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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Det är dags att summera året som gått. Jag vill börja med
att tacka kommunens alla medarbetare för ett mycket gott
arbete. Vi har haft ganska mycket fokus på att få ordning
på ekonomin och på att ställa om i verksamheterna sedan
de statliga bidragen minskat dramatiskt. Det är glädjande
att vi kan redovisa ett positivt resultat i enlighet med det
finansiella mål vi har om ett resultat på minst 1 % av
totalen.

statsbidrag har ställt till det för oss. När nya verksamheter
tillkommer eller byggs ut med hjälp av den här typen av
bidrag, krävs det mycket för att återställa när bidragen
uteblir. Dessutom har vi haft ett hårt tryck på förskoleplatser i Simrishamn medan det finns plats i byarna. Det
finns även glädjeämnen. Andelen elever som uppnått
kunskapskraven i årskurs 9, i samtliga ämnen, har ökat.
Under 2019 har utvecklingsarbete och kompetensutvecklande arbetsinsatser för förskolan genomförts för att öka
likvärdigheten i undervisningen som syftar till att barnen
ska utveckla sin språkliga förmåga.

Mycket spännande har hänt under året och jag tänkte
presentera ett urval här.
Jag är väldigt nöjd och glad över allt vi gjort för ett ökat
inflytande och en ökad insyn i kommunens verksamhet.
Våra inlägg i sociala medier når ut på ett fantastiskt sätt
och medborgare i både vår egen kommun och i andra har
uppmärksammat vår verksamhet. Kommunens Facebookoch Instagram-konton blev bäst av alla myndigheter i
Sverige under våren. Under 2019 har vi också beslutat att
införa E-förslag, digitala förslag som alla kan följa och
engagera sig i. Det tror jag är väldigt positivt för kommunen

Vi har under året tagit viktiga steg mot en hållbar vattenförsörjning och avloppshantering i kommunen. Stengårdens reningsverk invigdes i maj och ombyggnad av Kiviks reningsverk sattes igång. Vi ingick ett avtal om vattenleverens från Ystads kommun, allt för att säkra dricksvattentillgången för våra invånare. 2019 togs också beslut
om att starta ett driftsbolag inom VA tillsammans med
Tomelilla kommun.

Under 2019 har fattats beslut om att fem högskoleutbildningar kommer starta under 2020 inom ramen för Campus
Österlens verksamhet. Det här är viktiga steg mot att
kunna erbjuda högre utbildning och på så sätt verka för en
bättre kompetensförsörjning på Österlen. Det pågår ett
febrilt arbete med att skapa kontakter och etablera samarbeten med landets olika lärosäten. Möjligheten att tentera
på Campus har också visat sig vara populärt. En fin service för våra invånare.

Inom det sociala området kan vi konstatera att efterfrågan
på platser i särskilt boende har minskat. Under 2018 och
2019 har verksamheten tillfälligt stängt en enhet och
permanent stängt en enhet, totalt 18 lägenheter. Jag måste
ge socialnämnden och förvaltningen en eloge för det goda
arbete som gjorts när det gäller att anpassa verksamheten
efter både ekonomi och efterfrågan. Just nu är man i färd
med att ta fram en ny vård- och omsorgsplan. Ett spännande och viktigt arbete för att kunna peka ut riktningen
för framtiden.
Inom barn- och utbildningsområdet har vi haft flera stora
utmaningar, med ett stort underskott som följd. Vi har
erfarit en stor minskning av statliga bidrag och problematiken som Sveriges kommuner så ofta påtalat med riktade
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Som ett led i vår målinriktade väg mot Årets stadskärna
har vi inlett ett arbete tillsammans med fastighetsägare
och näringsliv. Det har också nyligen startats en historisk
samverkansorganisation, Mitt Simrishamn. Föreningens
verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl
boende som verksamma och besökare i Simrishamn.

konferens där intressenter från hela fiskerinäringen deltog
under två dagar. Konferensens syfte är att skapa dialog
och kunskapsutbyte som ska leda till ett gemensamt ansvar för ett framtida hållbart fiske. Den här konferensen
har stor betydelse och närvaron av andra myndigheter och
beslutsfattare är stor. Simrishamn tar allt större roll som
ledande inom fiske- och havsfrågor. Under konferensen
nåddes vi dessvärre av ett tråkigt besked om sillfiskestopp. Det innebar att vi inledde ett stort påverkansarbete
som fortsätter 2020.
Interreg-projektet MARELITT Baltic avslutades. Projektet var framgångsrikt och skapade både uppmärksamhet och internationellt miljöpris. I augusti besökte H.K.H.
Kronprinsessan Victoria Marint centrum för att ta del av
arbetet med spökgarnsproblematiken.
Inom kultur- och fritidsområdet inrättades en ny tjänst
som fritids- och föreningsutvecklare för att bättre kunna
möta fritids- och föreningslivets behov. En ny vandringsled, Jätteleden, anlades och invigdes på nationaldagen.
Jätteleden går mellan Gröstorp och Simrishamn och tillgängliggör tre fornlämningar från sten-, brons- och järnåldern.

Simrishamns kommun steg 51 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner under 2019, vilket är glädjande, även om den rankingen inte säger allt och det finns områden och frågor i den
som vi inte kan påverka. Vi har gjort en egen enkät bland
våra företagare för att identifiera förbättringsområden. Vi
har tagit fram en rad åtgärder tillsammans som vi ska
arbeta med framöver.

