
SIMRISHAMNS KOMMUN 

Årsredovisning 2018



 



 Innehållsförteckning 
 

 

Inledning 

 Kommunstyrelsens ordförande har ordet  1 
    
Förvaltningsberättelse 

 Utveckling år 2018  3 
 Ekonomisk översikt  4 
 Simrishamns kommun år 2018  10 
 Fem år i sammandrag  11 
 Personalekonomisk redovisning  12 
 Organisation  14 
 Sammanställd redovisning  15 
    
Verksamhetsberättelser 
 Kommunfullmäktige  19 
 Revisionen  20 
 Valnämnden  21 
 Överförmyndarverksamheten  22 
 Kommunstyrelsen  23 
 Byggnadsnämnden  27 
 Samhällsbyggnadsnämnden  28 
 Kultur- och fritidsnämnden  32 
 Barn- och utbildningsnämnden  36 
 Socialnämnden  40 
    
Räkenskaper 

 Driftredovisning  44 
 Investeringsredovisning  45 
 Resultaträkning  49 
 Balansräkning  50 
 Kassaflödesanalys  51 
 Resultat- och balansräkning, vatten och avlopp  52 
 Redovisningsprinciper  53 
 Notförteckning  56 
     

 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen är sammanställd av kommunledningskontoret. När årsredovisningen är beslutad av kommunfullmäk-
tige återfinns den också på simrishamn.se under länken Om kommunen / Ekonomi / Bokslut                           



 

1 
 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

 

 
Det har blivit dags att summera 2018 i ett bokslut.  
 
Vår kommunverksamhet kan återigen redovisa en budget 
i balans. Vi kan redovisa ett resultat på närmare 8 mnkr, 
vilket är glädjande. Under mandatperioden som gått har 
kommunen gjort ett överskott i sina verksamheter med 
cirka 110 mnkr. Vi står med andra ord bra ekonomiskt 
rustade för framtiden och det kommer att behövas. 
 
Vi tog många viktiga strategiska beslut under 2018 och ett 
av de viktigaste var ”Morgondagens kommunala vatten 
(MKV)”. Detta gör att Simrishamns kommun tog ett vik-
tigt steg mot renare hav och miljö samt att vi om några år 
kan återvinna vattnet som går till reningsverket i Sim-
rishamn och slipper med andra ord att fortsätta smutsa ner 
Östersjön. Tack vare detta beslut, fick vi även 19 mnkr av 
Naturvårdsverket för vår ombyggnad av Kiviks renings-
verk. 
 
Under året deltog vi i ”Kommunkompassen”, som är ett 
verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att 
arbeta, som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 
använt och rekommenderat sedan 2002. Bedömningarna 
görs med utgångspunkt från åtta huvudområden:  
 

– offentlighet och demokrati  
– tillgänglighet och brukarorientering  
– politisk styrning och kontroll  
– ledarskap, ansvar och delegation  
– resultat och effektivitet  
– kommunen som arbetsgivare – personalpolitik  
– ständiga förbättringar  
– kommunen som samhällsbyggare  

 
Inom Kommunkompassens olika områden hittade vi både 
styrkor och svagheter. Vi kan konstatera att vi har goda 
resultat inom personalpolitik, samhällsbyggande och 
politisk styrning. Vi har även fått syn på förbättringsom-
råden som mål- och resultatstyrning och bemötande, vilka 
blir fokusområden under det kommande året.  
 
Av årets många händelser vill vi gärna lyfta fram föl-
jande: 
 
• Biblioteksbussen invigdes under året och har verklig-

en blivit en succé med många låntagare. Det är en fin 
service som vi är stolta över att kunna erbjuda våra 
kommuninvånare.

 

• Äntligen invigdes vårt nya museimagasin, som var 
mycket efterlängtat.  

• Vi hade en fantastisk sommar och omsättningsökning-
en inom café- och restaurangnäringen var den högsta i 
landet procentuellt sett under förra året. Vad gäller 
ökningen inom den totala omsättningen i stadskärnan 
räckte den till en fjärdeplats i landet enligt rapporten 
”Cityklimatet”. Detta är förstås mycket glädjande och 
vi arbetar för att trenden ska hålla i sig. En fortsatt 
satsning på att bli ”Årets stadskärna” är viktig, där vi 
är en part i ett samarbete med näringsidkare och fas-
tighetsägare. 

• Campus Österlen invigdes, ett samlingsnamn för ut-
bildningar och fortbildningar på högskole- och yrkes-
högskolenivå samt kompetensutveckling på olika ni-
våer. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan 
och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, 
akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.  

• Företagarfesten är en mångårig tradition i vår kom-
mun. I år hölls den på Skeppet i Simrishamn och för 
fantastisk underhållning stod sångerskan Karin Tingne 
med band. Kvällens höjdpunkter var självklart utdel-
ningen av utmärkelserna:  
– Årets företagare i Simrishamns kommun blev 

Lotta Hildebrand och Olle Hildebrand med sitt 
företag Intermercato AB.    

– Till årets nyföretagare korades Hege Welin, som 
har butiken Ting & Tang,  

– Årets unga företagare gick till Anja Persson och 
Erik Nilsson, Gunnarshögs gård.  

– Årets näringslivsambassadörer blev Lisen Bratt 
Fredricson och Peder Fredricson. 

• Kommunen har också utsett vinnare av miljöpriset 
2018: Restaurangen Jord & Bord. Motiveringen lyder: 
”Paret Jon Lindberg och Giovanna Torres lagar fanta-
sirik och god vegetarisk mat av råvaror de till stor del 
odlar i sin egen trädgård. Givetvis gift- och kemikalie-
fritt. När man äter hos dem så inspireras man till och 
blir nyfiken på vegetarisk kost, vilket är ett bra val för 
miljön. Man inspireras även till att odla grönsaker gift-
fritt hemma i egen täppa, vilket också är en god insats 
för miljön. Jord & Bord är värda miljöpriset dels för 
den miljövänliga verksamheten i trädgårdsodling och 
restaurangkök, dels för den inspiration gästerna får 
med sig som ringar på vattnet. Kropp och själ mår bra 
efter ett besök i den lilla restaurangen i Örnahusen”.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

 
 

• Under året har projektet om digital kommunikation 
visat praktiska resultat. Syftet är att bli ännu bättre på 
att berätta för medborgarna vad vi gör. Vi har en ny 
hemsida och ett instagramkonto där allmänheten kan 
följa våra medarbetare. I november lanserades kom-
munens officiella Facebook-sida – en mötesplats för 
kommuninvånare och alla andra som är nyfikna på vår 
verksamhet. Målsättningen är att fylla Facebook-sidan 
med intressant och bra innehåll, sådant som engagerar 
och är till nytta, även service- och kriskommunikation 
när/om behovet uppstår.  

• 1978 valde Simrishamns kommun att satsa på kultur 
för barn och unga och startade den kommunala musik-
skolan som 2005 blev kulturskola. Under 2018 firade 
alltså musiken i kulturskolan sina första 40 år av här-
ligt skapande och toner.

 
 

• Lysande resultat i årets hyresgästenkät gav Sim-
rishamns Bostäder AB ett fortsatt högt betyg. 86 pro-
cent av hyresgästerna är nöjda med servicen och det är 
ett mycket starkt resultat, säger Per-Olof Järvegren, vd 
på Simrishamns Bostäder AB. Det är ett av de absolut 
bästa resultaten i Sverige 2018 och bäst i Skåne. Sim-
rishamns Bostäder AB står starkt på samtliga mätta 
parametrar. 

• Marint centrum anordnade även i år fiskekonferensen 
Östersjöfiske 2020. En mycket välbesökt och givande 
konferens där intressenter från hela fiskerinäringen 
deltog under två dagar. Konferensens syfte är att skapa 
dialog och kunskapsutbyte som ska leda till ett ge-
mensamt ansvar för ett framtida hållbart fiske. 

 

 
 
Till sist vill vi tacka kommunens alla medarbetare för ett mycket gott utfört arbete. Simrishamn är en kommun som 
erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet tack vare er. Här är det tryggt att gå i skolan och fint att få åldras. Det är vi 
väldigt stolta över. Tack också till alla politiker för ert stora engagemang för kommunen bästa. 
 

 
 

Jeanette Ovesson (M), 
Kommunstyrelsens ordförande 
(från och med den 1 november 2018) 

 

 
 

Karl-Erik Olsson (S),  
Kommunstyrelsens ordförande 
(till och med den 31 oktober 2018) 
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Förvaltningsberättelse – utveckling år 2018 
 

Befolkning 
  

2018 visade på en befolkningsminskning med 98 personer 
(minus 109 personer föregående år). Flyttningsnettot var 
plus 42 personer (plus 26 personer föregående år). Den 
demografiska utvecklingen påverkar i hög grad den 
kommunala verksamheten. En av utmaningarna har varit 
och är fortsättningsvis att finna en effektiv integration där 
människor snabbt lär sig svenska och kommer i utbild-
ning, praktik och arbete samt att finna bostäder till alla. 
Ytterligare en stor utmaning är den allt äldre befolkning-
en. Andelen äldre med behov av hemtjänst kommer inom 
några år att öka i kommunen. Förberedelser för denna 
ökning ingår i socialnämndens arbete på en rad olika sätt. 
Det är fortsatt angeläget att få fler att flytta till Sim-
rishamns kommun. Det förutsätter insatser som ökar 
kommunens attraktivitet i form av bra kvalitet i de kom-
munala kärnverksamheterna, möjlighet till attraktivt bo-
ende, fritid och bra kommunikationer. Under hösten 2018 
färdigställde Simrishamns Bostäder AB 64 nya lägenheter 
på Skansenområdet i Simrishamn. 
 
Arbetsmarknad och kompetens 
 

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. Ett av dem har varit ”Ung sluss”, ett projekt i

samarbete med övriga kommuner inom Sydöstra Skånes 
samarbetskommitté som riktar sig till ungdomar. Ett annat 
är kommunens arbetsmarknadsintegrationsprojekt 
”Arena” med praktik och svenskundervisning riktad till 
nyanlända.  
 
Den registrerade arbetslösheten vid Arbetsförmedlingen i 
Simrishamn var per den siste december 7,7 procent (siff-
ran var 8,2 procent 2017).  
 
Näringsliv 
 

Utvecklingen av kommunens näringsliv är fortsatt stark. 
Antalet nyregistrerade företag uppgick till 122 stycken 
under år 2018 (2017: 121), 37 procent av dessa drevs av 
kvinnor, vilket är fem procentenheter högre än för landet 
som helhet. I kommunen fanns vid årsskiftet totalt 3 097 
registrerade företag (2017: 3 047), vilket i förhållande till 
kommunens storlek är ett mycket högt antal. Under året 
inträffade endast två konkurser i hela kommunen (2017: 
en konkurs).  
 
Sett till en enskild bransch så finns det flest företag i Sim-
rishamns kommun inom de gröna näringarna. Här finns 
626 registrerade företag. På andra plats ligger den väx-
ande branschen företagstjänster med 560 företag, följt av 
handel med 333 företag och branschen byggverksamhet 
med 326 registrerade företag. 
 
 

 
 
 



 
 

 

Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

Allmänekonomiska förutsättningar 
 

Svensk ekonomi har varit inne i en högkonjunktur. BNP 
ökade med 2,5 procent 2017 och med 2,3 procent 2018. 
För kommunerna har de senaste årens långa konjunktur-
uppgång 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 ge-
nomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln.  
 
De senaste årens ökningstakt mattades av 2018 genom en 
långsammare sysselsättningstillväxt. De senaste tio åren 
har sysselsättningen ökat med över en halv miljon perso-
ner, detta samtidigt som den ökande befolkningen innebu-
rit en knappt lika stor ökning av antalet personer i arbets-
kraften. Effekterna på arbetslösheten har sammantaget 
inneburit en minskning från 8,3 procent till 6,3 procent. 
Det antagligen mest anmärkningsvärda de senaste åren ur 
ett ekonomiskt perspektiv är att högkonjunktur har kom-
binerats med historiskt låga räntor. Riksbankens styrränta 
är fortsatt negativ och uppgick vid årsskiftet till minus 
0,25 procent. Effekterna av detta när konjunkturen nu 
vänder är mycket svårbedömda. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömning 
kommer tillväxttakten i ekonomin att dämpas rejält under 
2019. BNP bedöms stiga med närmare 1 procent. Den 
tidigare höga sysselsättningstillväxten bedöms inte möjlig 
att upprätthålla, framför allt beroende på en långsammare 
ökning av befolkningen i arbetsför ålder. Då kommuner-
nas intäktssida är beroende av sysselsättningsnivån kan en 
sådan utveckling innebära en snabb inbromsning för sekt-
orn. 
 
Kommunens ekonomiska resultat   

För år 2018 uppgick det budgeterade balanskravsresultatet 
till 13,0 mnkr. Det slutliga utfallet visade ett positivt re-
sultat på 7,8 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen på 5,2 
mnkr består av +4,0 mnkr avseende finansieringen och     
-9,2 mnkr avseende nämnderna. Närmare förklaringar ges 
i avsnitten ”Nämnderna” respektive ”Finansiering”. 
 
   Balanskravsavstämning  Bokslut Bokslut 
(tkr)   2017 2018 
   Årets resultat enligt resultaträkning 41 856 7 525 

Justeringar   

Fastighetsförsäljningar, reavinster -2 422 0 

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster -7 223 -8 729 

Uttag från pensionsmedels-
förvaltningen 

8 400 9 000 

Balanskravsresultat 40 611 7 796 
Medel till resultatutjämningsreserv -10 000 0 

Medel till social investeringsfond -400 0 

Medel från social investeringsfond 75 300 

Balanskravsresultat, efter justering 1 30 286 8 096 
1 Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgick till 
7,5 mnkr. Nedan redovisas de justeringar som gjorts för 
att få fram det kommunallagsreglerade balanskravsresul-
tatet. I kommunens ekonomiska styrning används balans-
kravsresultatet som är av mer långsiktig karaktär då poster 
av engångskaraktär exkluderas. 
 
Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen beror 
på att avsikten med dessa medel är att underlätta finansie-
ringen av successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför 
ska värdeförändringen exkluderas vid avstämningen 
gentemot balanskravet. Justerat belopp 8,7 mnkr, bestod 
av utdelningar och realisationsvinster vid försäljningar. 
Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till finansie-
ringen av verksamheten genom årliga uttag som beaktats 
vid balanskravsavstämningen, 9,0 mnkr för år 2018. Utta-
gen 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 använ-
das för att reglera negativa balanskravsresultat under en 
lågkonjunktur. Vid införandet gavs kommunerna möjlig-
het att retroaktivt för åren 2010–2012 göra en avsättning. 
Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle att av-
sätta cirka 17,1 mnkr. Därefter har det till och med år 
2017 sammantaget avsatts ytterligare 22,9 mnkr. Belopp 
som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbi-
drag. För år 2018 fanns inget utrymme att göra en avsätt-
ning. Den ackumulerade reserven sedan tidigare år upp-
gick per årsskiftet till 40 mnkr.  
 
I bokslut 2013 avsattes 4 mnkr till en social investerings-
fond. Enligt riktlinjerna som antogs år 2015 ska 0,4 mnkr 
årligen avsättas till den sociala investeringsfonden om 
balanskravsmålet uppnåtts och resultatet i övrigt medger 
avsättning. Efter 2017 års avsättning uppgår denna fond 
till närmare 5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade om ett 
uttag ur den sociala investeringsfonden på 1,2 mnkr till 
projekt Blåvinge, varav 0,3 mnkr 2018, som avses löpa 
under två år med start 2018 och avslut 2020. Barngruppen 
Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i 
åldrarna 8–12 år vars familj har eller har haft en känslo-
mässig sjukdom. 
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

Nämnderna 
 

Nämndernas sammantagna nettokostnad uppgick till        
1 059,9 mnkr. Utfallet var 9,2 mnkr högre än budgeterat. 
Cirkeldiagrammet nedan visar nämndernas andel av den 
totala nettokostnaden. 
 

 
 
Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas 
största budgetavvikelser. Mer information återfinns under 
respektive nämnds avsnitt i denna årsredovisning. 
 
• Socialnämnden visade ett underskott på 5,0 mnkr. 

Den största negativa avvikelsen avsåg vård och om-
sorg, minus 5,9 mnkr, vilket berodde på att det fanns 
tomma lägenheter inom särskilt boende och anpass-
ning av verksamheten utifrån denna förutsättning var 
svårare än planerat. Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
hade en negativ avvikelse på 1,6 mnkr på grund av 
svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren 
samt att ordinationerna för hjälpmedel ökade kraftigt i 
kombination med att inköpskostnaden var högre. Indi-
vid- och familjeomsorgsverksamheten visade samti-
digt ett överskott med 2,6 mnkr. Den huvudsakliga 
förklaringen var att de planerade avvecklingskostna-
derna inom integrationsverksamheten blev lägre än 
beräknat. Fler beviljade insatser avseende personlig 
assistans medförde ett underskott på 0,9 mnkr inom 
LSS. Kostnaderna för förvaltningens centrala admi-
nistration blev 0,8 mnkr lägre än budgeterat. 

 
• Barn- och utbildningsnämnden hade en negativ 

budgetavvikelse på 4,3 mnkr. Förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg redovisade ett underskott på 2,0 
mnkr, vilket beror på att det föddes 43 fler barn under 
2017 än vad den demografiska prognosen visade. För-
skoleklass och grundskola redovisade ett underskott 
på 1,1 mnkr, vilket beror på att ett tiotal elever gick ett 
tionde skolår. Vuxenutbildningen visade ett underskott 
på 1,1 mnkr då antal elever i Svenska för invandrare 
ökade kraftigt under året. Barn- och utbildningsför-
valtningen visade ett underskott på 1,3 mnkr främst 
beroende på ökade omkostnader för skolskjuts och 
under året tillkommande externa placeringar. Gymna-
sieverksamheten, elevhälsan, kulturpedagogiska en-
heten, särskolan och Campus Österlen hade mindre 
avvikelser vilka sammantaget uppgick till en positiv 
budgetavvikelse på 1,2 mnkr. 

• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett negativt 
utfall mot budget på 2,7 mnkr. Bygglov- och mätning, 
beräkning och karteringsenheten visade överskott på 
1,1 mnkr beroende på högre intäkter på grund av fler 
bygglovsbeslut. Hamnverksamheten visade underskott 
med 1,4 mnkr bland annat till följd av lägre intäkter 
inom fiske, arrenden och tomträtter då färre fiskebåtar 
landat fisk och mark arrenderades ut i lägre grad. 
Verksamheten för avslut av exploateringsprojekt upp-
visade ett underskott på 1,2 mnkr, där anledningen var 
tre äldre exploateringsprojekt som slutredovisades 
med förlust. Enheten för gata och park visade ett un-
derskott på 1,2 mnkr främst på grund av högre kostna-
der för dels elentreprenader för gatubelysning, dels för 
konsulttjänster till utredning om översvämningspro-
blematiken i Borrby samt framtagande av cykelplan. 
Kostenheten redovisade ett underskott på 1,2 mnkr 
främst beroende på lägre intäkter och högre livsme-
delspriser. Plan- och exploateringsenheten, nämnd-
verksamhet, miljöstrategi och administration visade 
mindre budgetavvikelser, på totalt 1,2 mnkr. 

 
• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 1,9 

mnkr. Den positiva budgetavvikelsen berodde bland 
annat på att personalbefrämjande åtgärder inte nyttja-
des fullt ut, vilket innebar ett överskott på 0,6 mnkr. 
En annan förklaring var att möjligheterna till gratis 
kollektivtrafik inom kommunens gränser för de som 
fyllt 75 år genomfördes först i september, vilket inne-
bar ett överskott på 0,4 mnkr. Vakanser inom förvalt-
ningen medförde nästan 0,4 mnkr i lägre kostnader. 
Resterande positiva budgetavvikelse på 0,5 mnkr här-
rörde sig till lägre anslag för sponsorbidrag, lägre 
kostnader än förväntat för försäkringar och fastighets-
skatt samt medlemsavgifter till förbund och organisa-
tioner. 

 
• Kultur- och fritidsnämnden hade en positiv bud-

getavvikelse på 0,7 mnkr vilket främst förklaras av 
vakanta tjänster.  

 
• Byggnadsnämnden, kommunfullmäktige,       

revisionen, valnämnden och överförmyndar-
verksamheten redovisade tillsammans ett överskott 
på knappt 0,2 mnkr. 
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

Finansiering 
 

Under rubriken finansiering redovisas kostnader och 
intäkter som är gemensamma för kommunens verksam-
het. I första hand avses kommunalskatten, generella stats-
bidrag och utjämningsbidrag. Även vissa personalkostna-
der och finansiella kostnader och intäkter ingår. 
 
   Finansiering  Bokslut Budget- 
(mnkr)   2018 avvikelse 
      Skatter och generella bidrag 1 074,0 4,3 

Pensioner -74,5 -10,5 

Interna pensionsavgifter 39,3 4,7 

Räntor med mera 5,0 1,6 

Avskrivningar -45,9 2,6 

Internt erlagda kapitalkostnader 57,6 0,5 

Övrigt 3,2 0,8 

Summa balanskravs-
påverkande 

1 058,7 4,0 

Pensionsplacering, värde-
förändring 

8,7 8,7 

Summa 1 067,4 12,7 
 
Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på 
12,7 mnkr. Exkluderas utfallet från pensionsmedelsför-
valtningen, det vill säga i likhet med vid balanskravsav-
stämningen, var resultatet ett överskott mot budget på 4 
mnkr.  
 
Skatter och generella bidrag, inklusive utjämningssyste-
men och fastighetsavgiften, uppvisade en positiv avvi-
kelse på 4,3 mnkr. Överskottet förklaras i allt väsentligt 
av i förhållande till budget tillkommande statsbidrag så 
som byggbonus samt generella stöd avseende ensam-
kommande barn och ungdomar respektive extratjänster. 
 
Pensionerna blev markant dyrare än beräknat, vilket med-
förde ett underskott på 10,5 mnkr. Av underskottet förkla-
rades cirka 4,5 mnkr av att löften om särskild avtalspens-
ion för förtroendevalda i två fall nu ska infrias och avsätt-
ning har därför skett. Resterande del berodde på omräk-
ningar från KPA:s sida avseende försäkringspremierna. 
Det handlar om nya antaganden men även om retroaktiva 
justeringar avseende tidigare år. KPA:s omräkningar är 
något som påverkat de skånska kommuner som har en 
försäkringslösning avseende förmånsbestämda pensioner. 
För Simrishamns del uppvägs kostnadsökningen till viss 
del av att de interna pensionsavgifter som nämnderna 
betalade översteg budgeterat belopp med närmare 5 mnkr. 
 
