad per nämnd 1
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

1

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

920

1 120

1 025

-95

1 087

1 150

1 150

0

5

15

20

5

2 864

2 877

2 927

50

77 099

82 940

83 996

1 056

622

719

763

44

Samhällsbyggnadsnämnden

50 735

49 462

51 072

1 610

Kultur- och fritidsnämnden

42 660

44 434

42 907

-1 527

Barn- och utbildningsnämnden

352 810

367 624

370 817

3 193

Socialnämnden

435 374

453 350

450 334

-3 016

Summa nämndernas nettokostnad

964 176

1 003 691

1 005 011

1 320

Interna poster mellan nämnderna ingår.

Talböcker för utskick till talbokslåntagarna
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Nettoinvesteringar per nämnd
Nettoinvesteringar per nämnd (tkr)

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

6 036

1 223

2 594

1 371

76 448

79 118

114 668

35 550

653

1 376

5 303

3 927

Barn- och utbildningsnämnden

4 778

1 751

2 184

433

Socialnämnden

3 930

6 133

9 638

3 505

Summa skattefinansierad verksamhet

91 845

89 601

134 387

44 786

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp

19 639

21 624

81 618

59 994

341

135

400

265

111 825

111 360

216 405

105 045

-4 745

-3 790

-2 129

1 661

107 080

107 570

214 276

106 706

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdens vatten
Summa inklusive vatten och avlopp
Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1
Summa nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter
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

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2016

Bokslut
2017

346

394

462

68

0

668

1 290

622

Fiberutbyggnad

600

84

200

116

Wifi-zoner

602

35

198

163

Inventarier, kommunledningskontoret

105

0

192

192

30

0

210

210

0

42

42

0

225

0

0

0

IT
Digitalisering, inklusive ID-system och Flexite

Beslutsstödsystem
Aktieinköp INERA AB
Timecare-pool

Budget
2017

Budgetavvikelse

Medlemsinsats, Kommuninvest

4 128

0

0

0

Summa

6 036

1 223

2 594

1 371
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Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad del
Nettoinvesteringar (tkr)
Fastighet
varav Stationshus Simrishamn, ombyggnation

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

15 117

5 573

6 810

1 237

0

654

650

-4

2 830

656

705

49

varav badanläggningar, reinvestering

437

1 131

1 070

-61

varav sporthallar, reinvestering

879

430

1 080

650

varav fönsterbyte, reinvestering

varav kontakt Simrishamn, reception

31

1 016

969

-47

varav övrigt

10 940

1 686

2 336

650

Skollokaler

9 999

21 822

20 912

-910

varav Simrislundsskolan, tillbyggnation

1 031

20 255

20 080

-175

0

898

800

-98

varav aulan, Fredsdalsskolan
varav övrigt

8 968

669

32

-637

Plan/Bygglov

48

230

877

647

varav digitalt bygglovsarkiv

24

230

475

245

varav inventarier bygglov

17

0

208

208

varav inventarier planverksamhet

7

0

194

194

Hamn

6 913

6 201

7 734

1 533

varav hamn, investering

1 809

406

605

199

varav hamnar, reinvestering, statusbedömning

5 019

5 330

5 562

232

85

465

1 567

1 102

14 452

16 105

37 773

21 668

9

1 143

1 539

396

varav övrigt
Gata/Park
varav toaletter, offentligt rum
varav Tobisviks camping

327

2 169

7 404

5 235

varav Jonebergs torg med allmänna ytor

57

5 844

6 443

599

varav utsmyckning västra rondellen

58

1 517

1 592

75

varav maskin/utrustning gata/grönt

53

712

799

87

varav övrigt

13 948

4 720

19 996

15 276

Mätning/Beräkning/Kartframställning

9

609

566

-43

varav kart- och mätutrustning

9

609

566

-43

Kostverksamhet

149

758

529

-229

varav inventarier tillagningskök

149

758

529

-229

Miljöåtgärder

0

570

2 500

1 930

varav vattendrag våtmark, utredning

0

223

200

-23

varav elladdstolpar byarna

0

220

200

-20

varav Kvarnbäck vattenvårdsprogram

0

100

100

0

varav övrigt
Undvika kapitalförstöring

0

27

2 000

1 973

29 761

27 250

36 967

9 717

varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi

1 217

261

1 128

867

varav undvika kapitalförstöring, belysningar

5 928

7 984

8 150

166

varav undvika kapitalförstöring, reinvestering parkmiljöer

2 668

3 029

13 186

10 157

varav undvika kapitalförstöring, gator

19 948

15 976

14 503

-1 473

Summa

76 448

79 118

114 668

35 550
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Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