Sydkustleden, en 26 mil nationell turismcykelled mellan
Simrishamn och Helsingborg, invigdes i juni. Sydkustleden binds samman med Sydostleden som går från Simrishamn till Växjö. Nu hoppas vi på massor av cyklister i
sommar.

Marint centrum anordnade även i år fiskekonferensen
Östersjöfiske 2020. En mycket välbesökt och givande

Jeanette Ovesson (M),
kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse – översikt över verksamhetens utveckling
Kommunen fem år i sammandrag
Kommunen fem år i sammandrag

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

Bokslut
jan-dec
2015

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-dec
2017

Bokslut
jan-dec
2018

Bokslut
jan-dec
2019

52

53

54

51

54

99

96

97

100

100

647,2

702,0

743,8

751,4

774,4

33,9

36,0

38,4

39,0

40,4

1 236,1

1 321,9

1 389,0

1 476,5

1 530,3

64,8

67,8

71,7

76,6

79,8

185,0

215,0

237,0

265,0

265,0

9,7

11,0

12,2

13,7

13,8

437,4

416,0

401,9

379,3

368,9

Avsatt till pensioner (mnkr)

19,9

19,5

19,8

26,3

24,2

Årets resultat (mnkr)

12,5

54,8

41,9

7,5

27,9

Nettoinvesteringar (mnkr)

90,4

111,8

111,4

142,5

102,7

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

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

19 065

19 485

19 376

19 278

19 174

I resultatet för 2019 ingår en värdeökning av finansiella tillgångar med 26,7 mnkr till följd av nya redovisningsregler.
Resultatet är svagare än tidigare år. En sämre resultatnivå förklaras främst av att kostnader i barn- och utbildningsnämnden inte reglerats mot minskade statliga intäkter i form av bland annat bidrag för migration och asylsökande.
Kommunen har en vikande och åldrande befolkning.
Trots utvecklingen vad gäller befolkning och åldersstruktur är den finansiella ställningen stabil. Soliditeten är 51 procent och tar man hänsyn till totala pensionsförpliktelser, så är soliditeten 26,5 procent.
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Förvaltningsberättelse – den kommunala koncernen
Nämndorganisation

Mandatfördelning per parti
2014 1

2018 2

Moderata Samlingspartiet

10

12

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Mandatfördelning per parti, sorterat efter antal mandat 2018

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

1
49

2
49

Vänsterpartiet
Samtliga partier
1
Mandatfördelning 2014 gäller från och med den 15 oktober 2014.
2
Mandatfördelning 2018 gäller från och med den 29 oktober 2018.
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Förvaltningsberättelse – den kommunala koncernen

Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen
Kommunförvaltningen

Kommunala uppdragsföretag

Kommunkoncernföretag

Samägda företag
utan inflytande

SYSAV

Simrishamns
Bostäder AB, 100 %

Kommuninvest Ekonomisk Förening

Simrishamns Näringslivsutveckling AB, 100 %

Kommunassurans Syd
AB

Österlens Kommunala
Renhållnings AB, 50 %

Kommunala
entreprenader

Vardaga, särskilt boende
Villa Joneberg
Fritid Österlen Holding
AB, drift av turist- och
fritidsanläggningar
Sankt Olofs idrottsförening, drift av Sankt
Olofsbadet

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
24,10 %

Östra Vemmerlövs
byalag, drift av Gyllebobadet

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund, 33,70 %

Bergkvara, Kiviks Buss
Skånetrafiken, skolskjuts

Biogas Ystad-Österlen,
25 %

Forum Ystad, vuxenutbildning
Sjögatans läkarpraktik,
skolläkare

En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder
och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form, redovisas under detta avsnitt uppgifter och information
om kommunens samlade verksamhet. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20 procent inflytande i.
Enligt RKR 8.2 kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas.
Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och
omslutning är mindre än två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den
sammanlagda kommunala andelen av omsättningen hos de företag som undantas, får
dock inte överstiga fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att Biogas Ystad-Österlen ekonomiska förening inte ingår i den sammanställda
redovisningen trots att Simrishamns kommuns ägarandel är minst 20 procent i bolagen.
Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhållning och industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, helägt, Simrishamns Näringslivsutveckling AB, helägt, och Österlens Kommunala Renhållnings
AB, vilket ägs tillsammans med Tomelilla kommun med 50 procent vardera.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund omfattade kommunerna Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel var 24,10 procent år 2019. Simrishamns,
Tomelilla och Ystads kommuner har tidigare bildat Ystad-Österlenregionens miljöförbund som övertagit samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Simrishamns andel i förbundet var 33,70 procent 2019. Från och med
år 2012 är Simrishamns kommun, delägare i Biogas Ystad-Österlen ekonomiska förening. Kommunens andel 2019 var 25 procent.

Förenade service, Mobiltoalett, städning
Securitas Sverige AB,
parkeringsövervakning
Gislövs spolbilar, slamsugning och spolning av
brunnar
Nemi Syd AB, gatusopning
Jönssons Sydgräv i
Trelleborg AB, grönyteskötsel, markarbete
Vattenfall, belysning
Antonssons Mark,
Svevia, PEAB, VAgruppen AB, markarbete
Evrokonsult i Skåne AB,
mattransporter
JKN Entreprenad, Österlens Markteknik AB,
Magnus maskin & gräv,
maskiner
Svensk Sjöentreprenad i
Malmö AB, underhållsmuddring
Samhall, renhållning
Purac AB, reparation
och underhåll VA
Diverse entreprenader
för snö- och halkbekämpning, bygg-, el-,
vent-, och måleriarbeten
etc.
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Förvaltningsberättelse – Viktiga förhållanden
mål om två procent under 2019. Inte heller 2020 ser målet
ut att uppnås, snarare tros inflationstakten sjunka ytterligare något.