Avskrivningarna blev lägre än budgeterat, vilket innebar 
en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Denna effekt var 
huvudsakligen en följd av den övergång till komponent-
uppdelning av anläggningstillgångarna som skedde i 
enlighet med gällande redovisningsregler. Överskottet på 
1,6 mnkr gällande räntor berodde på fortsatt låg upplå-
ningsränta samt lägre upplåning än planerat till följd av 
försenade investeringar.

Investeringar 
 

Kommunens samlade investeringsbudget uppgick till 180 
mnkr, där utfallet för 2018 slutade på 142 mnkr.  
 
Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras 
bland annat genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa 
avgifter uppgick investeringsverksamheten till drygt 134 
mnkr. I genomsnitt under den senaste femårsperioden har 
nivån uppgått till 101 mnkr per år. 
 
   Investeringsredovisning  Bokslut Budget 
(mnkr)   2018 2018 
      Investeringar 142,5 180,1 

Anläggningsavgifter -8,2 -2,3 

Investeringar efter avdrag för  
anläggningsavgifter 

134,3 177,8 

1 Under året erhölls cirka 9,1 mnkr i form av anläggningsavgifter. Av 
dessa avgifter delfinansierade cirka 8,2 mnkr (90 procent) investeringar. 
Resterande intäktsfördes för att täcka kostnader i driftbudgeten. 
 
Av kommunens totala investeringar på drygt 142 mnkr 
stod samhällsbyggnadsnämnden för 130 mnkr. Drygt 25 
mnkr avsåg det pågående reinvesteringsprogrammet avse-
ende gator, belysning, parker och fastigheter. Programmet 
omfattar 104 mnkr och hittills har sammantaget 96 mnkr 
använts.  
 
Inom vatten- och avloppsverksamheten uppgick investe-
ringarna till drygt 62 mnkr. En nivå som var lägre än 
planerat, då investeringsbudgeten för denna verksamhet 
var 81 mnkr. 
 
Ekonomisk ställning 
 

Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 476 mnkr 
(1 389 mnkr föregående år). Ökningen beror främst på 
anläggningstillgångarna, medan nivån på omsättningstill-
gångarna är i nivå med föregående år. 
 
Skulderna inklusive avsättningar uppgick till 725 mnkr 
(645 mnkr föregående år). Det egna kapitalet var 751 
mnkr (744 mnkr föregående år) vilket innebar att solidite-
ten minskade från 53,6 procent år 2017 till 50,9 procent 
2018. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner 
uppgick soliditeten till drygt 25 procent (knappt 25 pro-
cent föregående år). Som en viktig indikator på en kom-
muns långsiktiga ekonomiska handlingsberedskap brukar 
anges att soliditeten inte bör minska över tiden.  
 
Ett mått på en mer kortsiktig handlingsberedskap är rörel-
sekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skul-
der). Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar, 
uppgick vid utgången av år 2018 till 44 mnkr, vilket kan  
jämföras med 76 mnkr föregående år. 
 
Likviditeten uppgick vid utgången av år 2018 till 177 
mnkr, varav 35 mnkr avser de kommunala bolagens del i 
koncernkontot. Likviditeten minskade med knappt 20 
mnkr under året. Den långfristiga upplåningen ökade med 
28 mnkr från 237 mnkr till 265 mnkr.
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

Förvaltning av pensionsmedel 
 

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid ut-
gången av 2018 ett bokfört värde på 105,3 mnkr och ett 
marknadsvärde på 156,8 mnkr. Marknadsvärdet på place-
ringen minskade med 6,4 procent under året. Då bör beak-
tas att kommunen i slutet av året gjorde ett uttag på 9,0 
mnkr. Den egentliga avkastningen uppgick därmed till      
-1,0 procent. Utvecklingen förklaras av en nedgång på 
aktiemarknaden under andra halvåret. Detta efter en följd 
av år med stark uppgång. 
 
     Pensions-  Värde Värde  Uttag Värde 
placering 171231 före  181231 
(mnkr)  uttag   
          Bokfört värde 105,5   105,3 

Marknadsvärde 167,5 165,8 -9,0 156,8 

Förändring mark-
nadsvärde 

 -1,0%  -6,4% 

 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan till-
gångsslagen vid utgången av år 2018. En normalfördel-
ning enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier, 
30 procent vardera i svenska respektive globala aktier, 
och 40 procent räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet 
fanns knappt 47 procent placerade i aktier. Undervikten 
beror i huvudsak på en medveten undervikt av aktier till 
följd av en försiktigare marknadssyn än normalt. 
 
   Tillgångsslag (%)  Placeringspolicy1 Bokslut  

  2018 
        Räntebärande papper 40,0 (+/-20) 53,5 

Aktier 60,0 (+/-20) 46,5 

varav svenska aktier  (0–60) 26,8 

varav globala aktier  0–40) 19,7 

Summa 100,0  100,0 
1 Normal position, inom parantes anges tillåten avvikelse. 
 
Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 406 
mnkr, en minskning med 16 mnkr i förhållande till års-
bokslut 2017. Marknadsvärdet på placerade medel i finan-
siella tillgångar motsvarade cirka 39 procent av det totala 
pensionsåtagandet, en viss minskning jämfört med före-
gående årsskifte. Den del av pensionsåtagandet som inte 
motsvaras av placerade medel finns i kommunens till-
gångar i form av fastigheter och anläggningar. 
 
Av åtagandet var 379 mnkr angivet som en ansvarsför-
bindelse. Som framgår ovan görs i förväg fastställda år-
liga uttag från pensionsplaceringen för att delfinansiera 
utbetalningarna som härrör från ansvarsförbindelsen. 
Uttag har skett sedan 2009 med ett sammanlagt belopp på 
cirka 58 mnkr, varav således 9 mnkr under 2018.  
 

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

2017 2018 

      Avsättning pensioner -19,8 -26,3 

Ansvarsförbindelse -401,9 -379,3 

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde 105,5 105,3 

= Återlån, dvs totala förpliktelser minus 
finansiella placeringar 

-316,2 -300,3 

 

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde 
 

167,5 
 

156,8 
 

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

 

1,8 
 

-6,4% 

 

Förändring av pensionsförpliktelser 
 

-3,2% 
 

-3,8% 
 

Pensionsmedelsförvaltning som andel av 
pensionsförpliktelser 

  

39,7% 
  

38,7% 

 
God ekonomisk hushållning 
 

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

• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens om-
fattning. 

 
Det övergripande målet bröts i budget 2018 ner i följande 
finansiella mål: 
 
• Balanskravsresultatet ska för åren 2018–2020 i ge-

nomsnitt minst uppgå till 1 procent av skatter, gene-
rella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift samt 
specifikt för år 2018 minst uppgå till 1,5 procent. 

• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara 
avgiftsfinansierad. 

• Investeringar inom den skattefinansierade verksam-
heten ska inte lånefinansieras. Undantag görs dock för 
av fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram (KF § 
113/15). 

 
Balanskravsresultatet uppgick för 2018 till 7,8 mnkr. 
Utfallet motsvarade 0,7 procent av skatter, generella 
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet 
för 2018 blev därmed inte uppfyllt.  
 
Vatten- och avloppsverksamheten uppvisade ett under-
skott på 7 ,1 mnkr och var därmed inte fullt ut avgiftsfi-
nansierat. Målet för 2018 blev därmed inte uppfyllt.  
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

 

Målet som reglerar kommunens upplåning bedöms vara 
uppnått. Kommunens samlade upplåning ökade under året 
med 28 mnkr. Inom reinvesteringsprogrammet, som under 
åren 2015–2018 uppgår till 104 mnkr, användes cirka 25 
mnkr under 2018. Detta belopp hade enligt målet fått 
lånefinansieras, men det behövde inte göras. 
 
Två av tre finansiella mål uppnåddes därmed inte under 
2018. 

Kommunens styrning av verksamheten sker bland annat 
genom fem övergripande mål som har inriktning på god 
ekonomisk hushållning. Uppföljningen av dessa verksam-
hetsmål i tabellen nedan visade att samtliga av de fem 
målen bedömdes vara uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
 
 

 

    
 

Verksamhetsmål med 
inriktning på god ekonomisk 
hushållning 

Koppling till god ekonomisk 
hushållning 

Måluppföljning 

     

 

Simrishamn har varje år ett positivt 
flyttnetto, det vill säga fler flyttar till 
än från kommunen.                         
(Uppföljningsansvar: Kommunsty-
relsen) 
 

Frisknärvaron understiger inte 95 
procent.  
(Uppföljningsansvar: Kommunsty-
relsen) 
 

Kommunens anläggningar är 
underhållna så att kapitalförstöring 
undviks. Uppdrag ges till samhälls-
byggnadsförvaltningen att ta fram 
underhållsplaner som ska inne-
hålla investeringsutgift, driftskost-
nad samt vara tidsbestämda och 
kopplade till budget.  
(Uppföljningsansvar: Samhälls-
byggnadsnämnden) 
 

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

Av invånarna som är äldre än 80 
år ska andelen som erhåller om-
sorg i särskilt boende eller hem-
tjänst i ordinärt boende minska 
eller vara oförändrad jämfört med 
år 2012 (basår).  
(Uppföljningsansvar:  
Socialnämnden) 

 

Befolkningsstatistik över tid. 
 
 
 
 
 

Statistik frisknärvaro. 
 
 
 
 

Nedlagda underhållskostnader i 
förhållande till underhållsplaner. 
Konkretiseras efterhand som 
planer fastställs. Planerna ska 
vara fastställda senast under 
2018. 
 
 
 
 
 

 
Barn- och utbildningsförvaltning-
ens årliga attitydundersökning – 
elever. 
 
 
 
 
 
 
 

Statistik andel av invånarna äldre 
än 80 år som beviljats äldre-
omsorg. 

 

Målet är uppfyllt. Antal inflyttade under året uppgick 
till 1 313 personer och antal utflyttade uppgick till 
1 271 personer. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron uppgick till 96 pro-
cent. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Underhållsplan för beläggning 
av gator och vägar färdigställdes 2017. Underhålls-
plan för gatubelysning blev klar under 2018. Under-
hållsplan för park-/grönytor beräknas vara klar 2019. 
Fastighetsbeståndet statusbedömdes 2017/2018, ett 
underlag till underhållsplanen, och beräknas bli klar i 
början av 2019. Hamnens underhållsplan beräknas 
bli klar våren 2019. För vatten- och avloppsverk-
samheten håller förslag på en underhålls- och 
förnyelsestrategi på att tas fram inför beslut i 
nämnden 2019. 
 

Målet är uppfyllt. Resultatet på frågan Jag kan re-
kommendera min skola för åk 9 höstterminen 2018 
var 7,17 och för åk 2 gymnasiet 8,24. 
 
 
 
 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Andelen över 80 år som erhöll om-
sorg i särskilt boende eller hemtjänst var 31,7 procent 
jämfört med 35 procent 2012 enligt Kolada. 
 
 
 
 
 

 
I enlighet med kommunens styrmodell finns tre strate-
giska utvecklingsområden: demokrati, demografi och 
geografi. Utvecklingsområdena ligger till grund för kom-
munfullmäktiges mål det vill säga de områden som det 
särskilt ska fokuseras på under mandatperioden. De mål 
som fastställts av kommunfullmäktige har nämnderna 
sedan brutit ned i nämndmål. Nämndmålen har utgjort 
nämndernas styrning av verksamheten under budgetåret 
där uppföljningen finns redovisade i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.  
 

Sammanfattningsvis gjorde nämnderna bedömningen att 
33 av de 42 nämndmålen var uppfyllda (2017 var det 26 
av 38 mål).  
 
Det var fem mål som bedömdes vara delvis uppfyllda 
medan två mål inte bedömdes vara uppfyllda. Målet gäl-
lande att 95 procent av hushållen i kommunen skulle ha 
tillgång till fiber uppnåddes inte, utan landade på 90 pro-
cent. Diskussioner fördes med fiberleverantören för att nå 
slutmålet på 98 procent år 2020. Socialnämndens mål att
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Förvaltningsberättelse – ekonomisk översikt 
 

administrationen skulle minska genom smartare lösningar 
uppnåddes inte, främst beroende på införandet av ett nytt 
journalsystem som tog mycket tid i anspråk. Det nya 
systemet kommer framöver att ge nya möjligheter att 
administrera än tidigare.  
 
Två mål kunde inte bedömas, det ena på grund av att det 
inte ingick i samhällsbyggnadsnämndens ansvar och det 
andra då socialnämnden såg över uppföljningsmetoden.  
 
Totalt ansågs således 90 procent av nämndmålen vara helt 
eller delvis uppfyllda.  
 
Det positiva ekonomiska resultatet för år 2018 innebar att 
kommunen har haft överskott alla år från bokslut 2003 
och framåt. Under den senaste femårsperioden har ba-
lanskravsresultatet i genomsnitt motsvarat drygt 2,2 pro-
cent av skatter, generella bidrag respektive utjämnings-
bidrag samt fastighetsavgift. Ett utfall som överstiger den 
nivå på 2 procent som Sveriges Kommuner och Landsting 
bedömer som god ekonomisk hushållning för den genom-
snittliga kommunen. 
 
Endast ett av de tre finansiella målen uppnåddes under 
2018. Måluppfyllelsen gällande nämndmålen och verk-
samhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushåll-
ning får anses vara mycket god. 
 
Ekonomisk framtidsbedömning 
 

Att de ekonomiska resultaten de senaste åren varit 
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 genomsnittet. 
Denna fördelningsgrund kommer successivt att avta de 
närmaste åren. 

 
Efter hand som den samhällsekonomiska utvecklingen 
blir svagare samt att fördelningen av de så kallade väl-
färdsmiljarderna viktas om för att i sin helhet ingå i det 
generella statsbidraget, krävs det en beredskap för kom-
munen 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.  
 
En annan mycket stor utmaning för kommunen är befolk-
ningsutvecklingen. Antalet invånare uppgick till 19 278 
personer, vilket innebar en minskning med 98 personer 
under 2018. De senaste två åren har befolkningsföränd-
ringen således sammantaget uppgått till minus 207 perso-
ner, vilket motsvarar -1 procent. Kommunens framtida 
utvecklingsmöjligheter präglas till stor del av att befolk-
ningen inte minskar i antal. Sedan mitten av 1990-talet, då 
invånarantalet var 20 414 personer har den långsiktiga 
trenden varit en sakta minskning med drygt 1 100 perso-
ner till nuvarande nivå, med undantag för 2015 och 2016 
då flyktingmottagandet tillfälligtvis gjorde att antalet 
invånare ökade. 
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Förvaltningsberättelse – Simrishamns kommun år 2018 
 

 

Resultatet uppgick till 
7,5 mnkr (41,9 fg år) 

och balanskravsresul-
tatet uppgick till 7,8 
mnkr (40,6 fg år). 

 

Investeringarna upp-
gick till 142,5 mnkr 

(111,4 fg år). 
 

Det fanns 1 447 månadsanställda 
årsarbetare per den siste  
december (1 347 fg år). 

 

Frisknärvaron var 
96,0 procent under 

året (95,9 fg år). 
Invånarantalet 

minskade med 98 
personer till 19 278 

invånare  
(19 376 fg år). 

Det årliga miljöpriset 
tilldelades restaurang 
Jord & Bord i Örna-

husen. 
 

Två nya boende inom LSS 
öppnade under hösten: 

Tvärgatan, en servicebo-
stad med sju lägenheter, 

och Vinkelgatan, en grupp-
bostad. 

Huvudmannaskapet och 
anordnandet av kommu-
nal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå inklusive 
yrkesutbildning överför-
des till kommunen från 
Forum Ystad som tidi-
gare haft uppdraget på 

entreprenad. 

Det blev för första gången 
obligatoriskt att erbjuda 

lovskola för elever i årskurs 
8 och 9 som riskerade att 

lämna grundskolan utan att 
nå behörighet till yrkes-
program på gymnasiet. 

Lovskola genomfördes för 
36 elever. 

En bred arbetsmark-
nadspolitisk överens-

kommelse mellan 
kommunen och    

Arbetsförmedlingen 
arbetades fram. 

 

Campus Österlen, som 
erbjuder utbildningar och 

fortbildningar på hög-
skole- och yrkeshögsko-

lenivå, invigdes. 

Sankt Olofs skola byggdes om 
för utökad verksamhet från och 
med höstterminen med bland 
annat ett nytt klassrum för en 

ny årskull för klass fyra. 

Till 2018 års kulturprista-
gare utsågs konstnären 
Ulla Viotti. Till 2018 års 
idrottspristagare utsågs 

ryttaren Peder Fredricson. 
Ronny Cronvall, Wallby 

insamlingsförening, utsågs 
till 2018 års föreningsle-

darstipendiat. 

Biblioteksbussen 
invigdes den 26 maj 
och besökte därefter 

regelbundet fler än 20 
byar. 

En ny hemsida 
lanserades under 

året. 

Åtta nya detaljplaner antogs och 
vann laga kraft, varav en avser 

permanentboende. 

I Hantverksparken, 
Gärsnäs, anlades 
planteringar, nytt 

utegym och lekplats. 

Det nya museimagasinet 
Garvaren invigdes den 9 

november. Tvåhundra 
personer kom för att fira 

händelsen. 

Bergengrenska trädgården 
och Rosentorget i Sim-
rishamn rustades upp. 

Sommarkulturskolan genomfördes 
för tredje året i rad. Möjliga aktiviteter 
att delta i sommaren 2018 var dans, 

cirkus, konst och musik. 

Avtal med Äppelriket Kivik 
upprättades, där kosten-
heten nu kunde erbjuda 
svenska, lokala äpplen. 

Nya tekniklösningar, som 
digitala trygghetslarm med 

kamera och läkemedelsrobot, 
testades som ett led i det 

kommande behovet av digita-
liserad verksamhet. 

Ett hemteam startades i syfte 
att ge riktade insatser snabbt 
efter hemkomst från sluten-

vården för att ge brukarna en 
snabb återgång till vardagen. 
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Förvaltningsberättelse – fem år i sammandrag 
 

Kommunen fem år i sammandrag 
 

      Kommunen fem år i sammandrag Bokslut 
jan-dec 

2014 

Bokslut 
jan-dec 

2015 

Bokslut 
jan-dec 

2016 

Bokslut 
jan-dec 

2017 

Bokslut 
jan-dec 

2018 
            Soliditet (%) 56 52 53 54 51 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 99 99 96 97 100 

Eget kapital (mnkr) 634,7 647,2 702,0 
 

743,8 751,4 

Eget kapital per invånare (tkr) 33,6 33,9 36,0 38,4 39,0 

Tillgångar (mnkr) 1 133,3 1 236,1 1 321,9 1 389,0 1 476,5 

Tillgångar per invånare (tkr) 59,9 64,8 67,8 71,7 76,6 

Anläggningslån (mnkr) 155,0 185,0 215,0 237,0 265,0 

Anläggningslån per invånare (tkr) 8,2 9,7 11,0 12,2 13,7 

Pensionsskuld (mnkr) 454,4 437,4 416,0 401,9 379,3 

Avsatt till pensioner (mnkr) 18,3 19,9 19,5 19,8 26,3 

Årets resultat (mnkr) 7,4 12,5 54,8 41,9 7,5 

Nettoinvesteringar (mnkr) 76,0 90,4 111,8 111,4 142,5 

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

Antal invånare per balansdagen (st) 18 905 19 065 19 485 19 376 19 278 

 
Antal invånare 
 

Antal invånare per den 31 december 2018 uppgick till 19 278, vilket var en minskning med 98 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 
2018. Nedanstående redovisning består av en kort sam-
manfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.  
 
Antal anställda 
 

I Simrishamns kommun var 1 534 (1 527 föregående år) 
personer månadsanställda per den 31 december 2018, 
vilket motsvarar 1 447 årsarbetare (1 347 föregående år). 
Av samtliga månadsanställda var 1 329 (1 299 föregående 
år) tillsvidareanställda, vilket motsvarar 1 275 (1 154 
föregående år) årsarbetare.  
 
Under 2018 ökade antalet anställda årsarbetare med cirka 
100. Den främsta anledningen var att samtliga tillsvidare-
anställda inom vård och omsorg samt LSS fick anställ-
ningar på 100 procent från och med den 1 januari 2018. 
Störst förändring var det därför på socialförvaltningen 
som ökade sina grundanställningar med drygt 70 årsarbe-
tare. Andra ökningar kunde främst härledas till ett ökat

antal extratjänster, samt en viss ökning av antal barn, 
framför allt i förskolan, som i sin tur genererade en viss 
ökning av antalet årsarbetare.  
 
En betydande majoritet av kommunens anställda, 77 pro-
cent, var kvinnor, vilket var samma könsfördelning som 
föregående år.  
 
Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor 
grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställ-
ningar. De kan vara månadsavlönade och/eller timavlö-
nade. Tidsbegränsade anställningar kan variera mycket i 
tid, allt från enstaka timmar till årslånga vikariat. Gene-
rellt kan sägas att allmän visstidsanställning oftast tilläm-
pas vid utökningar av ordinarie verksamhet, medan vika-
riat används vid ersättning av tillsvidareanställd personal 
som är frånvarande. I tabellen nedan redovisas antalet 
anställda månadsavlönade omräknat till årsarbetare, upp-
delat på tillsvidareanställda och visstidsanställda. För fler 
uppgifter hänvisas till det personalekonomiska bokslutet. 
 
 

           Antal månadsavlönade 
 

Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
årsarbetare per förvaltning  Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 
per den 31 december 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2018 
                      Kommunledningskontor 18 23 31 32 55 9 4 8 7 11 

Samhällsbyggnadsförvaltning 60 65 58 66 131 6 4 4 1 5 

Kultur- och fritidsförvaltning 7 9 21 18 27 2 3 4 5 8 

Barn- och utbildningsförvaltning 77 90 284 293 383 26 23 50 44 67 

Socialförvaltning 74 88 524 591 679 37 26 47 55 81 

Totalt 236 275 918 1 000 1 275 80 60 113 112 172 
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning 
 

 
Löner och övriga personalkostnader 
 

Under 2018 uppgick personalkostnaderna till knappt 739 
mnkr. Den enskilt största posten är löner och ökningen 
jämfört med tidigare år berodde till största delen på av-
talsmässiga löneökningar.  
 