14 211

20 848

80 068

59 220

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät

4 295

3 123

10 349

7 226

varav avloppsreningsverk och pumpstationer

6 920

10 032

31 117

21 085

varav vattenverk

2 166

3 252

13 749

10 497

varav vattenledningsnät

830

4 441

24 853

20 412

Landsbygdens vattenförsörjning 1

341

135

400

265

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsserviser

5 428

776

1 550

774

Summa
1
Finansieras av anläggningsavgifter.

19 980

21 759

82 018

60 259

Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

194

125

406

281

Reinvestering, sporthallar

62

48

58

10

Skyddsstaket Korsavads IP

50

0

0

0

Fredsdalsskolans aula

0

198

200

2

Friidrottsutrustning Korsavads IP

0

0

30

30

0

0

930

930

105

86

101

15

1

Inventarier

Spontanidrott/aktivitetsyta
Konstinköp
Utbyte belysning, bibliotek

0

0

600

600

Biblioteksbuss

0

407

2 300

1 893

Meröppet bibliotek

62

97

138

41

Läsplatser bibliotek

180

0

0

0

Ny inredning, bibliotek

0

139

0

-139

Arkivhyllsystem samt larm, museet

0

0

140

140

Inredning nytt museimagasin

0

0

150

150

Ombyggnad Hafreborg
Summa

Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Reinvestering skoldatorer
Inventarier Nova Academy
Inventarier verksamheterna

0

276

250

-26

653

1 376

5 303

3 927

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

1 926

945

1 000

55

298

0

0

0

0

806

1 184

378

Inventarier Förskoleområde Syd

82

0

0

0

Ombyggnad Annelunds förskola

240

0

0

0

Utemiljö Kometen

280

0

0

0

Inventarier Svenska för invandrare

255

0

0

0

Inventarier Österlengymnasiet

173

0

0

0

Inventarier Fredsdalsskolan

753

0

0

0

Inventarier Korsavadsskolan

662

0

0

0

Metodkök Österlengymnasiet

55

0

0

0

Inventarier barn- och utbildningsförvaltningen

54

0

0

0

4 778

1 751

2 184

433

Summa
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Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Inventarier

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

1 705

891

965

74

Upplevelsecykel

142

0

0

0

Trygghetslarm

382

432

700

268

IT-utveckling

118

582

2 500

1 918

Trygghetsskapande IT-produkter

340

3 160

4 173

1 013

Hjälpmedel

1 243

1 068

1 300

232

Summa

3 930

6 133

9 638

3 505

Gärsnäs förskola
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Resultaträkning för kommunen och koncernen
Resultaträkning (mnkr), exklusive interna poster

Not Kommunen Kommunen
2016
2017

Verksamhetens intäkter

341,3

Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

320,4

Koncernen
2016

Koncernen
2017

454,2

440,7

0,0

0,0

0

0,0

-1 267,8

-1 293,7

-1 323,8

-1 351,7

-41,3

-44,0

-67,2

-70,5

-967,8

-1 017,3

-936,8

-981,5

2

744,0

773,5

743,9

773,5

3, 4

268,1

276,0

268,1

276,0

Finansiella intäkter

5

13,9

11,4

11,6

8,8

Finansiella kostnader

6

Generella statsbidrag och utjämning

-3,4

-1,7

-21,9

-23,3

54,8

41,9

64,9

53,5

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

Skattekostnader

0,0

0,0

0,0

-0,6

Årets resultat

54,8

41,9

64,9

52,9

Resultat efter finansiella poster

Balanskravsresultat för kommunen
Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 40,6 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag
inom pensionsmedelsförvaltningen på drygt 1,1 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar på drygt 2,4
mnkr.
Diagrammet nedan visar kommunens balanskravsresultat de senaste fem åren.
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Balansräkning för kommunen och koncernen
Balansräkning (mnkr)