Befolkning
Det är fortsatt angeläget att få fler att flytta till Simrishamns kommun. Det förutsätter insatser som ökar
kommunens attraktivitet i form av bra kvalitet i de kommunala kärnverksamheterna, möjlighet till attraktivt
boende, fritid och bra kommunikationer. 2019 visade på
en befolkningsminskning med 113 personer (minus 98
personer föregående år). Flyttningsnettot var plus nio
personer (plus 42 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 utbildning,
praktik och arbete samt att finna bostäder till alla. Ytterligare en stor utmaning är den allt äldre befolkningen. Andelen äldre med behov av hemtjänst kommer inom några
år att öka i kommunen. Förberedelser för denna ökning
ingår i socialnämndens arbete på en rad olika sätt.

2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde
ökningen av arbetade timmar, vilket hade en återhållande
effekt på skatteunderlaget. Det motverkades dock till
betydande del av att timlönerna (Nationalräkenskapernas
definition) steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. Lönesummans ökning bidrog därmed starkt till att
den underliggande skatteunderlagstillväxten blev hyfsad.
Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i både den
faktiska och underliggande ökningstakten. Orsaken är
framför allt att lönesumman utvecklas svagt till följd av
att timlönehöjningarna väntas bli lägre än föregående år
och antalet arbetade timmar minskar.
För Simrishamn kommun kommer en minskade befolkning tillsammans med minskade löneunderlag framöver
leda till minskade skatteintäkter.

Näringsliv
Utvecklingen av kommunens näringsliv är fortsatt stark.
Antalet nyregistrerade företag uppgick till 146 stycken
under år 2019 (2018: 122), 37 procent av dessa drevs av
kvinnor, vilket är sex procentenheter högre än för landet
som helhet. I kommunen fanns vid årsskiftet totalt 3 152
registrerade företag (2018: 3 097), vilket i förhållande till
kommunens storlek är ett stort antal. Under året inträffade
endast sex konkurser i hela kommunen (2018: två konkurser).
Sett till enskild bransch så finns det flest företag i Simrishamns kommun inom de gröna näringarna som till
exempel jordbruk och fruktodling. Här finns totalt 566
registrerade företag. På andra plats ligger den växande
branschen företagstjänster med 563 företag, följt av handeln med 329 företag, varav 183 inom detaljhandeln, och
branschen byggverksamhet med 326 registrerade företag.
Det som särskilt sticker ut i jämförelse med andra kommuner i samma storlek som vår, är det stora antalet företag inom kultursektorn med (201 företag), och hotell- och
restaurangbranschen med (162 företag).

Allmänekonomiska förutsättningar
Inbromsningen i ekonomin fortsätter. Den inhemska efterfrågan bedöms 2020 att växa tämligen långsamt, med
dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion
(både i offentlig sektor och för hushållen). Samtidigt
beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant
bidrag till den svenska BNP-tillväxten, vilket är en stor
kontrast mot 2019. BNP-tillväxten under 2019 uppgick
endast till lite drygt en procent – en takt som inte ser ut att
förbättras under 2020.
Inbromsningen märks även på arbetsmarknaden där arbetslösheten spås stiga under de närmaste åren. Också
sysselsättningen kommer att utvecklas svagare framöver.
Inflationstakten enligt KPIF landade under Riksbankens
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Förvaltningsberättelse––Viktiga
Händelser
av väsentlig betydelse
Förvaltningsberättelse
förhållanden
I oktober genomfördes en revision av barn- och utbildningsnämnden där rollfördelning mellan politiker och
tjänstepersoner granskades. Granskningen påvisade brister avseende intern styrning och kontroll.

Händelser av väsentlig betydelse
Barn- och utbildningsnämnden hade en budgetavvikelse
2019 på 12,2 mnkr. Nämnden fattade först i slutet av
februari beslut om internbudget för 2019. Det sena
internbudgetbeslutet gav inte verksamheterna rimliga
planeringsförutsättningar och den sena hanteringen av
internbudgeten har bidragit till en försenad uppföljning
och en försenad hantering av det prognostiserade
underskottet.

Revisorernas bedömning är att nämnden behöver fatta
nödvändiga beslut för att på ett par års sikt kunna nå en
budget i balans och att det är angeläget att nämnden
snarast inleder ett arbete med strukturfrågor inom sitt
verksamhetsområde så att verksamheten på sikt kan anpassas till förväntade ekonomiska ramar. I detta ligger
bland annat att se över organisation och bemanning för
såväl förskola, grundskola, gymnasieskola samt den
kommunala vuxenutbildningen och verksamheterna vid
Campus Österlen.

Det har under 2019 blivit tydligt att roll- och ansvarsfördelningen inom nämnden samt mellan
nämndsledamöter och förvaltningsledningen inte har
fungerat. Det har framförts att nämndens styrning och
ledning inte har lett till tydliga uppdrag till förvaltningen
eller att nämnden följt kommungemensamma riktlinjer.
Ett sådant exempel är att nämnden fattat ett sent beslut om
internbudget och inte kunnat presentera budgetbehov för
2020 i enlighet med den tidsplan som är beslutad.
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Förvaltningsberättelse – styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
identiﬁerar risker i relation till fullmäktiges visioner, mål
och uppdrag. Detta sammanfattas i nämndplan för nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnder och bolag
rapporterar normalt till kommunstyrelsen.