Under året infördes ett nytt system inom vård och omsorg 
för bland annat schemarapportering. Detta medförde en 
bättre hantering av bland annat semesterlön, vilket är den 
främsta förklaringen till den stora skillnaden jämfört med 
föregående år. 
 
Arvoden och ersättningar till uppdragstagare samt om-
kostnadsersättningar minskade, vilket till stor del berodde 
på att andelen nyanlända minskade som i sin tur ledde till 
lägre kostnader gällande bland annat tolkar och övriga 
kringkostnader. Även reseersättningar minskade, detta på 
grund av färre resor.

 
 

    Direkta  
personalkostnader (tkr) 

2015 2016 2017 

        Arvode till förtroendemän 5 526 6 108 5 893 

Ersättn. till uppdragstagare 10 083 9 914 8 316 

Löner till arbetstagare 398 931 425 566 440 756 

varav timlöner 27 683 29 037 25 790 

Lön vid tjänstledighet 1 702 2 288 2 556 

Semesterlön 52 827 53 315 65 480 

Sjuklön 5 767 5 977 6 498 

Reseersättning, traktamente 1 769 1 536 1 455 

Omkostnadsersättning 3 860 4 273 3 139 

Övrigt 1 127 2 608 1 429 

Personalomkostnader 177 693 191 444 203 146 

Summa 659 285 703 029 738 668 

 
 
Sjukfrånvaro 
 

Den totala sjukfrånvaron sjönk till 4,0 procent jämfört 
med föregående år då den uppgick till 4,1 procent. Sim-
rishamns kommuns sjukfrånvaro var därmed den kommu-
nen i landet med lägst sjukfrånvaro, för andra året i rad. 
 
Den totala sjukfrånvaron var marginellt lägre avseende 
samtliga åldersgrupper, medan långtidssjukfrånvaron 
ökade något. Ökningen gällande långtidssjukfrånvaron 
härrörde sig främst till kvinnor i åldersgruppen 30–49 år. 
Hos män ökade långtidssjukfrånvaron i gruppen över 50

 
 
 
år samt minskade i gruppen 30–49 år. Störst procentuella 
förändringar återfanns i gruppen under 29 år, vilket kan 
förklaras med att det gäller få individer och därför ger 
stort utslag.  
 
För att bibehålla låga siffror behöver kommunens arbete 
med ett hälsosamt arbetsliv fortsätta att utvecklas, där 
arbetsmiljön, inte minst den psykosociala, är ett prioriterat 
område. 
 
 

         Sjukfrånvaro,  
samtliga anställda 

<29år 
2017 

<29år 
2018 

30–49 år 
2017 

30–49 år 
2018 

>50 år 
2017 

>50 år 
2018 

Totalt 
2017 

Totalt 
2018 

                  Sjukfrånvaro i procent 2,66 2,56 3,81 3,67 4,78 4,69 4,13 4,01 

Sjukfrånvaro> 59 dagar 3,71 1,83 26,67 30,83 35,39 36,69 29,68 31,82 

 
         Sjukfrånvaro, kvinnor <29år 

2017 
<29år 
2018 

30–49 år 
2017 

30–49 år 
2018 

>50 år 
2017 

>50 år 
2018 

Totalt 
2017 

Totalt 
2018 

                  Sjukfrånvaro i procent 3,17 2,65 3,88 4,09 5,03 4,79 4,37 4,28 

Sjukfrånvaro> 59 dagar 4,36 2,58 26,06 32,80 36,71 36,92 30,40 33,08 

 
         Sjukfrånvaro, män <29år 

2017 
<29år 
2018 

30–49 år 
2017 

30–49 år 
2018 

>50 år 
2017 

>50 år 
2018 

Totalt 
2017 

Totalt 
2018 

                  Sjukfrånvaro i procent 1,38 2,35 3,62 2,48 3,74 4,24 3,35 3,13 

Sjukfrånvaro> 59 dagar 0,00 0,00 28,43 21,66 28,15 35,56 26,64 26,22 
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Förvaltningsberättelse – organisation 
 

Nämndorganisation 
 

 
 
 
Mandatfördelning per parti 
 

   Mandatfördelning per parti, sorterat efter antal mandat 2018 2014 1 2018 2 
   
      Moderata Samlingspartiet 10 12 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 13 11 

Sverigedemokraterna 7 8 

Centerpartiet 5 4 

Feministiskt initiativ 4 3 

Liberalerna 2 3 

Österlenpartiet 3 2 

Miljöpartiet De gröna 3 2 

Kristdemokraterna 1 2 

Vänsterpartiet 1 2 
Samtliga partier 49 49 
 1 Mandatfördelning 2014 gäller från och med den 15 oktober 2014. 
 2 Mandatfördelning 2018 gäller från och med den 29 oktober 2018. 
 
 



 

15 
 

Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder 
och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engage-
mang oavsett juridisk form, redovisas under detta avsnitt uppgifter och information 
om kommunens samlade verksamhet. I den sammanställda redovisningen ingår samt-
liga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20 procent inflytande i.  
 
Enligt RKR 8.2 kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas. 
Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och 
omslutning är mindre än två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den 
sammanlagda kommunala andelen av omsättningen hos de företag som undantas, får 
dock inte överstiga fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta in-
nebär att Destination Ystad Österlen AB samt Biogas Ystad Österlen ekonomiska 
förening inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Simrishamns kommuns 
ägarandel är minst 20 procent i bolagen. 
 
Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhåll-
ning och industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, helägt, Sim-
rishamns 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 2018. Simrishamns, 
Tomelilla och Ystads kommuner har tidigare bildat Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund som övertagit samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet. Simrishamns andel i förbundet var 33,70 procent 2018. Vid årsskiftet 
2012/2013 bildades Destination Ystad Österlen AB i syfte att utveckla besöksnäring-
en, där Simrishamns och Ystads kommuner äger 50 procent vardera. Från och med år 
2012 är Simrishamns kommun, delägare i Biogas Ystad Österlen ekonomiska före-
ning. Kommunens andel 2018 var 25 procent. 

Kommunens samlade verksamhet 
 

Kommunala uppdragsföretag 
 

Kommunkoncernen 
 

Kommun-
förvaltningen 

 
Kommunkoncern-

företag 

 
Samägda företag  
utan inflytande 

 
Kommunala  

entreprenader 

 
Simrishamns  
Bostäder AB, 100 % 
 

Simrishamns Närings-
livsutveckling AB, 100 % 
 

Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, 50 % 
 

Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund, 
24,10 % 
 

Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, 33,70 % 
 

Destination Ystad   
Österlen AB, 50 % 
 

Biogas Ystad Österlen, 
25 % 

SYSAV 
 

Kommuninvest Ekono-
misk Förening 
 

Kommunassurans Syd 
AB 

Aleris, särskilt boende 
Joneberg Plaza (LOV) 
 

Attendo AB, särskilt 
boende Lillevång 
 

Fritid Österlen Holding 
AB, drift av turist- och 
fritidsanläggningar 
 

S:t Olofs idrottsförening, 
drift av Sankt Olofsbadet 
 

Östra Vemmerlövs 
byalag, drift av Gyllebo-
badet 
 

Bergkvara, Kiviks Buss 
Skånetrafiken, skolskjuts 
 

Forum Ystad, vuxenut-
bildning 
 

Sjögatans läkarpraktik, 
skolläkare 
 

Förenade service, Mobil-
toalett, städning 
 

Avarn Security Services 
AB, bevakningstjänster 
 

Gislövs spolbilar, slam-
sugning och spolning av 
brunnar 
 

Nemi Syd AB, gatusop-
ning 
 

Jönssons Sydgräv i 
Trelleborg AB, grön-
yteskötsel, markarbete 
 

Vattenfall, belysning 
 

Antonssons Mark, 
Svevia, PEAB, markar-
bete 
 

Skanska, bygg 
 

JKN Entreprenad, An-
tonssons Mark, Svevia, 
maskiner 
 

Svensk Sjöentreprenad i 
Malmö AB, underhålls-
muddring 
 

Boatwasher, båtbotten-
tvätt 
 

Diverse entreprenader 
för snö- och halkbe-
kämpning, bygg-, el-, 
vent-, och måleriarbeten 
etc. 



 

16 
 

Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

Simrishamns Bostäder AB 
 

 
Uppdrag 
 

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

• Projektet Trekanten med 64 bostäder färdigställdes i 
slutet av året. 

• Nybyggnation av LSS-boende i Gärsnäs färdigställdes 
i september. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Under året genomfördes energi- och underhållsinveste-
ringar på 14,1 mnkr samt förbättringar av utemiljön för 
1,2 mnkr. De största insatserna gjordes i kvarteren Pile-
gården och Tulpanen i Hammenhög, Skogsgård i Sankt 
Olof, Bruket, Boken 9 i Gärsnäs, Skönadal och Lille-
vångshemmet. Planerat lägenhetsunderhåll genomfördes 
avseende målning och tapetsering till en kostnad av 2,6 
mnkr jämfört med 2,9 mnkr föregående år. Hyrorna höj-
des med 0,9 procent jämfört med 0,75 procent föregående 
år. Vakansgraden befann sig på en fortsatt låg nivå och 
kötiderna för att få bostad ökade. Det fanns två stycken 
vakanta lägenheter vid årets slut, jämfört med en före-
gående år. 
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade år 2018 ett överskott på 12,9 mnkr. Det 
ökade resultatet jämfört med föregående år berodde 
främst högre hyresintäkter och lägre kostnader avseende 
material och inköpta tjänster för underhåll och reparation.  
 
Framtid 
 

Bolagets verksamhet är utsatt för risker utifrån både be-
folkningsutveckling och finansiell utveckling såsom rän-
teutveckling och eventuellt framtida försämrade möjlig-
heter för refinansiering. Utifrån inflyttning i kommunen 
samt de ökade kötiderna för att erbjudas en bostad, be-
döms dock att det även fortsättningsvis kommer att vara 
en god bostadsefterfrågan. 

Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
 

 
Uppdrag 
 

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har till föremål 
för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun upp-
föra, köpa, försälja och hyra ut byggnader för utveck-
lings-, industri-, kontors-, utbildnings-, butiks- och hant-
verksändamål, offentliga byggnader samt främja närings-
livet i kommunen. 
 
Årets händelser 
 

• Del av fastigheten Solrosen 17 såldes till Simrishamns 
Bostäder AB för kommande bostadsprojekt.  

• Lyckebyhuset Garvaren 13 byggdes om till kommu-
nen, dels till magasin för Österlens museum och dels 
till lokaler för daglig verksamhet. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Socialförvaltningens kontor ”Galaxen” fick nytt tak och 
fönster samt solceller, vilka täcker fastighetens och verk-
samhetens elbehov. Uthyrningsläget i bolagets fastigheter 
var gott. Samtliga lokaler var uthyrda per den siste de-
cember. 
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade ett överskott på 4,8 mnkr, vilket främst var 
ett resultat av god uthyrningsgrad samt realisationsvinst 
vid avyttring av fastighet. 
 
Framtid 
 

Utveckling av Skansen-området pågår i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är ett viktigt fram-
tidsprojekt för både kommunen och bolaget. I översikts-
plan förordas en omvandling av Skansen till bostäder och 
lokaler för lämplig verksamhet närmast Branteviksvägen. 
Projektet har en stor potential att bidra till en hållbar till-
växt genom sin attraktivitet. 
 
 
 

 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

      Antal anställda (st) 21 20 
Nettoomsättning 118 817 120 960 
Resultat efter finansiella poster  9 062 12 940 
Nettoinvesteringar 20 684 116 095 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

      Antal anställda (st) 0 0 
Nettoomsättning 8 026 10 310 
Resultat efter finansiella poster  3 149 4 765 
Nettoinvesteringar 11 573 15 067 
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 

 
Uppdrag 
 

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

• I juni beslutade Sveriges riksdag om ett förtydligat 
producentansvar angående förpackningar och tidning-
ar. Från och med den 1 januari 2021 ska insamling av 
förpackningar och returpapper från minst 60 procent 
av alla bostadsfastigheter ske.  

• Under våren såldes bolagets entreprenör för insamling 
av hushållsavfall, Reno Norden, till den spanska ren-
hållningskoncernen Urbaser AB. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

6 413 ton hushållsavfall transporterades till förbränning 
under 2018, jämfört med 6 716 ton 2017. Sett över en 
tioårsperiod har den totala mängden hushållsavfall till 
förbränning minskat med cirka 3 000 ton. Genom att i 
första hand åstadkomma återanvändning, materialåtervin-
ning genom källsortering via återvinningsstationer och 
återvinningscentraler samt energiutvinning genom för-
bränning samt biologisk behandling av matavfallet åter-
vinns idag 98,5 procent av avfallet på ett miljö- och re-
sursmässigt bra sätt. 
 
Ekonomi 
 

Bolaget visade ett underskott på 0,2 mnkr. Anledningen 
till ett fortsatt negativt resultat, var att bolaget hade en 
högre kostnadsbild beroende på att hämtningen av matav-
fall från och med april 2017 utökades till att gälla samt-
liga hushåll i Tomelilla och Simrishamns kommuner. Till 
följd av detta gjordes en taxehöjning på 3 procent 2018, 
vilket medförde ökade intäkter.   
 
Framtid 
 

Under 2019 kommer Ökrab tillsammans med Sysavs 
övriga ägarkommuner att ta fram en ny renhållningsord-
ning som kommer att gälla från och med år 2020. Syftet 
är att hitta mål och medel att styra kunder mot mera åter-
bruk och mindre konsumtion för att minska avfallsmäng-
derna och nå en hållbarare miljö i området.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

 
Uppdrag 
 

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

• I augusti påbörjades ett arbete med att gå igenom 
arbetsprocesser för att bygga e-blanketter. 

• Direktionen tog beslut gällande en påminnelsetjänst 
vid tidsbegränsade beslut, inför bokade inspektioner 
och första kontrollbesöket vid nyregistrering av livs-
medelsanläggning. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Under året utfördes 2 200 riskinventeringar, 160 invente-
ringar av enskilda avlopp och 1 363 inspektioner/kontrol-
ler. Kontinuerligt under året presenterades rapporter över 
utförda tillsynsprojekt, som efter information på direkt-
ionsmötena lades ut på hemsidan. De rapporter som pres-
enterades gällde bland annat spridning av bekämpnings-
medel intill dräneringsbrunnar, campingar, gruppboende 
samt kontrollköp av tobak och alkohol. 
 
Ekonomi 
 

Förbundet visade ett marginellt överskott, vilket var något 
sämre än budget. De främsta anledningarna till den nega-
tiva budgetavvikelsen var att det blev lägre intäkter gäl-
lande timavgifter för verksamheterna lantbruk och avlopp 
samt högre kostnader för den förmånsbestämda ålders-
pensionen. 
 
Framtid 
 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform 
för att se var man behöver lägga mer resurser, kunna 
jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriva rapp-
orter som ska bli tillgängliga för medborgarna samt delge 
kunskapen vid tillsynsbesöken. Fokus kommer att läggas 
på förbundets kärnverksamhet, det vill säga myndighets-
utövning.

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

      Antal anställda (st) 0 0 
Nettoomsättning 34 952 37 049 
Resultat efter finansiella poster  -750 -179 
Nettoinvesteringar 520 0 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

      Antal anställda (st) 17 17 
Nettoomsättning 14 333 14 453 
Resultat efter finansiella poster  70 3 
Nettoinvesteringar 1 219 135 
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Förvaltningsberättelse – sammanställd redovisning 
 

 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 

 
Uppdrag 
 

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

• En inspirationskväll anordnades i augusti för kvinnliga 
intressenter till rollen som räddningstjänstpersonal i 
beredskap som ett led i att förbättra och utveckla ny-
anställningsprocessen. 

• I juli åkte fyra brandmän, en styrkeledare och ett yttre 
befäl till Gävleborg för att hjälpa till att bekämpa 
skogsbränderna som härjade på flera ställen i länet.

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Under februari/mars drabbades sydöstra Skåne av ett 
intensivt snöoväder. Detta medförde en ökad beredskap 
på de större stationerna, under ett antal dagar. Under året 
utbildade Sörf 2 650 personer i brandskunskap, hjärt- och 
lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och heta 
arbeten. Förbundet hade en stor efterfrågan på extern 
utbildning. Sörf informerade även 5 300 personer om 
brandkunskap och säkerhet i hemmet. Alla elever i med-
lemskommunerna i åk 2, 5 och 8 fick under året besök av 
Sörf. 
 
Ekonomi 
 

Förbundet visade ett underskott på 4,5 mnkr. Underskottet 
förklaras i sin helhet av återställandet av särskild avtals-
pension för yrkesgruppen yttre befäl, vilka omfattas av 
samma avtal som övrig operativ personal. 
 
Framtid 
 

Det råder en ökad brist på räddningstjänst i beredskap i 
Sörf där denna är den avgörande faktorn mellan liv och 
död på mindre orter. En långsiktig lösning måste arbetas 
fram.

 
 

 
Inspirationskväll för kvinnliga intressenter till rollen som räddningstjänstpersonal i beredskap 
 
 

   Övergripande information 
(tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

      Antal anställda (st) 51 51 
Nettoomsättning 67 142 68 118 
Resultat efter finansiella poster  -916 -4 504 
Nettoinvesteringar 2 527 2 497 
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande 
organ. 

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

• Styra nämnderna genom reglementen och kommun-
fullmäktiges mål men också genom beslut med direkta 
anvisningar. 

 
Årets händelser 
 

• Ett nytt kommunfullmäktige valdes och tillträdde den 
15 oktober. Första mötet hölls den 29 oktober. 

 

 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Kommunfullmäktige hade under året tio ordinarie sam-
manträden. Ett sammanträde ställdes in på grund av för få 
ärenden. Allmänhetens frågestund anordnades i samband 
med behandlingen av årsredovisning 2017 samt budget 
2019. Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till tema-
dag om bokslut 2017. 15 motioner och en interpellation 
ställdes. Under året inkom 47 nya medborgarförslag, 
vilket var en kraftig ökning jämfört med tidigare år (2017: 
24 stycken). 
 
Överläggningar med revisionen skedde i samband med 
ansvarsprövning.  
 
En utbildning angående hat, hot och våld genomfördes för 
fullmäktigeledamöterna. 
 
Under året togs beslut om att återigen förlägga fullmäkti-
ges sammanträden i egna lokaler. 
 
Ekonomi 
 

 
Kommunfullmäktige visade ett mindre överskott.  
 
Anledningen till det mindre överskottet berodde på att ett 
ordinarie fullmäktigemöte ställdes in.  
 
Framtid 
 

Utskick av material kommer framöver att ske genom 
digitala handlingar, dels för att skona miljön, dels för att 
minska kostnader för kopiering och porto. Sammanträ-
dena kommer att börja två timmar tidigare än tidigare, 
klockan fyra på eftermiddagen, med start 2019. En utvär-
dering av webbsändningarna ska ske i syfte att öka med-
borgarnas möjligheter till delaktighet. 
 

 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  1 120 1 083 
Nettokostnader 1 120 1 083 
Budget 1 025 1 105 
Budgetavvikelse -95 22 
   
Investeringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Håkan Erlandsson (C) 
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Verksamhetsberättelse – revisionen 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsom-
råden i enlighet med kommunallagen, god revisions-
sed och kommunrevisionens reglemente. 

 
Årets händelser 
 

• Förutom lagstadgad granskning av delårs- och årsbok-
slut genomförde revisionen sju djupgranskningar/     
revisions-PM under året: förskolans systematiska kva-
litetsarbete, långsiktig ekonomisk planering, kommun-
styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll, 
löneutbetalningsprocessen, grundskolans arbete med 
att motverka nätmobbning, samhällsbyggnadsnämn-
dens styrning och ledning samt ärendeberedning inom 
barn- och utbildningsnämnden.     

• De förtroendevalda revisorerna fortsatte att arbeta och 
utveckla modellen för grundläggande granskning, som 
innebär en form av förstudier av företeelser och pro-
cesser inom kommunens verksamheter. Valet av om-
råden föregicks av den årliga risk- och väsentlighets-
analysen. Grundläggande granskning skedde med ut-
gångspunkt i: lärares kompetensutveckling, integra-
tion, barnbokslut, förmåga att hantera brand i särskilt 
boende, kvalitet inom LSS, ekonomistyrning inom so-
cialnämnden, uppföljning av särskilda frågor inom 
samhällsbyggnadsnämnden, vatten- och avloppsplaner 
samt vatten- och avloppsenhetens organisation. 

• Revisionen och kommunfullmäktiges presidium beslu-
tade om närmare samverkan i form av ett årshjul. Det 
innebär en presentation av granskningar till presidiet 
för beslut om fortsatt handläggning av en gransknings-
rapport, presentation av revisionens risk- och väsent-
lighetsanalys för hela kommunfullmäktige. Gransk-
ningen av den långsiktiga ekonomiska planeringen re-
dovisades för barn- och utbildningsnämnden samt vid 
budgetdagarna. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

I början av året genomförde revisorerna en risk- och vä-
sentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en revi-
sionsplan för år 2018. Planen följdes upp på varje revi-
sionssammanträde för att säkerställa att all verksamhet 
reviderades utifrån analysens riskbild. 
 
Måluppföljning  
 

Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år 
2018 avseende revisionen. Revisionen satte ett eget verk-
samhetsmål: kommunrevisionen ska med anvisad budget 
arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i kommunalla-
gen. Målet anses vara uppfyllt. 

 

Ekonomi 
 

 
Revisionen visade ett mindre överskott.  
 
Framtid 
 

Det nya revisorskollegiet kommer att fortsätta att utveckla 
den grundläggande granskningen och återrapportering av 
revisorernas iakttagelser och slutsatser till nämnderna och 
kommunfullmäktige. 
 

 
Sidensvans 
 
 
 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  1 150 1 224 
Nettokostnader 1 150 1 224 
Budget 1 150 1 230 
Budgetavvikelse 0 6 
   
Investeringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Revisionen 
 
Ordförande: Birgitta Larsson (L) 
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Verksamhetsberättelse – valnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

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

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

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

 

 
Årets händelser 
 

• I september genomfördes riksdags-, region- och kom-
munval. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Valnämnden lämnade förslag på indelning av valdistrikt 
inför de nationella valen. Inför valet genomfördes utbild-
ning av cirka 120 röstmottagare. Valdeltagandet uppgick 
totalt i kommunvalet till 86,7 procent, vilket var en ök-
ning med knappt två procent jämfört med valet 2014. 
 
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 nämn-
dens verksamhet. 
 
Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett mindre underskott. 
 
Underskottet berodde på något högre arvodeskostnader än 
förväntat. 
 
Framtid 
 

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. 

 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 0 407 
Kostnader  15 762 
Nettokostnader 15 355 
Budget 20 350 
Budgetavvikelse 5 -5 
   
Investeringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Valnämnden 
 
Ordförande: Göran Thorén (S) 
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

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

 
Årets händelser 
 

• Antalet ensamkommande barn och ungdomar mins-
kade. 

• Informations- och utbildningsaktiviteter för ställföre-
trädare genomfördes. 

• Kommunfullmäktige fattade beslut att överförmyn-
darverksamheten ska fortsätta i kommunens regi efter 
diskussioner om ett eventuellt samgående med grann-
kommunerna. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Antalet personer med ställföreträdare var i början av året 
409 och i slutet av året 401. Av dessa utgjorde uppdrag 
med ensamkommande barn i början av året 52 ärenden 
och i slutet av året 26 ärenden. 18 nya företrädare rekryte-
rades. Antalet handläggartjänster under året uppgick till 
en och en halv. 
 
En intern kontrollplan upprättades, beslutades och följdes.   
 
Måluppföljning  
 

Kommunfullmäktige fastställde inga nämndmål för år 
2018 avseende överförmyndarverksamheten. Verksam-
heten satte ett eget verksamhetsmål, en korrekt myndig-
hetsutövning med kort handläggningstid, som ansågs 
uppfyllt, eftersom länsstyrelsens årliga uppföljning visade 
att så var fallet.   
 
Ekonomi 
 

  
Överförmyndarverksamheten visade ett mindre överskott.  
 

 

 
Glimmingehus 
 
Framtid 
 

Bedömningen är att antalet personer som behöver företrä-
dare har en följsamhet till demografin. Den nya lagstift-
ningen om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet kan 
komma att påverka behovet, men det är för tidigt att säga 
något om detta.    
 
Behovet av god man till ensamkommande barn och ung-
domar har minskat. Det är dock svårt att bedöma den 
framtida utvecklingen då den är beroende av externa 
faktorer som kommunen inte påverkar. 
 
 
 
 
 
 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 2 789 1 073 
Kostnader  5 666 3 838 
Nettokostnader 2 877 2 765 
Budget 2 927 2 805 
Budgetavvikelse 50 40 
   
Investeringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Överförmyndarverksamheten 
 
Överförmyndare: Roland Persson 
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
 
 
 

  
Uppdrag 
 

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

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

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

 
Årets händelser 
 

• Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer antogs. 
• En ny hemsida lanserades under året. 
• En bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse 

mellan kommunen och Arbetsförmedlingen arbetades 
fram. 

• Nya riktlinjer för kravverksamheten antogs. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Utifrån kravet i den EU-gemensamma Dataskyddsförord-
ningen (GDPR), vilken trädde i kraft den 25 maj 2018 och 
då ersatte tidigare personuppgiftslagen, ingicks ett sam-
verkansavtal mellan kommunerna i Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad kring ett gemensamt dataskyddsom-
bud. Anställningsmyndighet för detta är Simrishamns 
kommun. Under året var det förvaltningsövergripande 
arbetet i huvudsak inriktat på att säkerställa efterlevnaden 
av den nya förordningen. Detta skedde band annat genom 
utbildning av kommunens samtliga medarbetare, utfor-
mande av nya rutiner vid personuppgiftsbehandling, nya 
informationstexter till allmänheten och upprättande av 
registerförteckning. 
 
En ärendehandbok samt en politikerhandbok togs fram 
under perioden. Dessa handböcker ska dels vara ett stöd 
för chefer, nämndsekreterare, handläggare med flera i det 
nämndadministrativa arbetet, dels fungera som en guide 
och vara ett stöd för förtroendevalda att fullgöra sina 
uppdrag i kommunens nämnder, styrelser, kommunför-
bund och/eller kommunfullmäktige. 
 
Genomförandedelen av projektet Digital kommunikation 
var i fokus under året. Målet med projektet var att under-
lätta kontakterna med kommunen för dem som bor, lever 
och verkar i Simrishamns kommun och ge en hög upple-
velse av att information och kommunikation sker på mot-
tagarens villkor. För att genomföra detta rekryterades en 
digital kommunikatör. Förutom en ny hemsida, lanserades 
såväl en kommunövergripande Facebooksida och ett

stafettkonto på Instagram. Under året hölls regelbundna 
utbildningar i kommunikation och medieträning för chefer 
och nyckelpersoner. 
 
Av de drygt 55 500 inkomna ärenden till Kontakt Sim-
rishamn inkom 73 procent via telefon, 21 procent via e-
post, 5 procent via besök samt ett fåtal via fax, brev och 
sociala medier. Verksamheten i Kontakten uppmärksam-
mades runt om i landet, vilket bland annat innebar ett 
antal studiebesök samt att medarbetare bjöds in som inspi-
rationsföreläsare vid verksamhetsrelaterade konferenser. 
 
Kommunens chefs- och ledarutvecklingsprogram, som 
innebär en gemensam bas för samtliga chefer i kommu-
nen, utvecklades ytterligare. 
 
Ett stort antal utbildningar i Office 365 och Windows 10 
genomfördes under året. 
 
Arbetet med fiberutbyggnad på landsbygden under året, 
gick långsammare än planerat. Per den siste december 
hade cirka 90 procent av hushållen i kommunen möjlighet 
till fiberanslutning. I slutet på året togs byggbeslut på ett 
stort område i södra kommunen som under 2019 kommer 
att innebära att uppemot 1 000 nya fastigheter kan anslu-
tas. Målet är 98 procent täckningsgrad senast år 2020. 

 
Under året utökades Simrishamn WiFi, kommunens 
öppna trådlösa nät på offentliga platser, med fler surf-
punkter. Det fanns totalt 19 ställen att surfa fritt på i 
kommunen.  
 
Under våren bytte kommunen teleoperatör, från Telenor 
till Telia.  
 
Kommunens interna trådlösa nätverk moderniserades och 
tillfördes redundans för att minska sårbarheten. Totalt 
fanns det cirka 500 accesspunkter i kommunens lokaler. 
 
Under 2018 fortsatte arbetet med aktiva åtgärder inom 
jämställdhetsområdet inom samtliga verksamheter. 
 
Möjligheten att skicka e-fakturor till kommunens kunder 
infördes under året. 
 
Ung sluss arbetade med ungdomar i åldern 16–24 som 
varken var i studier eller arbete. Detta var en arena där 
ungdomarna i en neutral miljö kunde möta Arbetsför-
medlingen, studie- och yrkesvägledare samt socialsekrete-
rare och få hjälp med en individuell plan för sin framtid.

Kommunstyrelsen 
 

Ordförande: Karl-Erik Olsson (S) till och med den 30 oktober 
                    Jeanette Ovesson (M) från och med den 1 november 
Förvaltningschef: Diana Olsson 
 



 

24 
 

Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 

  
Ung sluss 
 
Team Arena bedrev en coachande verksamhet där man 
via extratjänster gjorde det möjligt att rusta medarbetare 
för bristyrken och samtidigt ta vara på nyanlända som 
resurs. 
 
Under året deltog kommunen i gemensamma arbetsmark-
nadsprojekt i Sydöstra Skånes samarbetskommittés regi, 
bland annat Arena för arbete – med individen i fokus, ett 
sätt att utveckla arbetssätt och metoder för att skapa tyd-
liga vägar mot arbetsmarknad eller utbildning och sam-
ordna insatserna kring den enskilde individen samt Arena 
för arbete – företagskontakter, identifiera behov samt ge 
kunskap och stöd åt företag som har ett kompetensbehov 
eller vill bidra med kompetenshöjande åtgärder exempel-
vis studiebesök eller praktik.  Feriearbete anordnades 
inom den kommunala organisationen för 79 ungdomar 
födda 2001 och 2002. 
 
Verksamheten vid Marint centrum beviljades bidrag på 7 
mnkr från Region Skåne för etablering av forskningsmiljö 
på Marint centrum i samarbete med Lunds universitet. 
Den kommande forsknings- och innovationsmiljön bevil-
jades 3 mnkr från LMK-stiftelsen för forskning på nya 
invasiva fiskarter i Östersjön tillsammans med Lunds 
universitet. 

 
Marint centrum och kommunens vatten- och avloppsav-
delning erhöll 0,5 mnkr från Vinnova för att utreda 
bildandet av en testbädd för vattenrening. 
 

  
 
För fjärde året i rad arrangerade kommunen konferensen 
Östersjöfiske 2020, i år med 150 deltagare. 
 
Ett arbete för en förbättrad dialog mellan företag och 
kommun påbörjades och en enkät skickades ut till företag 
i kommunen. Arbetet med företagsutvecklingen genom 
Tillväxt Syd och Tillväxt Östra Skåne-projektet samt 
nyföretagarrådgivning skedde under året. 
 
En destinationssamverkansmodell mellan de fyra kom-
munerna i sydöstra Skåne etablerades, med ett gemensamt 
ansvar för utveckling av hela destinationen. Fokus låg på 
sex utvalda utvecklingsområden; strategiska inriktningar: 
destinationsutveckling, marknadsföring, värdskap, eve-
nemang, omvärld/ analys samt samordning av offentliga 
leveranser.  
 
Arbetet med centrumutveckling pågick och framtagande 
av Quality Mark-ansökan, som är en förutsättning för 
ansökan om Årets stadskärna. Den innefattar bland annat 
vision, mål och långsiktig samverkansform med fastig-
hetsägare, handlare och andra parter. Arbetet innefattade 
hittills även start av två arbetsgrupper: fastighetsägar-
grupp och krögargrupp. Ett stormöte hölls under hösten 
för att sprida information om processen mot att bli Årets 
stadskärna.  
 
Kommunstyrelsens interna kontroll genomfördes i enlig-
het med den antagna kontrollplanen för året utan väsent-
liga avvikelser. 
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
Måluppföljning  
 

    Nämndmål Måluppföljning 

    

 

Utbyggnadstakten för tillgång till bredband 
via fiber fortsätter så att slutmålet om 98 
procent täckningsgrad om 100 Mbit/s nås 
senast 2020. 
 

 
Hållbarhetsarbetet ska skapa långsiktigt 
värde för våra invånare och övriga intres-
senter och säkerställa att vi arbetar med 
samtliga aspekter – ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet.  
 

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

Arbeta för att de arbetsmarknadspolitiska 
insatserna samordnas och att de bidrar till 
en väl fungerande arbetsmarknad. 
 

Uppmuntra medarbetare till livslångt lä-
rande, utveckling och att tänka nytt. Som 
attraktiv arbetsgivare rekrytera, utveckla och 
behålla kompetenta medarbetare för att 
utveckla verksamheterna. 
 

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

Det ska vara lätt för medborgare att ta del 
av förslag och beslut i den kommunala 
beslutsprocessen. 
 
 
 

Verksamheterna ska arbeta aktivt med 
digitalisering för att med högre kvalitet och 
effektivitet skapa en enklare vardag för 
invånare, företagare och besökare.  
 

 

Målet är inte uppfyllt. 90 procent av hushållen hade tillgång till bredband via 
fiber den 31 december 2018, vilket är lägre än det uppsatta delmålet på 95 
procent. Diskussioner mellan kommunen och leverantören fördes om den 
fortsatta utbyggnadstakten för att nå slutmålet att 98 procent av hushållen ska 
ha tillgång till fiber senast år 2020. 
 

Målet är uppfyllt. Den insamlade mängden hushållsavfall ökade jämfört med 
2017. Andelen hushåll med behov av försörjningsstöd var lägre än 2017. Ande-
len förvärvsarbetare i kommunen var högre än tidigare år. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Under året färdigställdes cirka 70 lägenheter. 
 
 
 

 
Målet är uppfyllt. Arbetslösheten i kommunen var lägre 2018 än år 2017. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Målet mäts genom sjukfrånvaro och personalomsättning 2018. 
Sjukfrånvaron minskade från 4,13 år 2017 till 4,01 år 2018. Personalomsätt-
ningen minskade till 10 procent 2018, jämfört med 12 procent föregående år. 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Utfallet uppgick till ca 55 000 inkomna ärenden till Kontakt 
Simrishamn, vilket översteg målet med 10 000 ärenden. I jämförelse med 
föregående års resultat av SCB:s medborgarenkät visade Nöjd-Inflytande-Index 
ett resultat på 40 vilket kan jämföras med 32 för år 2017, vilket var en förbätt-
ring. 
 

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnders och dess arbetsutskotts protokoll fanns på 
hemsidan och bedömdes därmed vara tillgängliga. Sammanfattningar av beslut 
publicerades på hemsidan i samband med sammanträden i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 
sammanträden sändes ”live” via hemsidan och kan även ses där i efterhand. 
 

Målet är uppfyllt. Målet var att minst tre digitala tjänster skulle införas under 
2018 och utfallet blev fyra tjänster; e-fakturor, identifieringsmöjligheter via bank-
id, swish och sjukanmälan via en webklient. 
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen 

 
Ekonomi 
 

 
Kommunstyrelsen visade ett överskott på cirka 1,9 mnkr. 
 
Den positiva budgetavvikelsen berodde bland annat på att 
personalbefrämjande åtgärder, som exempelvis frisk-
vårdsbidraget som erbjuds medarbetare och företagshäl-
sovården, inte nyttjades fullt ut, vilket innebar ett över-
skott på 0,6 mnkr. En annan förklaring var att möjlighet-
erna till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser 
för de som fyllt 75 år genomfördes först i september, 
vilket innebar ett överskott på knappt 0,4 mnkr. Kommun-
ledningskontorets enheter uppvisade totalt ett överskott på 
knappt 0,4 mnkr, framför allt beroende på tjänstledigheter 
och vakanser. I övrigt härrörde sig den positiva budgetav-
vikelsen till att anslaget för sponsorbidrag blev lägre än 
förväntat på 0,1 mnkr, att medlemsavgifter till förbund 
och organisationer blev lägre än förväntat på 0,2 mnkr 
samt att kostnader för försäkringar och fastighetsskatt 
blev lägre än budgeterat på knappt 0,2 mnkr.  
 
Den positiva avvikelsen på 1,2 mnkr avseende investe-
ringar berodde framför allt på försenad upphandling av 
hemsidan samt försenade inköp av kodlås till kommunhu-
set. 

 
Framtid 
 

Kompetensförsörjning i kombination med ett hälsosamt 
arbetsliv samt den organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön är viktiga frågor, vilket innebär att arbetet inom dessa 
områden är ett prioriterat område. Under hösten 2019 
kommer nästa medarbetarenkät att genomföras.  
 
Fortsatt utveckling kommer att ske av hemsidan sim-
rishamn.se för att utveckla så kallade ”medborgarresor”, 
vilka ökar medborgarnas kunskap om och vägleder i 
främst väsentliga kommunala processer. 
 
Utbyggnaden av fiber på landsbygden kommer att fort-
sätta. I slutet på 2018 togs byggbeslut på ett stort område i 
södra kommunen som under 2019 kommer att innebära att 
uppemot 1 000 nya fastigheter kan anslutas till fiber. 
 
Simrishamns kommun har blivit beviljad bidrag från EU 
för att ytterligare komplettera och utöka Simrishamn 
WiFi, kommunens öppna trådlösa nät på offentliga plat-
ser. 
 
Införandeprojektet av kommunkort till all personal för 
identifikation, passage och utskrifter, ska slutföras.  
 
En översyn av befintligt e-handelssystem ska påbörjas 
och utveckling av beslutsstödsystemet Hypergene är in-
planerad.

  

 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 8 822 10 758 
Kostnader  91 762 97 703 
Nettokostnader 82 940 86 945 
Budget 83 996 88 805 
Budgetavvikelse 1 056 1 860 
   
Investeringar 1 223 1 086 
Budget 2 594 2 301 
Budgetavvikelse 1 371 1 215 
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Verksamhetsberättelse – byggnadsnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

• Byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning, 
tillsyn, rådgivning och information avseende bygg-
nadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.  

 
Årets händelser 
 

• En e-tjänst, där den sökande själv kan komplettera i 
pågående ärende, infördes.  

• Det årliga arkitekturpriset tilldelades ett fritidshus med 
komplementbyggnader i Brantevik. 

• Det årliga miljöpriset tilldelades restaurang Jord & 
Bord i Örnahusen. 

Verksamhetsuppföljning 
 

Ärendemängden för bygglovsverksamheten ökade något, 
totalt 775 inkomna ärenden mot 740 föregående år. Nya 
tillsynsärenden var 71 stycken, en mindre ökning jämfört 
med 68 stycken föregående år. Totala antalet beslut i 
bygglovsärenden minskade marginellt, från 520 år 2017 
till 511 år 2018. Antalet beviljade bygglov ökade från 379 
år 2017 till 429 år 2018. Inga negativa bygglovsbeslut 
togs under året. Antalet bygglovsbeslut för nya bostads-
hus (enbostadshus och fritidshus) gav 47 bostäder. Antalet 
beslut för flerbostadshus uppgick till sex stycken med 
totalt 71 lägenheter. Antalet beslut om förhandsbesked 
var 14 stycken, varav tio positiva inom sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes en-
ligt plan. 

Måluppföljning  
 

    Nämndmål Måluppföljning 

    

 
Förtätning av byar ska eftersträvas för att 
minska spridd bebyggelse, i enlighet med 
bebyggelsestrategin i översiktsplanen. 
 
För att bland annat minska miljöbelastning-
en bör det finnas tillgång till kollektivtrafik vid 
nybyggnation. 
 
Det bör finnas god tillgång till offentlig ser-
vice vid nybyggnation. 
 
Korrekt rådgivning och tydlig information i 
bygglovsfrågor. 
 
 
 
Bygglovsprocessen ska ingå i hela den 
digitala samhällsbyggnadsprocessen. 
 
 
Tillsynsärenden ska få ökad prioritet. 

 
Målet är uppfyllt. Inga beslut om förhandsbesked utom sammanhållen bebyg-
gelse fanns. Motiveringar i besluten var tydliga.  
 
 
Målet är uppfyllt. Inga beslut om förhandsbesked utom sammanhållen bebyg-
gelse fanns. Information om närhet till kollektivtrafik fanns i alla beslut utom ett.  
 
 
Målet är delvis uppfyllt. Inga beslut om förhandsbesked utom sammanhållen 
bebyggelse fanns. Information om service fanns i några beslut.  
 
Målet är uppfyllt. Kundnöjdheten uppgick till 94 procent jämfört med 83 procent 
föregående år, vilket överstiger målet på 80 procent. Handläggningstiden för 
bygglov var i snitt 5,8 veckor jämfört med 6 veckor föregående år, där målet var 
att handläggningstiden inte ska överstiga åtta veckor. 
 
Målet är delvis uppfyllt. Bygglovsarkivet digitaliserades och vissa e-tjänster 
började användas under året samt en del detaljplaner var tillgängliga på den 
digitala kommunkartan.  
 
Målet är uppfyllt. Av 223 äldre tillsynsärenden var 115 avslutade under året, 
vilket innebar en minskning med 52 procent jämfört med målet på 50 procent. 

 
Ekonomi 
 

 
 

Nämnden visade ett mindre överskott.   
 

Framtid 
 

Resursfrågan är ständigt aktuell, både ur medels- och 
rekryteringssynpunkt, där behoven belysts genom en 
tydlig tillsynsplan. Det kommer att ske ett fortsatt arbete 
med utbildning och utveckling av verksamhetssystem för 
ökad digital handläggning och fler e-tjänster. Digitali-
seringen av bygglovsarkivet fortsätter och beräknas bli 
klart under 2019. Bygglovstaxan ses över där handlägg-
ningstider och jämförelser med andra kommuner redovi-
sas inför beslut om nya taxor för 2020. 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 0 0 
Kostnader  719 689 
Nettokostnader 719 689 
Budget 763 813 
Budgetavvikelse 44 124 
   
Investeringar 0 0 
Budget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 

Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Thomas Hansson (MP) 
Förvaltningschef: Marie Leandersson 
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Uppdrag 
• Ansvara för kommunens gator, vägar, järnvägar, ham-

nar, park- och grönytor, vatten- och avloppsanlägg-
ningar, övriga offentliga platser och gatubelysning
samt drift av dessa och teknisk service, till exempel
förråd, verkstäder och fordon.

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

• Ansvara för trafiksäkerhet, trafikuppgifter som åligger
trafiknämnden enligt Lagen (1978:234) om nämnder
för vissa trafikfrågor, kommunens insatser vad gäller
klimat-, miljö- och naturvård, energiplanering inklu-
sive främjande av energihushållningen samt att före-
träda kommunen i vattenråd och vattenvårdsförbund.

• Ansvara för kommunens lokalförsörjning och fastig-
hetsförvaltning.

• Ansvara för kommunens kostverksamhet.

• Utöver ovanstående uppdrag svarar nämndens förvalt-
ning mot byggnadsnämnden avseende resurser inom
bygglovsverksamheten för handläggning av bygg-,
mark- och rivningslov, förhandsbesked, strandskydds-
dispenser samt rådgivning och information.

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planmedgi-
vande för nya detaljplaner, antagande av detaljplaner
och områdesbestämmelser inklusive genomförande av
samråd och utställningar. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningens plan- och exploateringsverksamhet bereder
även ärenden åt kommunstyrelsen gällande översikts-
planering.

Årets händelser 
• En markanvisningstävling för ett nytt bostadsområde i

Kivik med 20–40 nya enbostadshus genomfördes.

• Nämnden startade ett projekt för att utreda vatten- och
avloppstillgången för nya bostäder i kommunen ge-
nom en inventering av vatten- och avloppssituationen
för befintliga detaljplaner och de av översiktsplanen
utpekade utbyggnadsområden. Syftet var att lyfta fram
de planområden som kan göras attraktiva för exploatö-
rer och som ur ett vatten- och avloppsperspektiv är
möjliga att genomföra.

• Åtta nya detaljplaner antogs och vann laga kraft, varav
en avser permanentboende.

• Sjöfartsstråket etapp två och genomförande av ny
detaljplan för Tobisvik avslutades och invigdes. Sjö-
fartsstråket etapp tre, Badstigen, genomfördes.

• Ny refug för säker gångöverfart samt ny gång- och
cykelväg till nya handelsområdet i Simrishamn anla-
des.

• Bergengrenska trädgården och Rosentorget i Sim-
rishamn upprustades.

• I Hantverksparken, Gärsnäs, anlades planteringar, nytt
utegym och lekplats.