Not Kommunen Kommunen
2016-12-31 2017-12-31

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

892,7

959,8

1 702,1

1 806,1

Materiella anläggningstillgångar

801,4

868,4

1 679,5

1 784,2

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

752,6

815,6

1 621,3

1 720,5

varav maskiner och inventarier

8

48,8

52,8

58,2

63,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9

91,3

91,4

22,6

21,9

429,2

429,2

464,0

464,0

varav pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager

10

2,0

3,1

2,9

3,8

Exploateringsfastigheter

11

14,6

15,0

14,6

15,0

Kortfristiga fordringar

12

145,7

108,6

161,2

122,3

Kortfristiga placeringar

13

106,7

105,5

106,7

105,5

Kassa och bank

14

Summa tillgångar

160,2

197,0

178,6

217,4

1 321,9

1 389,0

2 166,1

2 270,1

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

15

702,0

743,8

768,0

817,6

varav årets resultat

54,8

41,9

64,9

52,9

varav resultatutjämningsreserv

30,0

40,0

30,0

40,0

4,6

5,0

4,6

5,0

612,6

656,9

668,5

719,7

varav social investeringsfond
varav övrigt eget kapital
Avsättningar

16

Skulder

40,2

25,2

43,3

28,3

579,7

620,0

1 354,8

1 424,2

Långfristiga skulder

17

347,3

372,9

1 085,7

976,0

Kortfristiga skulder

18

232,4

247,1

269,1

448,2

1 321,9

1 389,0

2 166,1

2 270,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser för kommunen
Ansvarsförbindelser (mnkr)

Not Kommunen Kommunen
2016-12-31 2017-12-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt

16

412,1

399,7

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt,
förtroendevalda

16

3,9

2,2

0,0

0,0

736,1

752,1

2,4

2,3

10,5

10,3

2,0

2,0

34,8

30,5

2,0

1,9

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

25

Sysav
Ställda panter
Solidarisk borgen Kommuninvest

16
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0,0

0,0

832,9

938,0

Räkenskaper – kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (mnkr)

Not

Kommunen
2016-12-31

Kommunen
2017-12-31

Årets resultat

54,8

41,9

Justering för av- och nedskrivningar

41,3

44,0

Justering för avsättningar

10,4

-15,1

0,0

0,0

Den löpande verksamheten

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

19

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-10,0

-7,3

96,5

63,5
35,8

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

20

-19,7

Ökning av kortfristiga placeringar

21

-13,0

-7,0

Minskning av kortfristiga placeringar

22

20,6

15,4

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

18

-34,3

14,7

50,1

122,4

-107,7

-111,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

23

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

23

0,0

0,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar

24

-4,4

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

24

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

-112,1

-111,1

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av anläggningsavgifter
Ökning/minskning VA-investeringsfond
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

65,0

100,0

-35,1

-78,0

2,3

1,2

22,8

2,3

0,0

0,0

55,0

25,5

-7,0

36,8

Likvida medel vid årets början

167,2

160,2

Likvida medel vid årets slut

160,2

197,0

Kommunens låneskuld de senaste fem åren
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Räkenskaper – resultat- och balansräkning, vatten och avlopp
Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten
Resultaträkning (tkr)

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Verksamhetens intäkter

61 833

64 432

Vatten- och avloppsavgifter

59 149

62 150

2 684

2 282

Verksamhetens kostnader

-61 833

-64 432

Kapitalkostnader

-15 103

-14 702

Övriga kostnader

-46 730

-49 730

0

0

-4 753

-2 336

2016-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar

271 728

281 815

Vattenledningar och vattenverk

128 441

131 440

226

173

142 667

149 885

339

268

55
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Omsättningstillgångar

25 229

27 565

Avräkningskonto, kortfristig

19 665

23 803

Kortfristiga fordringar

5 564

3 762

Summa tillgångar

296 957

309 380

Kortfristiga skulder

2 399

2 399

Anläggningsavgifter, återbetalning

2 399

2 399

Långfristiga skulder

294 558

306 981

Anläggningsavgifter

107 519

108 765

Övriga intäkter

Årets resultat
Investeringsfond

1

Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten
Balansräkning (tkr)
Tillgångar

Inventarier vattenverk
Avloppsledningar och reningsverk
Inventarier avloppsverk
Inventarier avloppsledning

Skulder

Investeringsfond

1

Övriga långfristiga skulder

Summa skulder
1

22 830

25 166

164 209

173 050

296 957

309 380

Intäkter på 4 753 tkr och 2 336 tkr exkluderades från 2016 respektive 2017 års resultat och bokfördes som investeringsfond.
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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

Leasingavtal

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.