Styrmodellen
I enlighet med kommunens styrmodell finns tre strategiska utvecklingsområden: demokrati, demografi och
geografi. Utvecklingsområdena ligger till grund för kommunfullmäktiges 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.

Ansvarsstruktur

Den kommunala organisationens tjänstepersoner ansvarar
för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att
bedriva den operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i nämnder och bolag ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen till operativa mål och konkreta aktiviteter samt
återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet
och ekonomi utvecklas.

Inom kommunen finns flera nivåer av politiskt styrande
instanser. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder. Kommunen har även förbund.

Struktur för styrning av kommunens
verksamhet
Styrningen utgår så långt som det är möjligt utifrån mål
med verksamheterna. För medborgaren är det verksamheten som är väsentlig. Ekonomiska ramar och mål sätts
således för verksamheter, sedan är det nämnden/styrelsen
som har ansvar för att verksamheten uppnår målen inom
de ekonomiska ramarna.

Bolagen har sin egen respektive styrelse.
Därtill finns det en tjänstepersonsorganisation till stöd för
det politiska styret och för genomförandet av verksamheten.
Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda
politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet.
Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa
kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag
för kommunen och dess bolag. Detta görs framför allt
genom årliga beslut om nästa budget och översiktsplan för
de nästkommande två åren. I samband med budget fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska krav och ramar för
kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla
frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen,
bolagsordningar och ägardirektiv för att styra de kommunala bolagen. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt föreslår styrelseledamöter till
de kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i uppföljningen
är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt
besluta om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom
kommunens nämndsorganisation.

Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk
hushållning, riktlinjer och övergripande styrdokument.
Därefter delar kommunen in verksamheterna i tre delar
utefter ﬁnansiering: verksamheter som är huvudsakligen
ﬁnansierad av skatter och statsbidrag, verksamheter som
ﬁnansieras med självkostnadsreglerade avgifter samt
affärsdrivande verksamheter.

Centrala styrdokument
Inom Simrishamns kommun används olika styrdokument.
Nedan följer en kort redovisning av dessa.

Budget med plan
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för
kommande år med tillhörande tvåårsplan. Kommunens
totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i
bolagsform.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering, vilket inbegriper
ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och
ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala
koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering
och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder, de kommunala bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till
uppsiktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda
rubriker nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

I budgeten framgår också kommunfullmäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk hushållning, mål och
uppdrag.
Någon sammanställd koncernbudget upprättas inte.

Mål, budget och uppföljning
För styrning av den kommunala verksamheten används en
vision- och målstyrningsmodell. Till den fastställda visionen finns tre strategiska utvecklingsområden kopplade.
De strategiska utvecklingsområdena ligger till grund för
fullmäktigemålen, det vill säga de områden som det särskilt ska fokuseras på under mandatperioden. Dessa gäller
från 2017 till 2020.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive
verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt
bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och
mål uppnås. I styrsystemet innebär det att nämnder och
styrelser utvecklar strategier, mål och indikatorer samt
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Förvaltningsberättelse – styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Respektive nämnd ska besluta om nämndmål. En nämnd
behöver inte ha nämndmål under samtliga fullmäktigemål. Därefter arbetas det fram indikatorer till respektive
nämndmål.

fullmäktige om sin budget.

Uppföljning under budgetåret
Kommunen följer upp mål och budget två gånger per år.
Detta sker i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Då ska även bolagen inkomma med sitt material.
Delåret fastställs av kommunfullmäktige i oktober månad.

Ekonomiska ramar
Budgetramarna från föregående år är utgångspunkten för
budgetarbetet. De äskanden som nämnderna inkommer
med ska innehålla motiveringar och redovisas i prioriteringsordning. Vidare ska besparingsmöjligheter, inkluderande konsekvensbeskrivningar, om minst en procent av
befintlig ram redovisas.

Därutöver kräver kommunstyrelsen tre uppföljningar av
ekonomin av nämnderna som rapporteras till kommunfullmäktige. Uppföljningen sker per februari, maj och
oktober med en prognostiserat utfall mot tilldelad budget.

Nämnderna erhåller kompensation för löne- och prisutveckling, personalomkostnadsförändring, förändring av
internräntan och internhyror.

Därutöver träffar kommunstyrelsens arbetsutskott alla
nämnder och bolag och förbund två gånger om året, i
mars och oktober, för att följa upp verksamheterna och
föra dialog om nuläge och framtid.
Ägardialog med bolagen och kommunalförbunden sker
också under vår och höst.

Bokslut och årsredovisning
Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och
kommunens årsredovisning följer följande process:
Februari: Den löpande uppföljningen avslutas, i februari
efter budgetåret, med nämndernas och styrelsen samt
bolagens årsbokslut.
Mars: Årsredovisningen antas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Årsredovisningen innehåller analyser samt
uppföljning av mål och resultat, även ur ett koncernperspektiv. Revisionen gör en granskning av nämndernas och
styrelsens årsbokslut och koncernens årsredovisning.