• Remissversionen av cykelplan för Simrishamns kom-
mun 2019–2021 blev klar. Den färdiga cykelplanen
ska visa vilka cykelstråk som är viktiga att prioritera,
både i det övergripande vägnätet och inom tätorterna.

• Sankt Olofs skola byggdes om för utökad verksamhet
från och med höstterminen med bland annat ett nytt
klassrum för en ny årskull för klass fyra.

• Isverket i Simrishamns hamn driftsattes.

• Avtal med Äppelriket Kivik upprättades, där kosten-
heten nu kunde erbjuda svenska, lokala äpplen.

• Projekt Vägval slutfördes avseende namngivning och
adressättning.

• Tillståndsansökan för utbyggnad av Kiviks renings-
verk godkändes av länsstyrelsen. Naturvårdsverket
beviljade 19,1 mnkr till utbyggnaden.

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Förvaltningschef: Marie Leandersson 
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsuppföljning 

Genom en omorganisation bildade plan- och exploate-
ringsverksamheten respektive bygglov- och mätning, 
beräkning och karteringsverksamheten egna enheter samt 
vatten- och avloppsenheten en egen avdelning. 

Detaljplanearbetet för Skansenområdet i Simrishamn 
fortsatte med etapp två, för bostäder, äldreboende och 
förskola. Ansökan gjordes om bidrag för saneringsåt-
gärder som ett första steg, varefter förprojektering och 
vision för utformningen av de allmänna platserna inom 
området gjordes och kostnadsberäknades.  

Kommunen deltog i projektet Tillväxtskapande stads-
kvaliteter i Skåne med deltagande och medfinansiering 
från Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn 
och Tomelilla kommuner samt Sveriges Byggindustrier 
Syd. Projektet genomfördes inom ramen för Strukturbild 
för Skåne och syftar till att identifiera kvaliteter i plane-
ringen som skapar attraktivitet för olika grupper i sam-
hället.  

Arbetet med havsplanering och arkitektur- och kultur-
miljöprogram, vilka är fördjupningar av översiktsplanen, 
fortsatte. Havsplanen förväntas redovisa de intressen som 
råder i havet med åtgärdsförlag för att bevara unika  

värden och samtidigt långsiktigt utveckla pågående verk-
samheter. För att kunna bevara Simrishamns unika 
bebyggelsevärden och kulturmiljöer, skapa goda nya 
långsiktiga livsmiljöer med hög arkitektonisk kvalitet 
fortsatte arbetet under året med arkitektur- och kultur-
miljöprogrammet. Båda projekten följer tidplanerna och 
förväntas kunna skickas på remiss och samråd i början av 
2019.  

En våtmark anlades i anslutning till Åbackarna, som en 
del i det lokala naturvårdsprojektet med bidrag från läns-
styrelsen för att bidra till bättre vattenkvalitet i Hanö-
bukten.  

Hamnrenoveringar genomfördes i Skillinge och Vitemölla 
samt muddring i Skillinge hamn. 

Solrosens förskola fick ny utemiljö. Skolorna i Borrby 
och Kivik tillgänglighetsanpassades med liftar och hissar 
inför höstterminsstarten.  

Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes 
enligt plan.    

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

Utegym, Gärsnäs 
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden 

Måluppföljning  
 

    Nämndmål Måluppföljning 

    

 
Ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggandet 
med prioritering av permanent boende och 
företagsetablering. 
 
Bebyggelseplan enligt översiktsplanen ska 
fullföljas. Artiklarna 24 ”Hållbar utveckling” 
respektive 25 ”Stadsplanering och lokal 
planering” prioriteras.    
 
Planlägga för minst 30 lägenheter per år 
med olika upplåtelseformer. 
 
Flexibla transportkoncept inom begreppet 
”Transport on demand” som komplement 
och stöd för linjetrafiken ska utredas och 
transportmodell presenteras.   
 
Hamnarna ska i högre grad upplevas som 
attraktiva mötesplatser och besöksmål av 
såväl boende som turister. 
 
Service av allmänhet ska präglas av snabbt, 
enkelt och trevligt bemötande.  

 
Målet är uppfyllt. Nya detaljplanearbeten utfördes för både boende och 
verksamhetsområden.  
 
 
Målet är uppfyllt. Beslut togs om vilka planer som ska prioriteras.  
 
 
 
 
Målet är uppfyllt. Detaljplan för kvarteret Solrosen i Simrishamn med 32 
lägenheter vann laga kraft.   
 
Målet kan inte följas upp. Målet ingår inte i samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde.   
 
 
 
Målet är uppfyllt. Arbetet med Sjöfartsstråket fortsatte och planering av 
kommande etapper utfördes.     
 
 
Målet är uppfyllt. Kundnöjdheten för nybyggnadskarta var 84 procent jämfört 
med målet på 75 procent.  
 
  

 

Ekonomi 
 

 
Nämnden redovisade ett underskott på 2,7 mnkr. 
 
Vatten- och avloppsverksamhetens underskott uppgick till 
7,1 mnkr, vilket inte ingår i tabellen ovan. Underskottet 
bokfördes som en fordran enligt gällande redovisnings-
rekommendationer och är därmed inte resultatpåverkande. 
Kommunen har de senaste åren avsatt samtliga överskott 
inom vatten- och avloppsverksamheten till en investe-
ringsfond avseende förbindelseledning Brösarp-Kivik, en 
fond som enligt beslut kan nyttjas till detta ändamål 
enbart.  
 
Verksamheten för avslut av exploateringsprojekt upp-
visade ett underskott på 1,2 mnkr, där anledningen var tre 
äldre exploateringsprojekt som slutredovisades med 
förlust. 
 
Plan- och exploateringsenheten redovisade ett överskott 
på 0,3 mnkr, vilket delvis berodde på ej tillsatta tillfälliga 
vakanser. 

 
 

Bygglov- och mätning, beräkning och karteringsenheten 
uppvisade ett överskott på 1,1 mnkr, där främsta anled-
ningen var ökade intäkter på grund av fler bygglovsbeslut.  
 
Enheten för fastighet och städ visade i princip en budget i 
balans.  
 
Hamnenhetens underskott uppgick till 1,4 mnkr, vilket 
främst berodde på lägre intäkter inom fiske, arrenden och 
tomträtter då färre fiskebåtar landat fisk och mark arren-
derades ut i lägre grad.  
 
Enheten för gata och park redovisade ett underskott på 1,2 
mnkr på grund av högre kostnader för dels elentreprena-
der för gatubelysning, dels för konsulttjänster till utred-
ning om översvämningsproblematiken i Borrby samt 
framtagande av cykelplan. Även högre kostnader för 
vinterväghållning bidrog till underskottet.  
 
Kostenheten redovisade ett underskott på 1,2 mnkr, 
främst beroende på lägre intäkter och högre livsmedels-
priser.  
 
Nämndverksamhet, miljöstrategi och administration gav 
ett överskott om 0,9 mnkr på grund av vakanser och färre 
genomförda konsultutredningar än planerat.  
 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 185 681 191 532 
Kostnader  235 143 246 822 
Nettokostnader 49 462 55 290 
Budget 51 072 52 636 
Budgetavvikelse 1 610 -2 654 
   
Investeringar 100 877 130 531 
Budget 196 686 162 313 
Budgetavvikelse 95 809 31 782 
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Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden 

 
Vatten- och avloppsverksamheten överskred budget med 
7,1 mnkr. Detta hade flera olika orsaker. Bland annat 
orsakades underskottet av lägre brukningsavgifter, som en 
följd av den långvariga torkan under maj–augusti då den 
debiterbara mängden vatten minskade. Ett ökat antal 
akuta vattenläckor, 67 stycken, i kombination med torkan 
var en starkt bidragande orsak till de ökade drifts-
kostnaderna, vilket i sin tur ledde till en högre mängd 
inköp av anläggningsmaterial till förråd och lager för att 
kunna möta de akuta driftstörningarna. Även kostnaderna 
för konsulttjänster på grund av lantmäteriförrättningar i 
syfte att säkerställa rättigheten till befintliga ledningar 
som tidigare ej varit skyddade ökade. Omfattningen av 
laboratorieanalyser ökade också till följd av ny lag-
stiftning. 
 
En behovsanalys utfördes i slutet av året där flera åtgärds-
förslag plockades fram i syfte att säkra ekonomistyrning-
en. 
 
Av den totala budgetavvikelsen för investeringar på 31,8 
mnkr, stod vatten- och avloppsinvesteringar för 18,8 
mnkr, vilket främst beror på förseningar gällande över-
föringsledningen mellan Brösarp och Kivik, reinves-
teringsprojekt för park och grönytor, Skillinge bycentrum/ 
hamnområde och Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggor. 
 

 
 

 

 
Framtid 
 

Från och med den 1 januari 2019 har Region Skåne 
ansvar att ta fram en regionplan för Skåne och samordna 
den regionala fysiska planeringen tillsammans med länets 
kommuner.  
 
Översiktsplanen kommer under mandatperioden att 
aktualitetsprövas enligt plan- och bygglagen, företrädesvis 
tillsammans med en fördjupad översiktsplan för 
Simrishamns stad, inkluderande en vägvalsstudie för 
Simrishamns hamn.  
 
2019 kommer arbetet med att analysera samtliga äldre 
exploateringsprojekt påbörjas och, om möjligt, slut-
redovisas i enlighet med kommunens riktlinjer. 
 
Upprustning av utemiljöer i byarna inom ramen för 
reinvestering av parkmiljöer ska avslutas 2019. 
 
Projekt för omvandling av fastighetsenheten till en egen 
resultatenhet slutförs 2019 i syfte att skapa en långsiktig 
samt hållbar lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.  
 
Det finns flera planerade exploateringsprojekt och av-
talade medfinansieringar (Trafikverket, Skånetrafiken, 
Region Skåne) där beslutade investeringsmedel för åren 
2019–2021 är begränsade i förhållande till behoven. 
Underhållsplaner, utveckling av cykelvägar och cykel-
leder enligt avtal, behov av mark för parkering i strand-
nära lägen och genomförande av beslutade detaljplaner 
genom inlösen av allmän platsmark kräver avsatta medel 
för att kunna genomföras. 
 
Under våren 2019 kommer kostenheten att presentera ett 
projektdirektiv för översynen av kommunens kostpolicy 
med tillhörande riktlinjer tillsammans med berörda för-
valtningar. Framtagande av förslag till måltidsavtal och en 
översyn av kostdebiteringssystemet ska initieras under 
2019. 
 
Med anledning av vattenbrist och bristfällig vattenkvalitet 
samt effekterna av klimatförändringarna, måste kommu-
nen utveckla ett mer robust system och, i samverkan med 
grannkommunerna, säkerställa leverans av ett vatten av 
tillräcklig volym och god kvalitet. Vatten- och avlopps-
samverkan är igång, där syftet är att utreda och förslå en 
lösning på gemensam vatten- och avloppsorganisation. 
Utredning ska färdigställas under våren 2019 och över-
lämnas för politiskt beslut. Avtalsförslag mellan Ystads 
kommun och Simrishamns kommun om gemensam 
vattenförsörjning från vattentäkten i Glemmingebro har 
överlämnats för politisk behandling. 
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Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 

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

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

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

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

• Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare 
och föreningsledarstipendiat. 

• Ansvara för kommunala samlingslokaler och sport-
hallar. 

 
Årets händelser 
 

• Förlikningsavtal beträffande Tobisviks camping för-
handlades fram med berörda entreprenörer.  

• Biblioteksbussen invigdes den 26 maj och besökte 
därefter regelbundet fler än 20 byar.   

• Det nya museimagasinet Garvaren invigdes den 9 
november. Tvåhundra personer kom för att fira hän-
delsen.  

• Till 2018 års kulturpristagare utsågs konstnären Ulla 
Viotti. Till 2018 års idrottspristagare utsågs ryttaren 
Peder Fredricson. Ronny Cronvall, Wallby in-
samlingsförening, utsågs till 2018 års föreningsledar-
stipendiat.  

• En ny förvaltningschef tillträdde den 1 juli. 
 
 
 
 

 
50-talstema på invigningen av nya museimagasinet Garvaren 

Verksamhetsuppföljning 
 

För att stötta föreningslivet i kommunen utbetalades 1,4 
mnkr i lokalt aktivitetsstöd, lokal bidrag och särskilt bi-
drag till 80 specifika bidragsmottagare, främst föreningar. 
 
Några av kommunens sporthallar och samlingslokaler 
upprustades och kompletterades med inventarier i nära 
samverkan med berörda föreningar. Bland annat avsluta-
des upprustningen av materialutrymmena i Jonebergshal-
len, där budolokalens golvyta utökades, Sankt Olofs med-
borgarhus fick fler sittplatser och Simrislundsskolans 
fritidsgård kompletterades med ändamålsenliga inventa-
rier. 
 
Förvaltningen rekvirerade ett statsbidrag gällande avgifts-
fri simskola för elever i förskoleklass på 0,5 mnkr. Syftet 
med det statliga bidraget var att elever i förskoleklass 
skulle uppnå god vattenvana och få förbättrade förutsätt-
ningar att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet 
idrott och hälsa. 
 
För att uppfylla folkbibliotekets uppdrag att tillhandahålla 
biblioteksservice till alla invånare i kommunen, köptes en 
biblioteksbuss in som sattes i drift i slutet av maj. Verk-
samheten kring bussen planerades för att inkludera läs-
främjande arbete med prioriterade grupper, att verka för 
ökad kunskap om informationsteknik samt erbjuda kultu-
rella evenemang utanför huvudbiblioteket. Prioriterade 
grupper är barn och unga, äldre och funktionshindrade. 
Sex av byarna besöktes varje vecka, 14 av de mindre 
byarna varannan vecka. Det gjordes 2 967 besök i biblio-
teksbussen, som tillsammans lånade 7 381 medier. Antal 
låntagare som besökte bussen var 530 stycken. 
 
Biblioteket hade 408 olika arrangemang under året, varav 
46 procent riktades till barn och unga. För barn och unga 
arrangerade biblioteket bland annat barnteater, robotpro-
grammering, mangateckning, bokcirklar samt bjöd in 
Malmö seriefest för en serieworkshop. För vuxna arrange-
rade biblioteket flera föreläsningar, författarbesök, hög-
läsningar, quiz med mera. Årets mest populära arrange-
mang var Producera din egen el med kommunens ener-
girådgivare. 
 
Ett ökande antal högstadie- och gymnasieelever besökte 
biblioteket på eftermiddagarna och uppskattade rummet 
som mötesplats. För att arbeta med delaktighet, läsfräm-
jande och kulturverksamhet för denna prioriterade mål-
grupp samt trygghet för alla besökare, utökades beman-
ningen i det stora biblioteksrummet. Även samarbetet 
med Bénka-dí och kommunens skolbibliotekarier utöka-
des för att utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med 
ungdomar.  
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Tillförordnad förvaltningschef: Roland Persson till och med den 30 juni 
Förvaltningschef: Anders Johnsson från och med den 1 juli 
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Biblioteket tilldelades 0,5 mnkr av Kulturrådet för att 
utveckla biblioteksrummet med fokus på barn och ung-
domar under år 2019.  
 
Två större framtidsinriktade samarbetsprojekt med medel 
från Region Skåne startade på Österlens museum, Innova-
tiv publik arkeologi med fokus på folkvandringstid och 
vendeltid samt Historiebruk i sydöstra Skåne. 
 
Under året besökte 66 260 personer museet, vilket var en 
ökning med 1 500 personer jämfört med året före. Av 
besökarna deltog 5 669 personer i någon av de 67 pro-
gram, 26 föredrag eller tio kurser som museet anordnade. 
Bland annat anordnades by- och stadsvandringar, visning-
ar av museets utställningar, forntidsresor, besök på häll-
ristning och på utgrävning av Stenbergska tomten samt 
fastlagsbulleföredrag. 
 
Två nya utställningar invigdes i Hafreborg på skärtorsda-
gen: Älskade tekanna visade en samling svenskformgivna 
tekannor samlade av Pia Staël von Holstein och Staffan 
Bengtsson, samt Design för folkhemmet, en samling var-
dagsföremål i plast, aluminium, bakelit, pressglas med 
mera från 1940–70-talen som Thomas Lindblad samlat. 
Två ytterligare utställningar hade vernissage på skyltsön-
dagen den 2 december: Local heroines med fotografiska 
porträtt på kvinnor verksamma på Österlen tagna av  
Torun Börtz, samt Hällristningscentrum, en presentation 
av Alex Svärds examensarbete i arkitektur vid Lunds 
universitet. 
 
Arbetet fortsatte med att skapa ett nytt föremålsmagasin i 
det hus som under året döptes till Garvaren och som lig-
ger på Skansenområdet i Simrishamn. Från och med  
oktober fick museet tillträde till lokalerna, invigning 
skedde den 9 november. Då bjöds allmänheten in på huse-
syn med musik, visningar, 50-talstema, tårtkalas och tal. 
Mycket packmaterial, flyttutrustning och inredning köptes 
in till det nya magasinet. Flytt av föremål påbörjades 
enligt plan.  
 
 

 
Den nya replokalen på Bénka-dí

 
Från och med höstterminen utökade Bénka-dí sina öppet-
tider till fem dagar i veckan istället för tre, så ungdomar 
fick möjlighet att delta i verksamheten alla vardagsefter-
middagar fram till klockan 19 samt fredagskvällar fram 
till klockan 22. 
 
En mångfald av kommunens flickor och pojkar besökte 
Bénka-dí under perioden och var delaktiga i den trygga, 
kreativa och glädjefyllda verksamheten. Personalen orga-
niserade tillsammans med ungdomar ett varierat utbud av 
utflykter och aktiviteter för att nå nya målgrupper och 
utökade möjligheterna för både flickor och pojkar att 
träffa nya vänner. I samarbete med kulturskolan, biblio-
teket och skolbibliotekarier ordnade Bénka-dí aktiviteter 
som lyckades inkludera många nyanlända flickor och 
pojkar. Flera av dessa aktiviteter fokuserade på språkut-
veckling. Verksamheten ordnade också flera resor ut i 
naturen inklusive trädklättringsaktiviteter och stå-upp-
paddling. Bénka-dí besökte olika kulturevenemang med 
tillhörande för- och eftersnack kring ämnen som jäm-
ställdhet, utanförskap, självförtroende och integritet.  
 
Projektet Unga vuxna i samarbete satsade på unga vuxna 
mellan 18 och 25 år. Syftet var att stödja dem att genom-
föra sina egna idéer och förslag på aktiviteter. De besökte 
gymnasieskolorna för att informera de äldre eleverna om 
projektet och de bildade föreningen Unga vuxna som 
bland annat fick låna lokaler i kommunen där medlem-
marna kunde få möjlighet att genomföra sina idéer på 
aktiviteter. 
 
Under året utbetalades kultur- och arrangörsbidrag på 0,9 
mnkr till 35 olika arrangemang, alltifrån konstutställning-
ar, teaterföreställningar och konserter. Det betalades även 
ut 0,6 mnkr till elva studieförbund. 
 
Fem konstverk köptes in under året till kommunens 
konstsamling för sammanlagt 0,1 mnkr och bestod av 
måleri, textil och ett mindre skulpturobjekt.  
 
Förvaltningen har nämndens uppdrag att arbeta för främ-
jande av större tillgång till kultur för äldre, bland annat 
genom någon form av kulturgaranti. Sex möten rörande 
en handlingsplan avseende en kulturgaranti för äldre hölls 
under året. Gruppen, som ursprungligen kallades samman 
av kultursamordnaren, har vuxit till att bli ett regionalt 
nätverk med fler och fler intresserade som hör av sig och 
vill vara med.  
 
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med den 
antagna kontrollplanen och gjorda uppföljningar visade på 
en i stort sett riktig hantering. 
 
Nämnden och förvaltningen hade möten kring uppföljning 
av verksamheten enligt avtal med de privata utförarna 
Fritid Österlen Holding AB, Sankt Olof IF, Skillinge IF 
och Östra Vemmerlövs byalag. 
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Måluppföljning  
 

    Nämndmål Måluppföljning 

    

 

I samarbete med bland annat föreningslivet 
verka för ökat utbud av kvalitativa och  
attraktiva mötesplatser för upplevelser, 
uttryck och skapande för alla medborgare. 
 

Gemensamt med näringslivet vidareutveckla 
KKN-verksamheterna, med syfte att under-
lätta och stimulera inom samhälls- och 
kulturvecklingen. 
(KKN = kulturella och kreativa näringar) 
 

Arbeta för främjande av större tillgång till 
kultur för äldre, bland annat genom en 
kulturgaranti. 
 

Samverka med föreningar och övriga ideella 
krafter för att främja engagemang, mångfald 
och jämställdhet. 
 
 
 

Öka barn och ungdomars samt nyanländas 
möjligheter till kunskapsinhämtning, delak-
tighet, gemenskap, tillgång till kulturell 
verksamhet och ett varierat utbud av idrott 
och fysiska aktiviteter för både pojkar och 
flickor. 
 
 

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

Arbeta för destinationsutveckling med fokus 
på kulturarv. 
 
 
 
 

Verka för möjligheter för visning av nutida 
konst. 
 
 
 
 
 

 
Utveckla de demokratiska möjligheterna att 
påverka kultur- och fritidsutbudet. 
 

 

Målet är uppfyllt. Förvaltningen genomförde mer än 60 aktiviteter och evene-
mang med föreningslivet eller övriga verksamheter jämfört med målet som var 
40.  
 

 
Målet är uppfyllt. Allmänkulturverksamheten hade 38 kulturfikaträffar med 
representanter från olika kulturella och kreativa näringar jämfört med målet som 
var 20 träffar. 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Förvaltningen höll sex möten rörande en handlingsplan 
avseende kulturgaranti för äldre. Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete nästa 
år med att ta fram en kulturgarantiplan för äldre.  
 

Målet är uppfyllt. De årliga utvecklings- och dialogträffarna gällande sporthal-
larna och simhallen genomfördes, möten med KulturCrew och dialogträffar med 
Unga vuxna i samarbete hölls samt museiverksamheten tog, tillsammans med 
Rädda barnen och Fornminnesföreningen, emot fyra klasser från Fredsdalssko-
lans årskurs fem på tema barns rättigheter och barn förr. 
 