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.

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

Komponentavskrivning
Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar
gäller från och med räkenskapsåret 2014 och ersätter
rekommendation 11.3 Materiella anläggningstillgångar.
Rekommendationen behandlar komponentavskrivning
som är en ny princip och övergripande innebär att varje
väsentlig del av en anläggningstillgång skrivs av enligt en
separat plan för att spegla nyttjandetiden på ett mer rättvisande sätt. Att anpassa avskrivningarna till den nya rekommendationen är ett omfattande och tidskrävande
arbete vad gäller personalresurser. Rekommendationen
började tillämpas på investeringar inom fastighet, gata,
park och hamnverksamheten år 2016. Under 2018 är
planen att rekommendationen även ska tillämpas på vatten- och avloppsinvesteringar.

Byte av redovisningsprincip
Kommunen har samma redovisningsprinciper som föregående år.

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

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

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

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

Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är avsedda att innehas för stadigvarande bruk till exempel
likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd/lager.

Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgens-

åtagande, 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

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars storlek

det uppkommit under året. Årets resultat eller förändringen av det egna kapitalet kan också utläsas i balansräkningen.

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.

Kulturklubb för barn och unga tillsammans med Bénka-dí
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Notförteckning
Samtliga noter anges i tusentals kronor om inget anges.

Not 1
Av- och nedskrivningar

Kommunen Kommunen
2016
2017

Avskrivning anläggningstillgångar

Koncernen
2016

Koncernen
2017

-41 305

-43 998

-67 231

-70 502

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-41 305

-43 998

-67 231

-70 502

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Summa

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

747 074

776 447

747 074

776 447

-3 930

1 018

-3 930

1 018

796

-3 954

796

-3 954

743 940

773 511

743 940

773 511

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

202 008

221 823

Not 3
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

202 008

Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning

221 823

-653

-189

-653

-189

-11 524

-16 144

-11 524

-16 144

Statsbidrag till LSS

-4 078

-3 220

-4 078

-3 220

Generella bidrag från staten, se not 4 nedan

37 438

25 890

37 438

25 890

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år

42 333

43 603

42 333

43 603

2 645

4 269

2 645

4 269

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

-35

6

-35

6

268 134

276 038

268 134

276 038

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Not 4
Generella bidrag från staten inklusive flyktingbidrag
Utbetalt generellt flyktingbidrag 2015 som periodiserats till 2016

37 438

0

37 438

0

Övriga generella bidrag från staten - flyktingrelaterat

0

24 001

0

24 001

Övriga generella bidrag från staten – byggbonus

0

1 889

0

1 889

37 438

25 890

37 438

25 890

Summa generella bidrag från staten
1

1

Utbetalt flyktingbidrag 2015, 45 638 tkr, 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
2016
2017

Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning

9 969

Ränteintäkter

7 259

Koncernen
2016

Koncernen
2017

9 969

7 259

46

41

460

426

Utdelning övriga företag

1 097

1 048

1 097

1 048

Borgensavgifter

2 758

2 965

0

0

67

86

71

87

13 937

11 399

11 597

8 820

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 6
Finansiella kostnader
Ränta på lån
Övriga finansiella kostnader
Summa

-3 111

-2 041

-21 533

-18 244

-351

305

-397

-5 085

-3 462

-1 736

-21 930

-23 329

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Not 7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Nedskrivningar

689 551

752 624

1 539 417

1 621 373

1 131 232

1 227 183

2 112 552

2 248 399

95 951

97 766

142 420

166 069

0

0

-6 573

-7 965

0

0

0

0

1 227 183

1 324 949

2 248 399

2 406 503

-441 681

-474 559

-573 135

-627 787

-32 878

-34 722

-56 723

-59 153

0

0

2 071

941

Utgående ackumulerade avskrivningar

-474 559

-509 281

-627 787

-685 999

Utgående bokfört värde

752 624

815 668

1 621 373

1 720 504

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Specifikation av utgående bokfört värde
Markreserv