Planering året innan budgetåret
Syftet med den årliga planeringsprocessen är att skapa
prioriterade och tydliga mål och utifrån dem besluta om
budget.

April: Kommunstyrelsen antar årsredovisningen och lämnar över den. Revisorerna har sitt slutrevisionssammanträde. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen
samt beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och
nämndernas ledamöter.

I mars beslutar kommunstyrelsen om tidplan, planeringsförutsättningar och anvisningar. Genomgång av tidplan
planeringsförutsättningar och anvisningar samt särskilda
fördjupningar med budgetberedning, nämndernas presidium och tjänstemän sker under en heldag i mars.

Uppsiktsplikten
Med anledning av barn- och utbildningsnämndens prognostiserade och konstaterade negativa budgetavvikelse så
har kommunstyrelsen fört en löpande dialog med nämnden. Denna dialog fortgår under 2020 då barn- och utbildningsnämnden ska rapportera sitt ekonomiska utfall och
prognos månadsvis till kommunstyrelsen.

I augusti är det presentation av respektive nämnds budgetskrivelse samt taxeförslag för budgetberedning, nämndernas presidium och tjänstemän under en heldag. Därefter
träffas budgetberedningen ytterligare tre gånger för fortsatt arbete med budgetprocessen.
I oktober bereder kommunstyrelsen budgetärendet inför
kommunfullmäktige. I slutet av oktober beslutar kommunfullmäktige om skattesats, mål för god ekonomisk
hushållning, driftramar, godkända investeringsprojekt,
investeringsramar samt taxor.

För att hålla sig informerad om verksamheten som bedrivs
i de bolag som Simrishamns kommun har störst inflytande
över via ägande, kallas dessa bolag två gånger per år till
kommunstyrelsens arbetsutskott för att rapportera om
verksamhet och ekonomi. Härutöver deltar även representanter som ombud för Simrishamns kommun vid ägarsamråd, bolagsstämmor och styrelsesammanträden i bolagen.

I december fastställer nämnderna internbudgeten, inklusive nämndmål.
I januari påföljande år informerar nämnderna kommun-
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Simrishamns kommun äger aktiebolagen Simrishamnsbostäder AB och Simrishamns näringslivsutveckling AB.

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Simrishamns näringslivsutveckling AB:s verksamhet under 2019 har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna och i
enlighet med bolagets ägardirektiv och bolagsordning.

Simrishamns kommun är också delägare i Ökrab (50 %)
tillsammans med Tomelilla kommun, i Sysav (1,95 %)
och i Inera AB. I Inera AB äger Simrishamns kommun 5
aktier av totalt 1 620 aktier i bolaget.

Ökrab har vid två tillfällen under 2019 informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om verksamhet och ekonomi.
Vårens information den 17 april 2019 innefattade bland
annat årsredovisning, nyckeltal, ekonomiskt resultat,
kommande ändrade förutsättningar och statistik från verksamheten.

Simrishamnsbostäder AB besökte kommunstyrelsens
arbetsutskott den 13 mars 2019 och redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
•
•
•
•
•

Ekonomi
Mål
Intern kontroll
Verksamhetshändelser
Aktuella utmaningar

Ökrab informerade även kommunstyrelsens arbetsutskott
den 16 oktober 2019 om bolagets ekonomi och aktuella
verksamhetsfrågor.
Kommunstyrelsen har även i samband med
delår/bokslut/årsredovisning följt upp Ökrabs verksamhet
och ekonomi.

Simrishamnsbostäder AB besökte även kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019 och redogjorde för
bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
•
•
•
•

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Ökrabs verksamhet under
2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv
och bolagsordning.

Ekonomi
Måluppfyllelse enligt ägardirektiv
Presentation av bostadsprojekt
Verksamhet

Kommunstyrelsen har även i samband med
delår/bokslut/årsredovisning följt upp Simrishamnsbostäder AB:s verksamhet och ekonomi.
Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Simrishamnsbostäder AB:s
verksamhet under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv och bolagsordning.
Simrishamns näringslivsutveckling AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 mars 2019 och redogjorde
för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
•
•
•
•
•

Ekonomi
Mål
Intern kontroll
Verksamhetshändelser
Aktuella utmaningar

Simrishamns näringslivsutveckling AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019 och redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
•
•

Sysavs ägarsamråd för 2019 ägde rum den 28 mars 2019,
där både föregående år och innevarande års verksamhet
presenterades. Representanter från Simrishamns kommun
deltog vid detta ägarsamråd. Ägarsamråd hölls även den
29 oktober 2019 där Sysav bland annat redogjorde för
bokslutet för tertial två, helårsprognosen för 2019 och
budget för 2020 avseende Sysavkoncernen. Även vid
detta ägarsamråd var Simrishamns kommun representerade, liksom vid årsstämman som hölls den 26 april 2019
där dagordningen bland annat innehöll information om

Ekonomi
Verksamhetens projekt

Kommunstyrelsen har även i samband med
delår/bokslut/årsredovisning följt upp Simrishamns
näringslivsutveckling AB:s verksamhet och ekonomi.
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Förvaltningsberättelse – styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

övrig åtgärd behövs.
Barn- och utbildningsnämnden har haft tre kontrollområden och vid en sammanvägd bedömning av dessa framkom större inga avvikelser. De smärre avvikelserna är
åtgärdade. Ingen övrig åtgärd behövs.

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Sysavs verksamhet under
2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv
och konsortialavtal.