Målet är delvis uppfyllt. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
förvaltningen anlägga ett aktivitetsstråk vid Jonebergsparken, där byggnationen 
förväntas genomföras nästa år. Sammanlagt riktades 46 procent av bibliotekets 
arrangemang till barn och unga. Målet var 55 procent. Bibliotekets nya barnbib-
liotekarier hade behov av tid för att bygga upp nätverk, samarbeten och arbets-
metoder, där de nu börjat knyta kontakter med förskolor och föräldrar för att 
kunna utöka antal aktiviteter för barn och unga. 
 

Målet är uppfyllt. Målet var 8 000 besökare av vilka minst 40 procent var flickor 
och 40 procent var pojkar. Under året besökte 10 398 ungdomar verksamhet-
en, 53 procent var pojkar och 47 procent var flickor. 
 

Målet är uppfyllt. Museichefen deltog i ett samarbete med Malmö museer och 
Uppåkra arkeologiska center i ett kulturarvsprojekt med regionala bidrag som 
gynnar destinationsutvecklingen på Österlen på sikt. Museichefen handledde 
också en arkitekturstuderande som gjorde sitt examensarbete om ett hällrist-
ningscentrum på Österlen, vilket kan vara till nytta i framtida projekt.  
 

Målet är delvis uppfyllt. Föreningen Österlens konstmuseum inkom med ett 
förslag under 2017 att de önskade kommunens stöd för att starta Österlens 
konstmuseum. Tyvärr kunde föreningen inte få ihop nödvändiga medel att 
starta verksamheten 2019. En ny idé för att visa samtidskonst på Österlens 
museum under 2019 har börjat diskuteras med allmänkultursamordnaren.  
Årets inköpta konst kommer att exponeras på Österlens museum under febru-
ari.  
 

Målet är uppfyllt. Ungdomar föreslog, planerade eller aktivt påverkade 75 pro-
cent av Bénka-dís programverksamhet jämfört med målet på 60 procent. Enligt 
plan genomförde Österlens museum en enkät vid två tillfällen avseende Skrab-
ban, där resultatet kommer att ligga till grund för förändringsarbete under 2019. 
Biblioteket påbörjade ett mer systematiskt arbete kring brukardelaktighet. Man 
bjöd bland annat in till meröppet-träffar och en enkät delades ut för att fånga 
synpunkter på hur besökare upplever biblioteket under meröppettiderna, vilket 
ledde till utökade meröppettider. I samarbete med Bénka-dí bjöds ungdomar in 
till dialog kring vilka aktiviteter de önskar på biblioteket och flera av förslagen 
genomfördes. 
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Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett överskott på 0,7 mnkr.  
 
Nämnd och förvaltningsledningen visade ett överskott på 
0,8 mnkr vilket främst förklaras av vakanta tjänster. Med 
anledning av detta överskott fattades ett beslut att köpa in 
inventarier till sporthallar och samlingslokaler inom fri-
tidsverksamheten, vilket i sin tur ledde till ett underskott 
på 0,2 mnkr för fritidsverksamheten. Det sammanvägda 
resultatet för dessa verksamheter medförde ett överskott 
på 0,6 mnkr. 
 
Ungdomsverksamheten visade ett överskott på 0,1 mnkr 
beroende på tjänstledigheter. 
 
Museiverksamheten visade ett överskott på 0,1 mnkr 
beroende på att museet fick tillgång till lokalerna i det nya 
museimagasinet Garvaren senare än budgeterat.   
 
Folkbiblioteket visade ett underskott på 0,1 mnkr. Under-
skottet berodde på att det i uppstartsskedet av biblioteks-
bussen varit obudgeterade extrakostnader för bussen. 
Biblioteket anställde också extra personal för att möta de 
utmaningar som fanns i biblioteksrummet. Underskottet 
vägs till viss del upp genom att bibliotekschefstjänsten 
delvis var vakant under året. 
 
Allmänkulturverksamheten hade en budget i balans. 
 
Den positiva avvikelsen på 0,9 mnkr avseende investe-
ringar berodde framför allt på förseningar av spontan-
idrottsytan i Jonebergsparken. Den byggnationen förvän-
tas genomföras under år 2019. 
  
Framtid 
 

Behovet av upprustning samt komplettering av inventarier 
i samlingslokaler och sporthallar är tydligt. Förvaltningen 
kommer, gemensamt med andra förvaltningar samt be-
rörda föreningar, fortsätta samverka kring frågan. Aktuellt 
under år 2019 är bland annat teknisk utrustning i sporthal-
larna.  
 
Dialog kring utformning av framtida campingupphandling 
kommer att påbörjas genom representanter från kommu-
nens förvaltningar och enheter. 

 
Folkbiblioteket kommer att få en ökad roll som mötes-
plats för flera grupper i samhället, både i biblioteksloka-
len och i biblioteksbussen. På biblioteket kommer loka-
lerna och medarbetarnas arbetssätt utvecklas för att möta 
detta.  
 
Museiverksamheten kommer det närmsta året att präglas 
av flytten av samlingar och arkiv till det nya magasinet 
Garvaren och arbetet med att göra samlingarna tillgäng-
liga. Den publika verksamheten i Hafreborg, ute i kultur-
landskapet och i skolorna kommer att utvecklas, bland 
annat med hjälp av investeringspengar.  
 

 
Textilier på klädställning vid flytten till nya museimagasinet 
 
Bénka-dí kommer att arbeta aktivt för att fler flickor och 
pojkar ska få information om möjligheten att delta i verk-
samheten. Extra fokus kommer att läggas på metoder som 
kan öka integration och möta ungdomars behov av hälso-
främjande aktiviteter.  
 
Kultursamordnaren kommer att vara kontaktperson för 
projektet Kunskapsnav offentlig konst med Statens 
konstråd som samarbetspartner. Detta projekt kommer att 
genomföras i samarbete med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och handlar om att utveckla rutiner för arbetet med 
offentlig konst och hur konsten kan skapa och förstärka 
olika värden i kommunen. 
 

 
50-årsjubileum på Tobisviks camping 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 4 109 6 458 
Kostnader  48 543 50 702 
Nettokostnader 44 434 44 244 
Budget 42 907 44 987 
Budgetavvikelse -1 527 743 
   
Investeringar 1 376 3 414 
Budget 5 303 4 277 
Budgetavvikelse 3 927 863 
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Uppdrag 
 

• Bedriva utbildningsverksamhet inom förskola, fritids-
hem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasie-
särskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare 
(SFI). 

• Ansvara för kulturskolan med Kulturgarantin, Natur-
skolan Österlen, Campus Österlen och elevhälsan med 
anställda psykologer, specialpedagoger, skolsköters-
kor och kuratorer, vilka alla bistår skolorna i deras ar-
bete.  

Årets händelser 
 

• Det blev för första gången obligatoriskt att erbjuda 
lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerade att 
lämna grundskolan utan att nå behörighet till yrkes-
program på gymnasiet. Lovskola genomfördes för 36 
elever. Undervisning erbjöds i svenska, svenska som 
andraspråk, matematik och engelska. Efter genomförd 
lovskola uppnådde sju elever betyg i matematik, två i 
svenska som andraspråk och en i engelska. 

• Sommarkulturskolan genomfördes för tredje året i rad. 
Alla barn och unga mellan sex och nitton år erbjöds 
genom denna verksamhet meningsfulla aktiviteter un-
der fem av sommarlovets tio veckor. Möjliga aktivite-
ter att delta i sommaren 2018 var dans, cirkus, konst 
och musik.  

• Huvudmannaskapet och anordnandet av kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inklusive yrkesut-
bildning överfördes från Forum Ystad som tidigare 
haft uppdraget på entreprenad. Huvudmannaskapet 
flyttades över från och med den 1 juli. Beslut om nya 
lokaler för verksamheten fattades och för att möjlig-
göra start av utbildningar under våren 2019 påbörjades 
anpassningar av dessa. 

• Campus Österlen, som erbjuder utbildningar och fort-
bildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå, in-
vigdes.  

• Sankt Olofs skola utökades med årskurs 4. 
 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Inom nämndens verksamheter har under ett par års tid 
pågått ett arbete med att utveckla det lagstyrda systema-
tiska kvalitetsarbetet som syftar till att följa upp och 
kvalitetssäkra de olika verksamheterna. För att lyckas 
med detta, krävs struktur och inom organisationen kollek-
tiv kunskap om vad arbetet ska innehålla och leda till och 
hur det ska utföras. Det handlar om systematik, genom-
tänkt dokumentation samt gemensamma förhållningssätt 
och arbetssätt. Inför året fanns detta på plats vilket resul-
terade i en ökad gemensam bild av resultat och utveckl-
ingsområden i hela organisationen. Det i sin tur möjlig-
gjorde fortsatt välprioriterade utvecklingsinsatser.  
 
För att leva upp till intentionen i barnkonventionen samt 
Simrishamns kommuns avsikt att vara en barnrättskom-
mun, involverades en inflytandegrupp, bestående av re-
presentanter från alla skolenheter, i utvecklingsarbeten 
och inför viktiga beslut. Inflytandegruppens medlemmar 
arbetade systematiskt i verksamheterna tillsammans med 
barn och elever för att tillgodose deras rätt till inflytande i 
bland annat barnkonsekvensanalyser. 
 
I samband med att många nyanlända kom till kommunen 
2015, inleddes ett samarbete med Skolverket i syfte att 
utveckla förskolornas och skolornas arbete med denna 
nya grupp av elever. En stor del i detta har varit att fort-
bilda lärare i skolan i språkutvecklande arbetssätt. Samar-
betet med Skolverket avslutades under året med bland 
annat ökad kompetens som resultat. Långsiktigt kommer 
detta att gynna elevernas måluppfyllelse. 
 
Skolinspektionen genomförde kvalitetsgranskningar av 
utmanande undervisning för högpresterande elever i gym-
nasiet och av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. Syftet 
med en kvalitetsgranskning är att granska kvaliteteten i 
skolväsendet och lyfta fram viktiga utvecklingsområden. 
Till gruppen högpresterande elever räknas de elever som 
behöver extra utmaningar i skolan. Granskningarna visade 
att verksamheterna fungerar väl, endast små justeringar 
behövde göras.  
 
Nämnden informerades löpande om avstängningar och 
kränkningsanmälningar. Arbetet mot kränkande behand-
ling och diskriminering har förtydligats i skolornas planer 
som ligger till grund för arbetet som genomförs. Arbetet 
har gett goda resultat och uppföljningar visar att barn och 
elever upplever sig mer trygga än tidigare. 

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



 

37 
 

Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden 

 
I och med ökade krav på digitalisering i både läroplanen 
för skola och förskola, genomfördes kompetenshöjande 
insatser inom digitalisering för ledare. Genom Skolver-
kets fortbildningsmodul Att leda digitalisering fick för-
skolechefer och rektor ökad kunskap.  
 
På Korsavadsskolan (årskurs 7–9) pågick, och pågår fort-
farande, ett forskningsarbete med syfte att utveckla 
undervisningen inom programmering. Programmering 
som del i läroplanen är nytt för både förskola och skola. 
Utvecklingsarbetet, som sker genom deltagande i ett 
Ifous-projekt (innovation, forskning och utveckling i 
förskola och skola) där lärare tillsammans med forskare 
över tid undersöker sin undervisning och dess effekter, 
ökar kunskapen om hur undervisning inom området bäst 
bedrivs.  
 
Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet vidare-
utvecklades och nya former för samarbetet mellan skolor-
nas lokala elevhälsoteam och den centrala elevhälsan 
påbörjades. Elevhälsan innefattar yrkeskategorier som 
specialpedagoger, speciallärare, psykologer, kuratorer och 
skolsköterskor. Uppdraget för elevhälsan är främst före-
byggande och främjande och de nya arbetssätten syftar till 
detta.   
 
Skolbiblioteken fick en mer betydelsefull roll i grundsko-
lan. En utökning av antalet skolbibliotekarier och förbätt-
rade lokaler och bokinköp möjliggjorde ökat fokus på 
läsning och källkritik i undervisningen. 
 
En fortbildningsinsats med namnet Bygga broar genom-
fördes i förskolan. Det övergripande syftet med fortbild-
ningsinsatsen har varit att stärka barns rättigheter, främja 
integration och förebygga hedersrelaterat våld och för-
tryck genom att utveckla personalens bemötande och 
kompetens ur ett interkulturellt perspektiv. Fortbildningen 
upplevdes som värdefull för deltagande personal och 
arbetet kommer att vidareutvecklas framöver.  
 
En kompetensutvecklingsinsats inom ramen för Läslyftet i 
förskolan påbörjades i syfte att utveckla och stärka likvär-
digheten i förskolans verksamhet. Deltagandet i läslyftet 
innebar att 22 förskollärare i kollegial samverkan genom-
förde Skolverkets kompetensutvecklingsmodul som syftar 
till att utveckla kompetens att undervisa språkstärkande i 
förskolan.   
 
En attitydundersökning genomfördes där alla elever från 
förskoleklass till årskurs tre i gymnasiet fick möjlighet att 
uttrycka hur väl verksamheten uppfyller deras förväntan. 
Motsvarande genomfördes med pedagogisk personal och 
vårdnadshavare i förskolan. Undersökningen låg till grund 
för flera utvecklingsinsatser och gav möjlighet till reellt 
elevinflytande, både när enkäten besvarades men också i 
analysen av resultatet och vid framtagandet av handlings-
planer. 

 

 
Naturskolan Österlen 
 
I ett samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet 
Skåne intensifierades arbetet med studie- och yrkesväg-
ledning i grundskolan, gymnasiet och särskolan. Studie- 
och yrkesvägledning syftar till att ge alla barn och unga 
ökad valkompetens och vägledningens ska både vara en 
del i den ordinarie undervisningen likväl som grupp- och 
individuell handledning och prao (praktisk yrkeslivsorien-
tering). Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt an-
svar för studie- och yrkesvägledningen och från och med 
hösten 2018 har alla skolenheter en egen plan för hur 
arbetet med studie- och yrkesvägledning genomföras.  
 
Den tillfälliga förskolan Passagen öppnades under vår-
terminen för att möta den ökade efterfrågan på platser 
inom förskolan. Den tillfälliga förskolan var öppen mellan 
februari och juni och möjliggjorde plats på förskola för 
nio barn som vid tidpunkten inte kunde erbjudas plats på 
ordinarie förskola.  
 
Den nationella bristen på legitimerade lärare, fritidspeda-
goger och förskollärare påverkade arbetssätt och strategier 
för rekrytering under året. Personalrekrytering innebar 
därför ökade insatser i framför allt tid och ställde höga 
krav på rekryterande chefer.  
 
Nämnden ansvarar för att genomföra tillsyn av verksam-
heten och dess kvalitet i kommunens alla fristående för-
skolor. Former och rutiner för tillsyn av fristående försko-
lor utvecklades för att säkerställa kvalitet i arbetet.  
 
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med 
den antagna kontrollplanen för året utan väsentliga avvi-
kelser.  
 
Nämndens uppföljning av verksamhet som utförs av pri-
vata utförare genomfördes i enlighet med den antagna 
planen. 
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Lyckoklöverns förskola i Hammenhög 
 
Måluppföljning  
 

    Nämndmål Måluppföljning 

      

Förutsättningar finns för att skapa en attrak-
tiv förskola och skola för att bidra och stimu-
lera till inflyttning. 
 
 

Naturskolan Österlen ger elever i 
grundskolan mer kunskap om miljön. 
 

 
Förutsättningar finns för att skapa bättre 
hälsa bland barn och elever. 
 
 
 

Inflytande för barn och unga genomsyrar 
förskolans och skolans verksamheter. 
 

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

 

Målet är uppfyllt. Alla verksamheter arbetade medvetet för att öka elevers 
måluppfyllelse och för att utveckla arbetssätt och kvalitet. Detta kommunicera-
des utåt bland annat via levande och genomtänkta hemsidor som fungerade 
både som information och som marknadsföring av skolor. 
 

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visade att 90 procent av 
kommunens grundskoleelever deltagit i Gröna nyckeln, som är en arbetsmodell 
på Naturskolan. 
 

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visade att aktiviteter med 
koppling till barn och ungas hälsa genomfördes. Dessutom skedde utveckling 
av elevhälsans arbete, både lokalt och centralt. Nya arbetssätt vilar på en 
vetenskaplig grund.  
 

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

Målet är uppfyllt. Det systematiska kvalitetsarbetet visade att verksamheterna 
utvecklades och att tryggheten ökade. Alla verksamheter hade dokumenterade 
rutiner för det förbyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling 
och även för det förebyggande arbetet kopplat till diskrimineringsgrunderna. 

 
Ekonomi 
 

 
Nämnden redovisade ett underskott på 4,3 mnkr.  
 
Med anledning av att kommunen mottog ett stort antal 
nyanlända barn och elever under 2015 och 2016 påverka-
des verksamheterna även under 2018 av förändrade förut-
sättningar med minskade statliga schablonersättningar.  
 
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisade 
ett underskott på 2,0 mnkr, vilket beror på att det föddes 
43 fler barn under 2017 än vad den demografiska progno-
sen visade. Dessa barn kommer successivt att börja i 
förskolan under 2018 och 2019.  

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 71 703 77 498 
Kostnader  439 327 465 617 
Nettokostnader 367 624 388 119 
Budget 370 817 383 789 
Budgetavvikelse 3 193 -4 330 
   
Investeringar 1 751 3 483 
Budget 2 184 3 693 
Budgetavvikelse 433 210 
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Förskoleklass och grundskola redovisade ett underskott på 
1,1 mnkr, vilket beror på att ett tiotal elever gick ett tio-
nde skolår vid Korsavadsskolan. Nyanlända elever med 
kort tid i Sverige behöver förlängd utbildningstid för att 
nå kunskapsmålen till gymnasiet. Satsningen innebar att 
ytterligare utveckla elevhälsoorganisationen i syfte att 
skapa en tryggare lärmiljö och i en förlängning en utveck-
lad kunskapsutveckling är ett prioriterat arbete som fort-
sätter även under 2019. Även insatser för barn med sär-
skilda behov ökade i omfattning.  
 
Gymnasieverksamheten redovisade ett överskott på 0,7 
mnkr, bland annat tack vare ett tillkommande statsbidrag. 
Tendensen är att Nova Academy kommer att fortsätta 
med ett stabilt elevantal, medan Österlengymnasiet kom-
mer att ha en omvänd situation med vikande elevantal. 
 
Vuxenutbildningen redovisade ett underskott på 1,1 mnkr. 
Volymen elever i Svenska för invandrare (SFI) ökade 
markant under året och omfattade vid årets slut 170 ele-
ver. De elever som klarat av sina studier i SFI fortsätter 
inom den grundläggande vuxenutbildningen som också 
ökar antalet studerande. I takt med att den statliga etable-
ringsersättningen upphör kommer kommunen att stå kvar 
med vuxna studerande som ännu inte klarat kunskapskra-
ven inom grundläggande vuxenutbildning och SFI. 
 
Elevhälsan visade ett överskott på 0,3 mnkr där den 
största anledningen var vakanser bland medarbetarna. 
 
Kulturpedagogiska enheten redovisade ett överskott på 
0,1 mnkr. Enheten finansieras delvis av statliga projekt-
medel. Dessa medel kommer framöver att minska, vilket 
ställer krav på en ökad kommunal finansiering.  
 
Särskolan visade ett överskott på 0,5 mnkr. Särskolans 
resultat har ett starkt samband med enskilda elevers behov 
mellan olika läsår. 
 
Campus Österlen redovisade ett underskott på 0,4 mnkr 
vilket berodde på startkostnader för den nya verksamhet-
en inriktad på vuxnas lärande och satsningen på ett nytt 
lärcentrum. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade ett under-
skott på 1,3 mnkr, vilket berodde på ökade omkostnader 
för skolskjuts och under året tillkommande externa place-
ringar av elever som inte har möjlighet att delta i den 
ordinarie undervisningen.  
 
Av 2018 års investeringsram kvarstår 0,2 mnkr beroende 
på fördröjningar på grund av försenad upphandling. 
 

 
Framtid 
 

Förvaltningen arbetar fortsatt vidare med samordning och 
styrning av verksamheterna via det systematiska kvali-
tetsarbetet. Systematiskt genomförda dialoger med rekto-
rer kommer att föras kontinuerligt. Dessa syftar till att 
förvaltningsledningen och skolenheterna gemensamt 
utvecklar modeller och indikatorer för ständiga förbätt-
ringar. Förvaltningen bedömer att potentialen i arbetssät-
tet är mycket stor och att det skapar förutsättning för en 
mer effektiv resursanvändning på lång sikt. 
 
För att säkerställa resurser för en likvärdig förskola och 
skola arbetar förvaltningen vidare med att utveckla resurs-
fördelningsmodellerna inom förskolan och skolan.  
 
För att nå ökad måluppfyllelse i skolan kommer utveck-
lingen av nya arbetssätt att fortsätta, bland annat inom 
prioriterade utvecklingsområden som språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer. 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär att all 
undervisning utöver fokus på ämnet och dess didaktik 
också innehåller medvetna arbetssätt för att stärka språket 
hos eleverna. Den tillgängliga lärmiljön har fokus på 
förutsättningar för lärande och beroende på verksamhet-
ens lokala behov fokuserar man på den sociala, den fy-
siska och/eller den pedagogiska lärmiljön. 
 
Ett successivt återtagande av huvudmannaskapet för vux-
enutbildningen påbörjades under 2018 och verksamheten 
kommer att starta i nya lokaler den 1 april 2019. 
 
Under 2019 planeras start av utbildningar i Campus   
Österlens regi. Den första utbildningen som kommer att 
genomföras är en utbildning om barnrätt i teori och prak-
tik. 
 
Sommarkulturskolan för barn och unga kommer att ge-
nomföras även sommaren 2019. 
 
Arbetet med barnkonsekvensanalyser och elevinflytande 
fortsätter i syfte att säkerställa barnens och elevernas 
rättigheter enligt barnkonventionen. 
 
Födelsetalen 2018 har även de varit högre än demografi-
prognosen, vilket innebär att förskolan kommer att om-
fatta fler barn än beräknat även kommande år. Det medför 
behov av översyn av nyttjandet av befintliga och plane-
ring av nya lokaler för förskolans verksamhet. 
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Uppdrag 
 

• Bedriva social omsorg och hemsjukvård till främst 
äldre. 

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

• Ansvara för individ- och familjeomsorg. 

• Handha mottagande av flyktingar och ensamkom-
mande barn. 

• Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstill-
stånd och kommunala hyresgarantier. 

 
Årets händelser 
 

• På grund av många outnyttjade platser i särskilt bo-
ende fattades beslut om att minska antal platser, där en 
enhet i Hammenhög samt en enhet i Borrby stängdes, 
totalt 18 platser. 