16 446

16 464

Verksamhetsfastigheter

222 564

237 377

Vatten- och avloppsanläggningar

271 108

281 325

73 544

75 865

Hamnar
Publika fastigheter

159 055

194 898

Hyres- och industrifastigheter

2 387

2 473

Brandstationer

5 501

5 075

Övriga fastigheter

2 019

2 191

752 624

815 668

Totalt
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Not 8
Maskiner och inventarier

Kommunen Kommunen
2016
2017

Ingående bokfört värde

Koncernen
2017

45 459

48 778

55 605

58 157

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

99 072

110 817

134 874

147 479

Årets anskaffningsvärde

11 745

13 551

13 195

16 927

0

-279

-590

-733

Försäljningar/utrangeringar
Nedskrivningar

0

0

0

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

110 817

124 089

147 479

163 673

Ingående ackumulerade avskrivningar

-53 613

-62 039

-79 269

-89 454

-8 426

-9 276

-10 451

-11 347

0

0

398

836

-62 039

-71 315

-89 322

-99 965

48 778

52 774

58 157

63 708

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

1

Utgående bokfört värde
1

Koncernen
2016

Förändring utgående respektive ingående ackumulerade avskrivningar, koncernen, beror på ändrad andel.

Not 9
Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen Kommunen
2016
2017

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

936

936

936

936

11 140

11 140

11 140

11 140

3

46

776

83

91 309

91 352

22 607

21 914

Andelar i Kommunassurans
Andelar i Kommuninvest

1

Övriga aktier, andelar och fordringar
Summa
1

Andelskapitalet i Kommuninvest avser sedan tidigare inbetalt andelskapital på 723 132 kr, av 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 2017 till 17 158 500 kr.

Not 10
Förråd och lager

Kommunen Kommunen
2016
2017

Förråd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Lager, Österlens museum
Lager och förråd, koncern
Summa

Koncernen
2016

Koncernen
2017

1 474

2 666

1 474

2 666

485

406

485

406

-

-

893

713

1 959

3 072

2 852

3 785

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

13 120

12 640

Not 11
Exploateringsfastigheter
Fastigheter för bostäder

13 120

Fastigheter för industri
Summa

58

12 640

1 526

2 343

1 526

2 343

14 646

14 983

14 646

14 983

Räkenskaper – notförteckning
Not 12
Kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2016
2017

Kundfordringar
Fordringar till staten
Mervärdesskattefordringar

Koncernen
2016

Koncernen
2017

14 990

12 632

17 732

15 448

4 118

5 366

4 521

5 552

7 804

9 823

9 408

12 260

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

82 971

40 576

83 814

45 218

Kommunal fastighetsavgift

35 521

39 797

35 521

42 101

343

373

10 228

1 756

145 747

108 567

161 224

122 335

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 13
Kortfristiga placeringar
Pensionskapital

106 665

105 525

106 665

105 525

Summa

106 665

105 525

106 665

105 525

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Not 14
Kassa och bank
Bankgiro och bankkonto

160 221

197 017

178 634

217 391

Summa

160 221

197 017

178 634

217 391

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

703 142

768 031

Not 15
Eget kapital
Ingående resultatutjämningsreserv

20 000

30 000

4 400

4 634

Ingående eget kapital, övrigt

622 811

667 350

Summa ingående eget kapital

647 211

701 984

Årets resultatutjämningsreserv

10 000

10 000

Årets sociala investeringsfond

234

325

44 539

31 531

-

-

-

-3 392

Summa årets resultat

54 773

41 856

64 889

52 926

Utgående resultatutjämningsreserv

30 000

40 000

4 634

4 959

Utgående eget kapital, övrigt

667 350

698 881

Summa utgående eget kapital

701 984

743 840

768 031

817 565

Ingående social investeringsfond

Årets resultat, övrigt
Justering eget kapital 1

Utgående social investeringsfond

1

Justering av det egna kapitalet har skett med anledning av övervärden som uppstått i samband med Simrishamns Näringslivsutvecklings AB:s
förvärv av Rims AB.
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Not 16
Avsättningar