Samhällsbyggnadsnämnden har haft åtta kontrollområden
och vid en sammanvägd bedömning av dessa framkom
inga större avvikelser. De smärre avvikelserna är åtgärdade. Ingen övrig åtgärd behövs.

Kommuner och regioner styr bolaget Inera AB genom
ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet har samtliga delägare var sin plats. Den 15 april 2019 hölls ägarråd digitalt. Inera AB:s ordinarie årsstämma för 2019 ägde rum
den 14 juni, samma dag anordnades även ett extra ägarråd. Båda mötena hölls digitalt. Utsett ombud för Simrishamns kommun deltog vid båda tillfällena.

Byggnadsnämnden har haft två kontrollområden och vid
en sammanvägd bedömning av dessa framkom inga större
avvikelser. Ingen övrig åtgärd behövs.

Någon ytterligare granskning har inte skett av Inera AB:s
verksamhet, vilket får ställas i relation till ett ägande
omfattande cirka 0,3% av aktierna.

Vid en sammanvägd bedömning av ovanstående är slutbedömningen att kommunen under 2019 haft en god intern kontroll.

Kommunstyrelsen kan därvid konstatera att Simrishamns
kommuns samtliga kommunala bolags respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna under 2019.

Ett fortlöpande arbete pågår för att förfina arbetet och få
ett kommungemensamt internkontrollsystem.

Kultur- och fritidsnämnden har haft fyra kontrollområden
och vid en sammanvägd bedömning av dessa framkom
inga större avvikelser. Ingen övrig åtgärd behövs.

Under 2020 kommer kommunstyrelsen att besluta om nya
övergripande riktlinjer för intern kontroll, att gälla från
och med 2021.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att
tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas
inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.
Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll
som gäller för kommunen.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnden
har således en skyldighet att styra och löpande följa upp
det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska planera och prioritera arbetet med
utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.
Som grund görs en risk- och väsentlighetsanalys. För år
2019 har följande rapporterats:
Kommunstyrelsen har haft fyra kontrollområden och vid
en sammanvägd bedömning av dessa framkom inga avvikelser. Ingen övrig åtgärd behövs. Däremot uppmärksammades under året att kommunens inköp riskerade att
överstiga gränsen för direktupphandling inom enstaka
områden. Berörda verksamheter hanterade detta genom
att upphandlingar av ramavtal för aktuella områden genomfördes.
Socialnämnden har haft 21 kontrollområden och vid en
sammanvägd bedömning av dessa framkom inga större
avvikelser. De smärre avvikelserna är åtgärdade. Ingen
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Förvaltningsberättelse – god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Nedan lämnas kortfattade förklaringar till nämndernas
största budgetavvikelser. Mer information återfinns under
respektive nämnds avsnitt i denna årsredovisning.

Koncernens ekonomiska resultat
Koncernens resultat enligt resultaträkningen uppgick till
42 mnkr.
Årets resultat
(mnkr)

2017

2018

2019

Koncernen

52,9

22,7

42,0

-Skattefinansierad verksamhet

41,6

6,4

27,9

0

-7,1

-0,6

-Affärsdrivande verksamhet

11,3

16,3

14,1

Kommunen

41,9

7,5

27,9

-Avgiftsfinansierad verksamhet1

• Socialnämnden visade ett överskott på 1,4 mnkr.
Vård och omsorg redovisade ett underskott på 7,7
mnkr. Behovet av dubbelbemanning, Lag (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård och vikarier från bemanningsföretag är orsaker till de ökade kostnaderna. LSS redovisade ett
överskott på 5,2 mnkr. Detta förklaras bland annat genom att det varit ett antal tomma lägenheter inom
gruppbostäder där man snabbt har anpassat personalstyrkan till det minskade behovet, samt att ett gruppboende har avvecklats.

1

Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten bokförs som en
fordran och påverkar inte resultatet. Underskottet måste återställas inom
tre år.

• Barn- och utbildningsnämnden hade en negativ
budgetavvikelse på 12,2 mnkr. Förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg redovisade ett underskott på
1,1 mnkr, vilket berodde på eftersläpande volymförändringar, som det inte justerats för. Förskoleklass och
grundskola redovisade ett underskott på 2,5 mnkr, vilket främst berodde på externa placeringar med extraordinärt särskilt stöd. Gymnasieverksamheten redovisade ett underskott på 3,4 mnkr. Underskottet berodde
på att fler elever väljer att studera hos extern huvudman. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade
ett underskott på 3,2 mnkr, vilket berodde på minskade statliga bidrag för nyanlända samt omkostnader
för omställningspersonal samt politisk verksamhet.
Skolskjutsverksamheten redovisade ett underskott 2,6
mnkr.

Den skattefinansierade verksamhetens resultat är cirka 20
mnkr bättre än föregående år. Det beror på ändrade redovisningsregler som innebär att värdepapper ska tas upp till
marknadsvärde. Det innebär en resultatförbättring med
26,8 mnkr. Verksamhetens resultat är därmed svagare än
föregående år. Det är ett stort underskott i barn- och utbildningsnämnden, som bidrar till detta.
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten blev årets
utfall -0,6 mnkr. Det är kommunens vatten- och avloppsverksamhet som visar negativt utfall.
Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett resultat på
14,1 mnkr. Det är Simrishamns bostäder AB som står för
den största delen, 11,7 mnkr.

• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett negativt
utfall mot budget på 1,2 mnkr. Det är verksamheten
för avslut av exploateringsprojekt som uppvisade ett
underskott på 2,7 mnkr, där anledningen var ett antal
äldre exploateringsprojekt som slutredovisades med
förlust.

Kommunen redovisar årets resultat till 27,9 mnkr. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till
13,6 mnkr.

Nämnderna
Nämndernas sammantagna nettokostnad uppgick till
1 084,8 mnkr. Utfallet var 8,8 mnkr högre än budgeterat.
Cirkeldiagrammet nedan visar nämndernas andel av den
totala nettokostnaden.

• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 2,8
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen berodde bland
annat på att kostnader för färdtjänst var lägre än budgeterat samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik
inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjades i mindre omfattning än beräknat, vilket gav
ett överskott på 2,1 mnkr.
• Kultur- och fritidsnämnden hade en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr vilket främst förklaras av
vakanta tjänster.
• Byggnadsnämnden, kommunfullmäktige,
revisionen, valnämnden och överförmyndarverksamheten redovisade tillsammans ett underskott
på knappt 0,2 mnkr.
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Finansiering

Bokslut
2019

Budget
2019

102,7

174,8

Anläggningsavgifter

-6,3

-3,4

Investeringar efter avdrag för
anläggningsavgifter

96,4

171,4

(mnkr)

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

Investeringar

1

Finansiering
(mnkr)
Skatter och generella bidrag

Bokslut
2019

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.

Budgetavvikelse

Av kommunens totala investeringar på drygt 103 mnkr
stod samhällsbyggnadsnämnden för 89 mnkr.

1 097,4

3,5

-70,9

-3,6

43,6

6,5

4,3

2,4

Internt erlagda kapitalkostnader

12,3

-0,4

Övrigt

-0,8

3,1

1 085,9

11,5

Inom vatten- och avloppsverksamheten uppgick investeringarna till 57 mnkr. En nivå som var lägre än planerat,
då investeringsbudgeten för denna verksamhet var 112
mnkr. Det är Kiviks avloppsreningsverk som inte följer
tidplanen.

26,8

26,8

Ekonomisk ställning

1 112,7

38,3

Pensioner
Interna pensionsavgifter
Räntor med mera

Summa balanskravspåverkande
Pensionsplacering, värdeförändring
Summa

Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 532 mnkr
(1 477 mnkr föregående år). Ökningen beror främst på
anläggningstillgångarna, medan nivån på omsättningstillgångarna är i nivå med föregående år.

Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på
38,3 mnkr. Exkluderas utfallet från pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid balanskravsavstämningen, var resultatet ett överskott mot budget på
11,5 mnkr.

Skulderna inklusive avsättningar uppgick till 700 mnkr
(725 mnkr föregående år). Det egna kapitalet var 830
mnkr (751 mnkr föregående år), vilket innebar att soliditeten minskade från 50,9 procent år 2018 till 50,6 procent
2019. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner
uppgick soliditeten till drygt 25 procent, vilket är samma
nivå som föregående år. Som en viktig indikator på en
kommuns långsiktiga ekonomiska handlingsberedskap
brukar anges att soliditeten inte bör minska över tiden.

Skatter och generella bidrag, inklusive utjämningssystemen, uppvisade en positiv avvikelse på 3,5 mnkr. Skatteunderlaget blev högre än budgeterat.
Pensionerna blev dyrare än beräknat, vilket medförde ett
underskott på 3,6 mnkr. Avvikelsen berodde främst på
vissa nyanställningar under 2019 och förändring av pensionsunderlaget.

Ett mått på en mer kortsiktig handlingsberedskap är rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder). Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar,
uppgick vid utgången av år 2019 till 6,9 mnkr, vilket kan
jämföras med 44 mnkr föregående år.

Överskottet på 2,4 mnkr gällande räntor berodde på fortsatt låg upplåningsränta samt lägre upplåning än planerat
till följd av försenade investeringar.

Likviditeten uppgick vid utgången av år 2019 till 95
mnkr, varav 19 mnkr avser de kommunala bolagens del i
koncernkontot. Likviditeten minskade med cirka 80 mnkr
under året. Det skedde ingen förändring av den långfristiga upplåningen, 265 mnkr.

Investeringar
Kommunens samlade investeringsbudget uppgick till 175
mnkr, där utfallet för 2019 slutade på 103 mnkr.
Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras
bland annat genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa
avgifter, uppgick investeringsverksamheten till drygt 96
mnkr. I genomsnitt under den senaste femårsperioden har
nivån uppgått till 106 mnkr per år.
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Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det lämnas
upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser. Informationen framgår av nedanstående tabell.

Förvaltning av pensionsmedel
Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången av 2019 ett anskaffningsvärde på 98,3 mnkr och
ett marknadsvärde på 171,4 mnkr. Marknadsvärdet på
placeringen ökade med 9,3 procent under året. Kommunen gjorde ett uttag på 12,2 mnkr i slutet av året, vilket
innebär att den egentliga avkastningen uppgick till 17
procent. Utvecklingen förklaras av en stark finansiell
marknad och ett ökat risktagande i portföljen.
Pensionsplacering
(mnkr)

Värde
181231

Anskaffnings värde

105,5

Marknadsvärde

156,8

Förändring marknadsvärde

Värde
före
uttag

Uttag

-12,2

17%

171,4

40,0

(+/-20)

35,0

Aktier

60,0

(+/-20)

65,0

varav svenska aktier

(0–60)

34,0

varav globala aktier

0–40)

31,0

Summa
1

100,0

-26,3

-24,3

-379,3

-368,3

105,3

171,4

-300,3

-221,2

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

156,8

171,4

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

-6,4%

17%

Förändring av pensionsförpliktelser

-3,8%

-3,2%

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

38,7%

43,6%

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

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.