• En bemanningsenhet startade under våren i syfte att 
täcka upp vid vakanser samt att omfördela medarbe-
tare dit där behovet finns.  

• Införandet av ett nytt verksamhetssystem medförde 
ökad delaktigheten genom tydliga genomförandepla-
ner.  

• Nya tekniklösningar, som digitala trygghetslarm med 
kamera och läkemedelsrobot, testades som ett led i det 
kommande behovet av digitaliserad verksamhet. 

• Två nya boende inom LSS öppnade under hösten: 
Tvärgatan, en servicebostad med sju lägenheter, och 
Vinkelgatan, en gruppbostad. 

• Ungdomar från Simrishamns högstadier rekryterades 
till en ej kommunal verksamhet, Ung omsorg. Syftet 
är att skapa en meningsfull fritid och en social sam-
varo för äldre med funktionsnedsättningar samt att ge 
ungdomarna en insikt i hur det är att arbeta i den här 
verksamheten. Några exempel på vad ungdomarna ut-
för är promenader, högläsning och att anordna aktivi-
teter. 

• Ett hemteam startades i syfte att ge riktade insatser 
snabbt efter hemkomst från slutenvården för att ge 
brukarna en snabb återgång till vardagen. 

• Ordinärt boende i Hammenhög återgick till att drivas i 
kommunal regi den 1 december. 

• Nämnden beslutade att avsluta avtalet avseende Ale-
ris’ drift av äldreboendet Lillevång. 

 

• Kommunen var, under 2018, med i ett projekt till-
sammans med Kommunförbundet Skåne, Länsstyrel-
sen Skåne samt en del skånska kommuner som heter 
BOSS – Bred Operativ Strategisk Samverkan. Pro-
jektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden 
och var tvåårigt. Huvudsyftet med projektet var att ut-
veckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan 
för att underlätta ensamkommande barn och ungas in-
tegration i samhället. 

 

 
 

 
Ung Omsorg 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 



 

41 
 

Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Under året uppgick antal hemtjänsttimmar till 191 753 
timmar (inklusive privata), att jämföra med föregående år 
då de uppgick till 196 864 timmar (inklusive privata). 
Inom hemtjänsten arbetades det brett med att skapa tydli-
gare ansvarsområden för 2019, där hemtjänstområdena 
gjordes om för att utnyttja resurserna på bästa möjliga 
sätt.  
 
Ett nytt larmavtal sjösattes under våren. Alla larm gick till 
en larmcentral som i sin tur fördelade de larm som var 
tvungna att åtgärdas till respektive hemtjänstgrupp. Cirka 
40 procent av alla larm var larm som kunde åtgärdas via 
telefon. Detta möjliggjorde mer tid ute i hemtjänsten och 
mindre störningar vid besök hos brukare. 
 
Under hösten öppnades en gruppbostad och en servicebo-
stad. Öppnandet av gruppbostaden innebar att extern 
placering enligt LSS kunde flytta hem till kommunen. 
Öppnandet av servicebostaden innebar att sex personer 
kunde flytta hemifrån till sin första egna lägenhet. 
 
Daglig verksamhet fördelas på olika verksamheter: Far-
men, aktivitetshuset/drama och musik, vaktmästeri/mö-
belförråd, hantverksboden, Café Stinsen, mediaproduk-
tion, Sica/snickeri och företagsgrupper. Under året läm-
nade möbelförrådet sina lokaler och flyttade tillsammans 
med Sica till utökade lokaler. Verksamheten kommer att 
invigas i januari 2019 och det gemensamma namnet för 
verksamheten blir Kullagret. 
 
Boendestöd i ordinärt boende gav stöd till 50 personer 
inom kommunen under året.  
 
14 personer hade beslut om sysselsättning under året. Till 
viss del utfördes sysselsättning på arbetsplatser inom 
dagligverksamhet inom LSS. Träffpunktverksamheten är 
en öppen verksamhet, där det ej krävs beslut. 
 
Personlig assistans utförs till huvuddelen av privata utfö-
rare. En upphandling enligt lagen om valfrihetssystem 
gjordes den 1 november 2014. Det fanns dock inga sådana 
utförare under året. Kommunen utförde personlig assi-
stans till två personer under året.  
 
Behovet av försörjningsstöd ökade något jämfört med 
föregående år, vilket resulterade i att ett nytt arbetssätt 
med genomförandeplaner i försörjningsstödsärenden 

 
startades. Syftet med detta var att tydliggöra arbetet till-
sammans med den som uppbär försörjningsstöd. Mycket 
av arbetet med personer som har försörjningsstöd skedde i 
samarbete med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen, 
vuxenpsykiatrin, kommunala aktivitetsansvaret KAA, 
Möjligheternas hus, Arena för arbete, Ung sluss och så 
vidare. Allt i syfte att stötta den enskilde till egen försörj-
ning. 
 
Under året arbetades det aktivt med att utveckla öppen-
vården för att kunna möta behoven på hemmaplan. Sats-
ningen var framgångsrik och antalet externa placeringar 
minskade jämfört med föregående år. 
 
Då antalet ensamkommande barn och ungdomar mins-
kade och det inte anvisades några nya till kommunen, 
omorganiserades verksamheterna för ungdomsboende och 
stödboende genom att de slogs samman under senare 
delen av året. Genom sammanslagningen erhölls ett större 
helhetsgrepp för varje enskild individ. 
 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetade för att anpassa 
sig till Lag (2017:612) Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Vidare fortsatte organisationen 
att utveckla arbetet mot en framtid där det kommer att 
handla om en mycket avancerad kommunal hälso- och 
sjukvård. För att utveckla verksamheten och renodla ar-
betsuppgifterna som sjuksköterskorna utför, anställdes 
under året en undersköterska.  
 
Det registrerades 174 bostadsanpassningsärenden under 
året, vilket är en ökning av ärenden jämfört med 2017 då 
de uppgick till 160. Ökningen kan antas bero på en ökad 
äldre befolkning som kan förväntas behöva anpassningar i 
sina hem för att kunna bo kvar, förhindra fall och möjlig-
göra självständig livsföring i sin bostad. 
 
Den interna kontrollen visade en avvikelse, vilken åtgär-
dades under året. 
 
Två privata aktörer utförde uppdrag åt förvaltningen un-
der året. Verksamhetsuppföljning av dessa utfördes enligt 
plan, det vill säga Attendo i början av året och Aleris i 
slutet. Därtill utfördes en oanmäld uppföljning på Attendo  
Lillevång i juli månad. 

Ordinärt boende i Hammenhög övergick från Aleris till 
kommunal regi från den 1 december 2018. Det särskilda 
boendet Joneberg Plaza drivs av Aleris. 
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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. 
 

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

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

Äldre kvinnor och män som bor på särskilt 
boende ska uppleva att de är nöjda eller 
mycket nöjda med aktiviteter och inte be-
sväras av ensamhet. 
 

Administration ska minska genom smartare 
lösningar. 
 
 
 

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

Familjehem som tar emot barn och ungdo-
mar för placering ska ges stöd. 
 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män får lika 
tillgång till social omsorg och sociala tjänster 
på likvärdiga villkor.  
 
 
 

 
Målet är uppfyllt. Samordning skedde i alla ärenden. Inför 2018 justerades 
indikatorerna för att konkretisera arbetet med samordning. Särskilda satsningar 
på samordning i komplexa ärenden, både internt och externt, fortsatte, vilket 
gav resultat. Enkät från barngruppen Blåvinge visade på att barn/ungdomar 
stärktes av deltagande i stödgrupperna. 
 

Målet är uppfyllt. Samordning skedde i 84 procent av alla ärenden. I 16 procent 
av ärendena önskade vårdnadshavare ej kontakt med psykiatrin. Särskilda 
satsningar på samordning i komplexa ärenden, både internt och externt, fort-
satte, vilket gav resultat. 
 

Målet är uppfyllt. Samordning skedde i 71 procent av alla ärenden. I 29 procent 
av ärendena önskade den enskilde ej kontakt med psykiatrin. Särskilda sats-
ningar på samordning i komplexa ärenden, både internt och externt, fortsatte, 
vilket gav resultat.  
 

Målet är uppfyllt. Resultaten i öppna jämförelser om äldreomsorgen visade att 
andelen som var nöjda med aktiviteter ökade och att andelen som var besvä-
rade av ensamhet minskade. Jämförelser med andra kommuner visade att 
Simrishamn var bland de bästa 25 procenten i landet. 
    
Målet är inte uppfyllt. Tid som läggs på administration ökade inom hälso- och 
sjukvårdsavdelningen. Detta härleds dels till införandet av ett nytt journalsy-
stem, dels till en ny föreskrift från Socialstyrelsen gällande utlämnande av 
patientuppgifter. 
 

Målet är uppfyllt. I stickprovet observerades delaktighet i 100 procent av ären-
dena inom barn och unga samt integrationsenheten. För handläggarenheten 
observerades delaktighet i 80 procent av ärendena. I 20 procent var endast 
vårdnadshavare delaktiga i genomförandeplan och/eller uppföljning.   
 

Målet kan inte följas upp. Utskicket av den årliga enkäten till familjehem gjordes 
ej under året med anledning av behov av översyn på grund av tidigare års låga 
svarsfrekvens. 
 

Målet är uppfyllt. Statistik för insatser inom individ- och familjeomsorg, vård och 
omsorg, LSS och hälso- och sjukvård granskades. En del insatser hade en 
överrepresentation av män/pojkar och en del överrepresentation av kvinnor/ 
flickor, men den procentuella fördelningen av avslag och bifall för granskade 
insatser visade inte på skillnader. 

 
Ekonomi 
 

 
Nämnden visade ett underskott på cirka 5 mnkr. 
 
Nämnden gick in i år 2018 med ett stort underskott. Därav 
fattades ett beslut om handlingsplan för ett utfall i balans 
med budget år 2018–2019. Arbetet fortlöpte som planerat 
och den uppnådda nivån av kostnadsminskning motsva-
rade nivån enligt beslutad handlingsplan. Arbetet kommer 
att fortsätta under år 2019. 

 
Vård och omsorg redovisade ett underskott på 5,9 mnkr 
som berodde på att det inom särskilt boende var svårt att 
anpassa verksamheten då det fanns tomma lägenheter 
under året. Anpassningen av verksamheterna inom vård 
och omsorg till en lägre kostnadsnivå samt till en lägre 
beläggning innebar att två enheter inom särskilt boende 
stängdes. 
 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen redovisade ett under-
skott på 1,6 mnkr som kunde härledas till högre kostnader 
på grund av svårigheter att rekrytera vikarier under som-
maren samt till att ordinationerna för hjälpmedel ökade 
kraftigt i kombination med att inköpskostnaden var högre. 
Ordinationerna ökade då flertalet av de patienter som kom 
hem från slutenvården efter tre dagar istället för fem hade 
ett ökat vårdbehov. 
  
Inom verksamheten för LSS redovisades ett underskott på 
0,9 mnkr beroende på fler beviljade insatser avseende 
personlig assistans. 

   
Ekonomi (tkr) 2017 2018 

   Intäkter 116 974 94 733 
Kostnader  570 324 573 872 
Nettokostnader 453 350 479 139 
Budget 450 334 474 171 
Budgetavvikelse -3 016 -4 968 
   
Investeringar 6 133 3 998 
Budget 9 638 7 505 
Budgetavvikelse 3 505 3 507 
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Individ- och familjeomsorg redovisade ett överskott på 
2,6 mnkr. Enheten för barn och unga visade en positiv 
budgetavvikelse beroende på färre antal placeringar. Inom 
enheten för vuxna blev kostnaden för försörjningsstöd 
högre än budgeterat beroende på Försäkringskassans 
striktare regler för sjukersättning, därtill blev även kost-
naderna för placeringar högre än budgeterat. Integrations-
verksamheten visade ett överskott då kostnaden för av-
veckling inte blev så hög som budgeterat samt att kostna-
derna avseende flyktingmottagning blev lägre än förväntat 
då snabba omställningar utifrån behov gjordes.  
 
Administrationen redovisade ett överskott på 0,8 mnkr 
som beror på att familjecentralen inte startades samt på 
lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Årets planerade investeringar blev lägre främst beroende 
på att samtliga moduler inte blev implementerade avse-
ende det nya verksamhetssystemet.  
 

 
 

 
Rosenborgs dagcentral 

 
Framtid 
 

Demografin, med allt fler personer i åldern 80+, kommer 
inte att nå full effekt förrän om några år. Under 2019 
kommer inga större förändringar att ske, vilket bör leda 
till ungefär samma behov av särskilt boende som under 
2018.  
 
Nya utmaningar kan ses inför 2019, då Lag om samver-
kan vid utskrivning också gäller för Samverkan vid ut-
skrivning från psykiatriska slutenvården. Lagen medför 
en större förändring: från tidigare 30 kalenderdagar till tre 
kalenderdagar. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med test och 
implementering av tekniska hjälpmedel som ett led i det 
kommande behovet av digitaliserad verksamhet. Utveck-
lingen av IT är också ett prioriterat område då behovet är 
stort att förenkla administrativa uppgifter. Det nya verk-
samhetssystemet kommer att ge möjligheter till andra sätt 
att administrera än vad man kunnat tidigare.  
 
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.  
 
Personalförsörjningen är en fråga förvaltningen arbetar 
med. Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legiti-
merad personal, socionomer samt chefer innebär att för-
valtningen måste hitta nya sätt att marknadsföra sig på. 
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Räkenskaper – driftredovisning 
 

Nettokostnad per nämnd 
 

     Nettokostnad per nämnd 1 Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Kommunfullmäktige 1 120 1 083 1 105 22 

Revisionen 1 150 1 224 1 230 6 

Valnämnden 15 355 350 -5 

Överförmyndarverksamheten 2 877 2 765 2 805 40 

Kommunstyrelsen 82 940 86 945 88 805 1 860 

Byggnadsnämnden 719 689 813 124 

Samhällsbyggnadsnämnden 49 462 55 290 52 636 -2 654 

Kultur- och fritidsnämnden 44 434 44 244 44 987 743 

Barn- och utbildningsnämnden 367 624 388 119 383 789 -4 330 

Socialnämnden 453 350 479 139 474 171 -4 968 

Summa nämndernas nettokostnad 1 003 691 1 059 853 1 050 691 -9 162 
1 Interna poster mellan nämnderna ingår. 
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Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

Investeringar per nämnd  
 

     Investeringar per nämnd (tkr) Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Kommunstyrelsen 1 223 1 086 2 301 1 215 

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat 51 297 42 455 43 407 952 

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram 27 251 25 405 32 717 7 312 

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöåtgärder 570 163 4 930 4 767 

Kultur- och fritidsnämnden 1 376 3 414 4 277 863 

Barn- och utbildningsnämnden 1 751 3 483 3 693 210 

Socialnämnden 6 133 3 998 7 505 3 507 

Summa skattefinansierad verksamhet 89 601 80 004 98 830 18 826 
Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 21 759 62 508 81 259 18 751 

Summa inklusive vatten och avlopp 111 360 142 512 180 089 37 577 
Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1 -3 790 -8 191 -2 300 5 891 

Summa investeringar inklusive anläggningsavgifter 107 570 134 321 177 789 43 468 
1 Avgifter som delfinansierar vatten- och avloppsinvesteringar. Avgifterna redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen av 
investeringarnas finansiering. 
 
Investeringar inklusive anläggningsavgifter de senaste fem åren  
 

 

 
Investeringar i detalj per nämnd 
 

     Kommunstyrelsen 
Investeringar (tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          IT  394 325 468 143 

Digitalisering 41 409 1 122 713 

Fiberutbyggnad 84 53 116 63 

Wifi zoner 35 172 163 -9 

Inventarier KLK 0 127 322 195 

Beslutsstödsystem 0 0 110 110 

Flexite 100 0 0  0  

Aktieinköp INERA AB 42 0 0  0  

ID System 527 0 0  0  

Summa 1 223 1 086 2 301 1 215 
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Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

 
 
 
     Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad del 
Investeringar (tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Fastighet 5 573 8 357 4 978 -3 379 
varav inneklimat och energi 369 2 103 475 -1 628 

varav tillgänglighetsanpassning 322 1 445 928 -517 

varav yttremiljö förskolor/skolor 43 2 034 275 -1 759 

varav klimatskal 277 1 154 999 -155 

varav sporthallar,reinvestering 430 648 1 100 452 

varav övrigt 4 132 973 1 201 228 

Skollokaler 21 822 1 868 1 804 -64 
varav Sankt Olofs skola, ombyggnation 0 1 868 1 804 -64 

varav Simrislundskolan, tillbyggnation 20 255 0 0 0 

varav övrigt 1 567 0 0 0 

Plan/ Bygglov 230 173 245 72 
varav digitalt bygglovarkiv 230 173 245 72 

varav inventarier bygglov 0 0 0 0 

varav inventarier planverksamhet 0 0 0 0 

Hamn 6 200 11 703 8 961 -2 742 
varav hamnar reinv, statusbedömning 5 330 8 282 5 732 -2 550 

varav flytbrygga Kiviks hamn 0 1 129 1 150 21 

varav övrigt 870 2 292 2 079 -213 

Gata/ park 16 105 19 949 26 789 6 840 
varav Sjöfartsstråk etapp 2 Tobisvik 2 169 5 407 5 418 11 

varav Sjöfartsstråk S-hamn 482 3 000 3 058 58 

varav parkeringsplatser 62 1 671 1 672 1 

varav trafiklösning nya handelsområdet 8 1 010 1 156 146 

varav Bergengrenska trädgården 0 914 1 000 86 

varav övrigt 13 384 7 947 14 485 6 538 

MBK 609 0 -43 -43 
varav kart- och mätutrustning 609 0 -43 -43 

Kostverksamhet 758 23 271 248 
varav inventarier tillagningskök 758 23 271 248 

Miljöåtgärder 570 163 4 930 4 767 
varav Tommarpså vattenvårdsprogram 0 170 1 200 1 030 

varav elbil och laddnätverk,inköp 27 22 773 751 

varav el-laddstolpar byarna 220 -29 30 59 

varav övrigt 323 0 2 927 2 927 

Stab/ Administration 0 382 402 20 
varav inventarier 0 382 402 20 

Undvika kapitalförstöring 27 251 25 405 32 717 7 312 
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi 261 814 867 53 

varav undvika kapitalförstöring, gatubelysningar 7 984 4 384 4 166 -218 

varav undvika kapitalförstöring, reinvestering parkmiljöer 3 029 6 588 14 157 7 569 

varav undvika kapitalförstöring, gator/ GC-vägar 15 977 13 619 13 527 -92 

Summa 79 118 68 023 81 054 13 031 
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Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

 
 
 

     Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 
Investeringar (tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Vatten och avlopp 20 848 59 006 78 220 19 214 

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 3 123 17 368 19 204 1 836 

varav avloppsreningsverk och pumpstationer 10 032 35 316 44 513 9 197 

varav vattenverk 3 252 4 461 8 689 4 228 

varav vattenledningsnät 4 441 1 861 5 814 3 953 

Landsbygdens vattenförsörjning 1 135 106 0 -106 

Vatten- och avloppsserviser 1 776 3 396 3 039 -357 

Summa 21 759 62 508 81 259 18 751 
1 Finansieras av anläggningsavgifter. 
 
 
     Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringar (tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier 125 53 87 34 

Fritidsanläggningar 48 74 40 -34 

Fredsdalsskolans aula 198 0 0 0 

Spontanidrott/aktivitetsyta 0 0 690 690 

Konstinköp, årligt 86 108 115 7 

Bokbuss 407 1 896 1 893 -3 

Meröppet bibliotek 97 0 0 0 

Ny inredning och ombyggnation, biblioteket 139 272 502 230 

Inredning nytt museimagasin 0 1 011 950 -61 

Ombyggnad Hafreborg 276 0 0 0 

Summa 1 376 3 414 4 277 863 
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Räkenskaper – investeringsredovisning 
 

 
 
     Barn- och utbildningsnämnden 
Investeringar (tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Reinvestering skoldatorer 945 1 602 1 000 -602 

Inventarier verksamheterna 806 1 881 2 693 812 

Summa 
 

 

1 751 3 483 3 693 210 
 
 
     Socialnämnden 
Investeringar (tkr) 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

          Inventarier 891 212 574 362 

Trygghetslarm 432 175 668 493 

IT-utveckling 582 1 388 3 274 1 886 

Trygghetsskapande IT-produkter 3 160 827 1 358 531 

Hjälpmedel 1 068 1 396 1 631 235 

Summa 6 133 3 998 7 505 3 507 
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Räkenskaper – resultaträkning 
 

Resultaträkning för kommunen och koncernen 
 

      Resultaträkning (mnkr), exklusive interna poster Not Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Verksamhetens intäkter  320,4 307,0 440,7 428,2 

Jämförelsestörande post  0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader  -1 293,7 -1 340,4 -1 351,7 -1 395,8 

Avskrivningar  1 -44,0 -45,9 -70,5 -73,7 

Verksamhetens nettokostnader  -1 017,3 -1 079,3 -981,5 -1 041,3 
Skatteintäkter 2 773,5 789,5 773,5 789,5 

Generella statsbidrag och utjämning    3, 4 276,0 284,4 276,0 284,4 

Finansiella intäkter 5 11,4 15,2 8,8 11,7 

Finansiella kostnader 6 -1,7 -2,3 -23,3 -20,3 

Resultat efter finansiella poster  41,9 7,5 53,5 24,0 
Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader  0,0 0,0 -0,8 -1,3 

Årets resultat   41,9 7,5 52,7 22,7 
 
Balanskravsresultat för kommunen 
 

Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 7,8 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag 
inom pensionsmedelsförvaltningen på cirka 0,3 mnkr.  
 