Kommunen Kommunen
2016
2017

Summa ingående avsättningar
Ingående avsättningar pensioner
Utbetalningar

Koncernen
2016

Koncernen
2017

29 880

40 234

33 139

43 344

19 948

19 514

23 207

22 624

-581

-648

-910

-920

Nyintjänad pension

305

305

368

315

Ränte- och basbeloppsuppräkning

167

248

202

210

Ändrad samordning

-93

326

-93

326

-147

-19

-135

301

Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättningar pensioner

-85

51

-15

75

19 514

19 777

22 624

22 931

Ingående övriga avsättningar

9 932

20 720

9 932

20 720

Övriga avsättningar under året

10 788

-15 320

10 788

-15 320

Utgående övriga avsättningar 1

20 720

5 400

20 720

5 400

40 234

25 177

43 344

28 331

Summa utgående avsättningar
1

Utgående övriga avsättningar består av tre 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.

Ansvarsförbindelse

Kommunen Kommunen
2016
2017

Ingående ansvarsförbindelse

437 363

416 004

Pensionsutbetalningar

-17 968

-18 714

4 815

9 586

-3

-815

-3 093

-52

-940

0

0

-1 344

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering
Övrig post
Nyintjänade
Ändrad samordning
Förändring av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
Förpliktelse minskad genom försäkring 1
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad

-4 170

-2 752

416 004

401 913

56 581

62 561

573

1 505

96,0%

97,0%

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 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 938 049 885 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 957 074 334
kronor.
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Not 17
Långfristiga skulder

Kommunen Kommunen
2016
2017

Kommuninvest
SEB
Anläggningsavgifter vatten och avlopp
VA investeringsfond
Investeringsbidrag
Övriga långfristiga skulder
Summa

Koncernen
2016

Koncernen
2017

215 000

237 000

642 689

805 221

0

0

309 000

35 000

107 518

108 765

107 518

108 765

22 830

25 166

22 830

25 166

1 983

1 917

1 983

1 917

0

0

1 690

0

347 331

372 848

1 085 710

976 069

Kommunen Kommunen
2016
2017

Koncernen
2016

Koncernen
2017

Not 18
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

51 006

53 907

60 940

79 416

Kortfristig skuld koncernkonto

11 242

12 472

11 242

12 472

Anläggningsavgift, återbetalning

2 399

2 399

2 399

2 399

Mervärdesskatteskulder

1 536

-117

1 622

1 039

Preliminär skatt

9 997

10 237

10 049

10 291

155 827

167 713

163 145

187 453

43 419

44 677

54 953

46 579

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner
varav pensionskostnad

4 930

5 367

6 108

5 367

21 422

22 716

21 893

23 193

varav särskild löneskatt

5 581

5 954

6 020

6 428

varav arbetsgivaravgifter

14 318

15 005

18 051

15 445

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

960

346

7 326

4 956

65 197

73 648

48 794

85 485

393

480

19 714

155 108

232 400

247 091

269 111

448 178

Not 19
Ej likviditetspåverkande poster

Kommunen Kommunen
2016
2017

Justering pensionsmedelsförvaltning

-9 969

-7 259

Summa

-9 969

-7 259

Not 20
Förändring kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2016
2017

Fordringar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa

61

-23 237

-37 180

-525

1 113

4 026

337

-19 736

-35 730
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Not 21
Ökning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2016
2017

Pensionskapital, räntebärande

-13 000

-7 000

Summa

-13 000

-7 000

Not 22
Minskning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2016
2017

Pensionskapital, aktier
Pensionskapital, räntebärande
Summa

19 100

11 000

1 500

4 400

20 600

15 400

Not 23
Materiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2016
2017

Årets anskaffningar
Årets investeringsbidrag
Summa investeringar

-107 697

-111 317

0

0

-107 697

-111 317

Årets försäljningar

0

279

Summa försäljningar

0

279

Not 24
Finansiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2016
2017

Av kommunen beslutad särskild medlemsinsats i Kommuninvest

-4 128

0

-270

0

0

-42

Summa investeringar

-4 398

-42

Summa försäljningar

0

0

Insatsemission Kommuninvest
Förvärv av aktier INERA

Not 25
Leasingavgifter, operationell leasing

Kommunen Kommunen
2016
2017

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

10 375

10 527

Senare än 1 år men inom 5 år

22 325

20 011

Senare än 5 år
Summa

2 092

0

34 792

30 538

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

Kommunen Kommunen
2016
2017

Pågående rättstvister

-

-

Summa

-

-
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