Diagrammet nedan visar kommunens balanskravsresultat de senaste fem åren.  
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Räkenskaper – balansräkning 
 

 

Balansräkning för kommunen och koncernen 
 

      Balansräkning (mnkr) Not Kommunen 
2017-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Koncernen 
2017-12-31 

Koncernen 
2018-12-31 

            Tillgångar      
Anläggningstillgångar  959,8 1 056,2 1 806,1 1 981,8 
Materiella anläggningstillgångar  868,4 962,4 1 784,2 1 957,3 

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 815,6 900,5 1 687,6 1 878,7 

varav maskiner och inventarier 8 52,8 57,2 62,9 67,2 

varav pågående nyanläggningar  0,0 4,7 33,7 11,4 

Finansiella anläggningstillgångar 9 91,4 93,8 21,9 24,5 

Omsättningstillgångar  429,2 420,3 464,0 474,9 
Förråd och lager 10 3,1 3,3 3,8 4,1 

Exploateringsfastigheter 11 15,0 16,2 15,0 16,2 

Kortfristiga fordringar 12 108,6 118,1 122,3 130,4 

Kortfristiga placeringar 13 105,5 105,3 105,5 105,3 

Kassa och bank 14 197,0 177,4 217,4 218,9 

Summa tillgångar  1 389,0 1 476,5 2 270,1 2 456,7 
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital  15 743,8 751,4 817,4 840,1 
varav årets resultat 
 

 41,9 7,5 52,7 22,7 

varav resultatutjämningsreserv  40,0 40,0 40,0 40,0 

varav social investeringsfond  5,0 4,7 5,0 4,7 

varav övrigt eget kapital  656,9 699,2 719,7 772,7 

Avsättningar 16 25,2 31,2 28,3 35,8 
Skulder  620,0 693,9 1 424,4 1 580,8 
Långfristiga skulder 17 372,9 422,9 976,0 1 031,5 

Kortfristiga skulder 18 247,1 271,0 448,4 549,3 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 389,0 1 476,5 2 270,1 2 456,7 
 
 
Ansvarsförbindelser för kommunen 
 

    Ansvarsförbindelser (mnkr) Not Kommunen 
2017-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

        Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 16 399,7 379,3 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt, 
förtroendevalda  

16 2,2 0,0 

Kommunala bolag  752,1 796,1 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund  2,3 2,1 

Stiftelser  10,3 10,0 

Ekonomisk förening  2,0 2,0 

Leasingavtal 25 30,5 25,9 

Sysav  1,9 1,9 

Ställda panter  0,0 0,0 

Solidarisk borgen Kommuninvest 16 938,0 1 134,8 

 



 

51 
 

Räkenskaper – kassaflödesanalys 
 

Kassaflödesanalys  
 

    Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen 
2017-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

        Den löpande verksamheten    
Årets resultat  41,9 7,5 

Justering för av- och nedskrivningar  44,0 45,9 

Justering för avsättningar  -15,1 6,1 

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

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 19 -7,3 -8,8 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  63,5 50,7 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 20 35,8 -11,0 

Ökning av kortfristiga placeringar 21 -7,0 -5,0 

Minskning av kortfristiga placeringar 22 15,4 14,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18 14,7 24,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  122,4 72,7 
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar 23 -111,3 -141,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 23 0,2 0,1 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 24 0,0 -1,4 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 24 0,0 0,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -111,1 -142,3 
Finansieringsverksamheten    
Ökning av långfristiga skulder  100,0 121,6 

Minskning av långfristiga skulder  -78,0 -77,1 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter  1,2 5,5 

Ökning/minskning VA-investeringsfond  2,3 0,0 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  25,5 50,0 
Årets kassaflöde  36,8 -19,6 
Likvida medel vid årets början  160,2 197,0 

Likvida medel vid årets slut  197,0 177,4 

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

Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

     Resultaträkning (tkr)   Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

          Verksamhetens intäkter   64 432 68 604 
Vatten- och avloppsavgifter   62 150 63 914 

Övriga intäkter   2 282 4 690 

Verksamhetens kostnader   -64 432 -68 604 
Kapitalkostnader   -14 702 -16 106 

Övriga kostnader   -49 730 -52 498 

Årets resultat   0 0 

Investeringsfond 1   -2 336 0 

Förutbetald kostnad 2   - 7 126 

 
Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

     Balansräkning (tkr)   2017-12-31 2018-12-31 

          Tillgångar     
Anläggningstillgångar   281 815 331 730 
Vattenledningar och vattenverk   131 440 150 974 

Inventarier vattenverk   173 130 

Inventarier vattenledningar   0 350 

Avloppsledningar och reningsverk   149 885 180 019 

Inventarier avloppsverk   268  213 

Inventarier avloppsledning   49 44 

Omsättningstillgångar   27 565 34 691 
Avräkningskonto, kortfristig   23 803 19 912 

Kortfristiga fordringar   3 762 7 653 

Förutbetalda kostnader 2   0 7 126 

Summa tillgångar   309 380 366 421 
     
Skulder     
Kortfristiga skulder   2 399 2 399 
Anläggningsavgifter, återbetalning   2 399 2 399 

Långfristiga skulder   306 981 364 022 
Anläggningsavgifter   108 765 114 293 

Investeringsfond 1   25 166 25 166 

Övriga långfristiga skulder   173 050 224 563 

Summa skulder   309 380 366 421 
 
1 Intäkter på 2 336 tkr exkluderades från 2017 års resultat och bokfördes som investeringsfond. 
2 Kostnader på 7 126 tkr exkluderades från 2018 års resultat och bokfördes som förutbetald kostnad. 
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Räkenskaper – redovisningsprinciper 
 

 
Redovisningsprinciper  
 

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

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

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

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

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

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

 
Eventuella avvikelser upplyses om nedan. 
 
Sammanställd redovisning 
 

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

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

Skatteintäkter 
 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på Sveriges Kommuner och Landstings december-
prognos i enlighet med rekommendation 4.2. Efter bok-
slutets upprättande har Sveriges Kommuner och Lands-
ting publicerat en ny prognos i februari som dock innebär 
oförändrat utfall och som därmed inte avviker från tidi-
gare prognos. 
 

 
Övriga intäkter 
 

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

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. 
 
Avskrivningar 
 

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

Från och med år 2016 tillämpas komponentavskrivning på 
investeringar inom fastighet, gata, park och hamnverk-
samheten. För investeringar i fastigheter tillämpas en 
uppdelning som består av sammanlagt tio komponenter 
där avskrivningstiden varierar mellan 10 år till 75 år bero-
ende på komponentens nyttjandetid. För gator, parker och 
lekplatser har 14 komponenter identifierats och avskriv-
ningstiden varierar mellan 10 till 60 år. För hamnanlägg-
ningar finns sju komponenter och avskrivningstiden varie-
rar mellan 10 till 75 år. 
 
För övriga investeringar tillämpas följande avskrivnings-
tider normalt i kommunen: vatten- och avloppsledningar 
50 år, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer 
25 år, maskiner och inventarier 10 år samt mindre maski-
ner och IT 5 år. En samlad bedömning av nyttjande-
perioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 



 

54 

Räkenskaper – redovisningsprinciper 
 

 
Avskrivningsmetod 
 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga 
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning på inve-
steringar som är slutförda 2018 påbörjas år 2019, vilket 
avviker från gällande redovisningsprinciper som anger att 
avskrivning ska påbörjas när investeringen tas i bruk. 
Detta ska ändras till 2019 då avskrivning ska börja när 
investeringen tas i bruk. För vatten- och avloppsinveste-
ringar påbörjas avskrivningen samma år som investering-
en sker. 
 
Komponentavskrivning 
 

Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
gäller från och med räkenskapsåret 2014 och ersätter 
rekommendation 11.3 Materiella anläggningstillgångar. 
Rekommendationen behandlar komponentavskrivning 
som är en ny princip och övergripande innebär att varje 
väsentlig del av en anläggningstillgång skrivs av enligt en 
separat plan för att spegla nyttjandetiden på ett mer rättvi-
sande sätt. Att anpassa avskrivningarna till den nya re-
kommendationen är ett omfattande och tidskrävande 
arbete vad gäller personalresurser. Rekommendationen 
började tillämpas på investeringar inom fastighets-, gatu-, 
park- och hamnverksamheten år 2016. Under 2019 är 
planen att rekommendationen även ska tillämpas på vat-
ten- och avloppsinvesteringar.  
 
Finansiella tillgångar 
 

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

Materiella anläggningstillgångar 
 

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

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

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

Leasingavtal 
 

Befintliga leasingavtal betraktas som operationell leasing 
och är inte redovisade i balansräkningen. Dessa finns 
angivna under ansvarsförbindelser med anvisning till not i 
enlighet med rekommendation 13.2.  
 
Exploateringsverksamhet 
 

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

Kommunen har samma redovisningsprinciper som före-
gående år. 
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Begreppsförklaringar 
 

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

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

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

      Av- och nedskrivningar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Avskrivning anläggningstillgångar   -43 998 -45 885 -70 502 -73 693 

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Summa  -43 998 -45 885 -70 502 -73 693 

 
Not 2 
 

      Skatteintäkter  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Kommunalskatt, preliminär innevarande år  776 447 793 581 776 447 793 581 

Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år  1 018 -2 855 1 018 -2 855 

Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år  -3 954 -1 180 -3 954 -1 180 

Summa  773 511 789 546 773 511 789 546 

 
Not 3 
 

      Generella statsbidrag och utjämning  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Inkomstutjämning  221 823 219 242 221 823 219 242 

Regleringsbidrag  -189 3 044 -189 3 044 

Kostnadsutjämning  -16 144 -11 806 -16 144 -11 806 

Statsbidrag till LSS  -3 220 -321 -3 220 -321 

Generella bidrag från staten, se not 4 nedan   25 890 21 695 25 890 21 695 

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år  43 603 45 259 43 603 45 259 

Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år  4 269 7 570 4 269 7 570 

Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år  6 -265 6 -265 

Summa  276 038 284 418 276 038 284 418 

 
Not 4 
 

      Generella bidrag   Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Generella bidrag från staten - flyktingrelaterat  24 001 17 829 24 001 17 829 

Generella bidrag från staten – byggbonus  1 889 2 704 1 889 2 704 

Generella bidrag från staten – extratjänster  - 
 

1 162 - 1 162 

Summa generella bidrag från staten   25 890 21 695 25 890 21 695 
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Not 5 
 

      Finansiella intäkter  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning  7 259 8 761 7 259 8 761 

Ränteintäkter  41 53 426 412 

Utdelning övriga företag  1 048 2 436 1 048 2 436 

Borgensavgifter  2 965 3 841 0 0 

Övriga finansiella intäkter  86 94 87 105 

Summa  11 399 15 185 8 820 11 714 

 
Not 6 
 

      Finansiella kostnader  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Ränta på lån  -2 041 -1 042 -18 244 -15 122 

Övriga finansiella kostnader  305 -1 277 -5 085 -5 217 

Summa  -1 736 -2 319 -23 329 -20 339 

 
Not 7 
 

      Mark, byggnader och tekniska anläggningar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Ingående bokfört värde   752 624 815 668 1 601 579 1 687 599 
      
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde  1 227 183 1 324 949 2 263 950 2 406 693 
Årets anskaffningsvärde  97 766 120 819 150 708 255 262 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 -7 965 -4 693 

Nedskrivningar  0 0 0 0 

Omföringar  0 -1 085 0 -1 085 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  1 324 949 1 444 683 2 406 693 2 656 177 
      
Ingående ackumulerade avskrivningar  -474 559 -509 281 -662 371 -719 094 
Årets avskrivningar  -34 722 -34 885 -59 335 -60 446 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 2 612 2 038 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -509 281 -544 166 -719 094 -777 502 
      
Utgående bokfört värde  815 668 900 517 1 687 599 1 878 675 
      
Specifikation av utgående bokfört värde      
Markreserv  16 464  15 862   

Verksamhetsfastigheter  237 377 198 199   

Vatten- och avloppsanläggningar  281 325 330 993   

Hamnar  75 865 83 225   

Publika fastigheter  194 898 223 803   

Hyres- och industrifastigheter  2 473 2 163   

Brandstationer   5 075 4 963   

Övriga fastigheter  2 191 41 309   

Totalt  815 668 900 517   
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Not 8 
 

      Maskiner och inventarier  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Ingående bokfört värde   48 778 52 774 58 207 62 898 
      
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde  110 817 124 089 147 661 162 863 
Årets anskaffningsvärde  13 551 15 588 16 379 17 647 

Försäljningar/utrangeringar  -279 -141 -1 177 -675 

Nedskrivningar  0 0 0 0 

Omföringar  0 2 0 2 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  124 089 139 538 162 863 179 837 
      
Ingående ackumulerade avskrivningar  -62 039 -71 315 -89 453 -99 965 
Årets avskrivningar  -9 276 -11 002 -11 168 -13 249 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 656 610 

Utgående ackumulerade avskrivningar 1  -71 315 -82 317 -99 965 -112 604 
      
Utgående bokfört värde  52 774 57 221 62 898 67 233 

 
Not 9 
 

      Finansiella anläggningstillgångar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Aktier i kommunens bolag  69 475 69 475 0 0 

Aktier i Sydskånes Avfalls AB  5 255 5 255 5 255 5 255 

Förlagslån Kommuninvest  3 500 3 500 3 500 3 500 

Andelar i Biogas Ystad Österlen  1 000 1 000 1 000 1 000 

Andelar i Kommunassurans  936 936 936 936 

Andelar i Kommuninvest 1  11 140 11 140 11 140 11 140 

Bidrag till statlig infrastruktur 2  0 2 420 0 2 420 

Övriga aktier, andelar och fordringar  46 45 83 305 

Summa  91 352 93 771 21 914 24 556 
1 Andelskapitalet i Kommuninvest avser sedan tidigare inbetalt andelskapital på 723 132 kr. Kommunens totala andelskapital inklusive tidigare års 
emissioner och inklusive särskilda beslutade insatser i Kommuninvest uppgick per den 31 december 2018 till 17 158 500 kr. 
 

2 Utbetalt investeringsbidrag till Trafikverket avseende gång- och cykelvägar beträffande Kivik-Brösarp samt Skillinge-Mälarhusen. 1 085 tkr utbe-
taldes 2017 vilka omklassificerades 2018 från materiella anläggningstillgångar samt 1 378 tkr utbetaldes 2018 där 43 tkr upplöstes under året. 
 

Not 10 
 

      Förråd och lager  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Förråd, vatten- och avloppsverksamheten  2 666 2 826 2 666 2 826 

Lager, Österlens museum  406 423 406 423 

Lager och förråd, koncern  - - 713 843 

Summa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 072 3 249 3 785 4 092 
 
Not 11 
 

      Exploateringsfastigheter  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Fastigheter för bostäder  12 640 11 291 12 640 11 291 

Fastigheter för industri  2 343 4 952 2 343 4 952 

Summa  14 983 16 243 14 983 16 243 
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Not 12 
 

      Kortfristiga fordringar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Kundfordringar  12 632 16 683 15 448 17 709 

Fordringar till staten  5 366 4 891 5 552 5 415 

Mervärdesskattefordringar  9 823 9 219 12 260 11 464 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  40 576 39 948 45 218 41 798 

Kommunal fastighetsavgift  39 797 47 102 42 101 47 102 

Övriga kortfristiga fordringar  373 246 1 756 6 939 

Summa  108 567 118 089 122 335 130 427 

 
Not 13 
 

      Kortfristiga placeringar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Pensionskapital  105 525 105 284 105 525 105 284 

Summa  105 525 105 284 105 525 105 284 

 
Not 14 
 

      Kassa och bank  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Bankgiro och bankkonto  197 017 177 431 217 391 218 876 

Summa  197 017 177 431 217 391 218 876 

 
Not 15 
 

      Eget kapital  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Ingående resultatutjämningsreserv  30 000 40 000   

Ingående social investeringsfond  4 634 4 959   

Ingående eget kapital, övrigt  667 350 698 881   

Summa ingående eget kapital  701 984 743 840 768 031 817 371 
Årets resultatutjämningsreserv  10 000 0   

Årets sociala investeringsfond  325 -300   

Årets resultat, övrigt  31 531  7 825    

Justering eget kapital 1  - - -3 392  
Summa årets resultat   41 856 7 525 52 732 22 740 
Utgående resultatutjämningsreserv  40 000 40 000   

Utgående social investeringsfond  4 959 4 659   

Utgående eget kapital, övrigt  698 881 706 706   

Summa utgående eget kapital  743 840 751 365 817 371 840 111 
1 Justering av det egna kapitalet skedde med anledning av övervärden som uppstod i samband med Simrishamns Näringslivsutvecklings AB:s förvärv 
av Rims AB 2017. 
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Not 16 
 

      Avsättningar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Summa ingående avsättningar  40 234 25 177 43 344 28 331 
Ingående avsättningar pensioner  19 514 19 777 22 624 22 931 
Utbetalningar  -648 -767 -920 -897 

Nyintjänad pension  305 2 252 315 
 
 
 
 

3 266 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  248 577 210 648 

Ändrad samordning  326 0 326 0 

Övrig post  -19 3 213 301 3 214 

Förändring av löneskatt  51 1 280 75 1 512 

Utgående avsättningar pensioner  19 777 26 332 22 931 30 674 
Ingående övriga avsättningar  20 720 5 400 20 720 5 400 
Övriga avsättningar under året  -15 320 -500 -15 320 -271 

Utgående övriga avsättningar 1  5 400 4 900 5 400 5 129 

Summa utgående avsättningar  25 177 31 232 28 331 35 803 
1 Utgående övriga avsättningar består av två ekonomiska händelser. 3,5 mnkr avser uppbokning med anledning av en tvisteförhandling mellan kom-
munen och Kommunal där det kan komma att riktas individuella ersättningsanspråk mot kommunen. 0,5 mnkr var 2017 avsatta för en rättstvist 
gällande en placering på gymnasium som vann laga kraft och därmed löstes upp under året. 1,4 mnkr avser uppbokning med anledning av ett eventu-
ellt återbetalningskrav i samband med konkurs av föreningen KIMO som kommunen hade delat medlemskap i tillsammans med elva övriga medlem-
mar. 
 
    Ansvarsförbindelse  Kommunen 

2017 
Kommunen 

2018 
        Ingående ansvarsförbindelse  416 004 401 913 
Pensionsutbetalningar  -18 714 -17 219 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  9 586 7 037 

Aktualisering  -815 0 

Övrig post  -52 -6 252 

Nyintjänad  0 0 

Ändrad samordning  -1 344 -1 784 

Förändring av löneskatt  -2 752 -4 419 

Utgående ansvarsförbindelse  401 913 379 276 
Förpliktelse minskad genom försäkring 1  62 561 60 577 

Överskottsmedel i försäkring  1 505 0 

Aktualiseringsgrad  97,0% 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 2018 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
 

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Simrishamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31 
december 2018 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 406 323 006 299 kronor och totala tillgångar till 404 804 079 439 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 140 767 784 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 134 806 
967 kronor. 
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Not 17 
 

      Långfristiga skulder  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Skulder till kreditinstitut  237 000 265 000 840 221 873 444 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp  108 765 114 293 108 765 114 293 

VA investeringsfond  25 166 25 166 25 166 25 166 

Investeringsbidrag, statliga 1  0 16 575 0 16 575 

Investeringsbidrag, ej statliga  1 917 1 851 1 917 1 851 

Övriga långfristiga skulder 
 
 

 0 0 0 217 

Summa  372 848 422 885 976 069 1 031 546 
1 Under året erhölls tre stycken investeringsbidrag, 14,3 mnkr från Naturvårdsverket avseende rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, 1,3 
mnkr från Boverket avseende allaktivitetsområde i Jonebergsparken, och 1,0 mnkr från Boverket avseende aktivitetsområde och mötesplats vid   
Bergstrands väg. 
 
Not 18 
 

      Kortfristiga skulder  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

Koncernen 
2017 

Koncernen 
2018 

            Skulder till kreditinstitut  0 0 151 000 233 600 

Leverantörsskulder  53 907 52 011 79 416 74 506 

Kortfristig skuld, koncernkonto  12 472 35 276 12 472 35 276 

Anläggningsavgift, återbetalning  2 399 2 399 2 399 2 399 

Mervärdesskatteskulder  -117 0 1 039 52 

Preliminär skatt  10 237 11 068 10 291 11 121 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  167 713 169 765 187 453 187 080 

varav semesterlöneskuld  44 677 47 721 46 579 49 536 

varav upplupna löner  5 367 5 966 5 367 5 966 

varav pensionskostnad  22 716 22 298 23 193 22 948 

varav särskild löneskatt  5 954 7 799 6 428 8 406 

varav arbetsgivaravgifter  15 005 16 070 15 445 16 516 

Varav periodiserad skatteintäkt  6 866 7 990 6 866 7 990 

varav upplupna räntekostnader  346 510 4 956 5 784 

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  66 782 61 411 78 619 69 934 

Övriga kortfristiga skulder  480 532 4 304 5 271 

Summa  247 091 271 051 448 374 549 305 

 
Not 19 
 

    Ej likviditetspåverkande poster  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

        Justering pensionsmedelsförvaltning  -7 259 -8 760 

Summa  -7 259 -8 760 

 
Not 20 
 

    Förändring kortfristiga fordringar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

        Fordringar  37 180 -9 523 

Förråd och lager  -1 113 -177 

Exploateringsfastigheter  -337 -1 260 

Summa  35 730 -10 960 
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Not 21 
 

    Ökning av kortfristiga placeringar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

        Pensionskapital, aktier  0 -5 000 

Pensionskapital, räntebärande  -7 000 0 

Summa  -7 000 -5 000 

 
Not 22 
 

    Minskning av kortfristiga placeringar  Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

        Pensionskapital, aktier  11 000 14 000 

Pensionskapital, räntebärande  4 400 0 

Summa  15 400 14 000 

 
Not 23 
 

    Materiella anläggningstillgångar, investering och 
försäljning 

 Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

        Årets anskaffningar   -111 317 -141 134 

Summa investeringar  -111 317 -141 134 
Årets försäljningar  279 142 

Summa försäljningar  279 142 

 
Not 24 
 

    Finansiella anläggningstillgångar, investering och  
försäljning 

 Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

        Årets anskaffningar, bidrag till infrastruktur  0 -1 378 

Förvärv av aktier INERA  -42 0 

Summa investeringar  -42 -1 378 
Årets upplösning, bidrag till infrastruktur   43 

Summa försäljningar  0 43 

 
Not 25 
 

   Leasingavgifter, operationell leasing Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

      Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 10 527 10 464 

Senare än 1 år men inom 5 år 20 011 15 405 

Senare än 5 år 0 0 

Summa 30 538 25 869 

 
Övriga upplysningar 
 

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

Kommunen 
2017 

Kommunen 
2018 

      Pågående rättstvister - - 

Summa - - 
 



 

Foto 
 
Anna Bartels 
Bengt Bengtsson 
Carina Thulin 
Charlotta Wasteson 
Eva Ferlinger 
Faezeh Sabzevari 
Katarina Spanowsky 
Kate Visonj 
Lena Knutsson 
Maria Heijbel 
Pia Petersson 
Tina Schedvin 
Tina Thornberg 



 



Kontrasterna i en 
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gör alla dagar 
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När du ändå är här - 
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