Det övergripande målet bröts i budget 2019 ner i följande
finansiella mål:

Bokslut
2019

Räntebärande papper

Avsättning pensioner

= Återlån, dvs totala förpliktelser minus
finansiella placeringar

Värde
191231

9,3%

Placeringspolicy1

2019

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde

I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2019. En normalfördelning enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier,
30 procent vardera i svenska respektive globala aktier,
och 40 procent räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet
fanns 65 procent placerade i aktier. 2019 var ett positivt år
för den finansiella marknaden och svenska marknaden
uppvisade sitt starkaste år på över ett decennium. Bedömningen är att aktiemarknaden kommer att ha en fortsatt
positiv riktning.
Tillgångsslag (%)

2018

Ansvarsförbindelse

98,3
183,6

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

• Balanskravsresultatet ska för åren 2018–2020 i genomsnitt minst uppgå till 1 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift.
• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara
avgiftsfinansierad.

100,0

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

Normal position, inom parentes anges tillåten avvikelse.

Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 393
mnkr, en minskning med 13 mnkr i förhållande till årsbokslut 2018. Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarade cirka 44 procent av det totala
pensionsåtagandet, en ökning jämfört med föregående
årsskifte. Den del av pensionsåtagandet som inte motsvaras av placerade medel finns i kommunens tillgångar i
form av fastigheter och anläggningar.

Balanskravsresultatet uppgick för 2019 till 13,3 mnkr.
Utfallet motsvarade 1,2 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet
för 2019 blev därmed uppfyllt.
Vatten- och avloppsverksamheten uppvisade ett underskott på 0,6 mnkr och var därmed inte fullt ut avgiftsfinansierat. Målet för 2019 blev därmed inte uppfyllt.

Av åtagandet var 379 mnkr angivet som en ansvarsförbindelse. Som framgår ovan görs i förväg fastställda årliga uttag från pensionsplaceringen för att delfinansiera
utbetalningarna som härrör från ansvarsförbindelsen.
Uttag har skett sedan 2009 med ett sammanlagt belopp på
cirka 78 mnkr, varav således 12 mnkr under 2019.

Det skedde ingen nyupplåning under 2019. Målet som
reglerar kommunens upplåning bedöms vara uppnått.
Två av tre finansiella mål uppnåddes därmed under 2019.
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Förvaltningsberättelse – god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kommunens styrning av verksamheten sker bland annat
genom fem övergripande mål som har inriktning på god
ekonomisk hushållning.

Den sammantagna bedömningen är att Simrishamns
kommun uppnådde en god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av dessa verksamhetsmål i tabellen nedan
visade att samtliga av de fem målen bedömdes vara uppfyllda eller delvis uppfyllda.
Verksamhetsmål med
Koppling till god ekonomisk Måluppföljning
inriktning på god ekonomisk hushållning
hushållning
Simrishamn har varje år ett positivt Befolkningsstatistik över tid.
flyttnetto, det vill säga fler flyttar till
än från kommunen.
(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen)

Målet är uppfyllt. Antal inflyttade under året uppgick
till 1 189 personer och antal utflyttade uppgick till
1 180 personer.

Frisknärvaron understiger inte 95
procent.
(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen)

Statistik frisknärvaro.

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron understiger inte 95
procent.

Kommunens anläggningar är
underhållna så att kapitalförstöring
undviks. Uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram
underhållsplaner som ska innehålla investeringsutgift, driftskostnad samt vara tidsbestämda och
kopplade till budget.
(Uppföljningsansvar: samhällsbyggnadsnämnden)

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

Eleverna i kommunens grundskola åk 9 och åk 2 gymnasiet kan
rekommendera sin skola till andra
elever. Mäts genom Skolinspektionens skolenkät. Målet är ett
genomsnitt på minst 6 på en skala
mellan 0 och10.
(Uppföljningsansvar:
barn- och utbildningsnämnden)

Barn- och utbildningsförvaltningens årliga attitydundersökning –
elever.

Målet är uppfyllt. Resultatet på frågan Jag kan rekommendera min skola för åk 9 höstterminen 2019
var 6,1 och för åk 2 gymnasiet 8,2.

Av invånarna som är äldre än 80
år ska andelen som erhåller omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt boende minska
eller vara oförändrad jämfört med
år 2012 (basår).
(Uppföljningsansvar:
socialnämnden)

Statistik andel av invånarna äldre
än 80 år som beviljats äldreomsorg.

Målet är uppfyllt. Andelen över 80 år som erhöll omsorg i särskilt boende eller hemtjänst var 29 procent
jämfört med 35 procent 2012 enligt Kolada.

I enlighet med kommunens styrmodell finns tre strategiska utvecklingsområden: demokrati, demografi och
geografi. Utvecklingsområdena ligger till grund för kommunfullmäktiges 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 redovisad i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.

Målet är delvis uppfyllt. Underhållsplanen för beläggning av gator och vägar färdigställdes 2017 och
godkändes av SBN i mars, tillsammans med underhållsplanen för gatubelysning. Underhållsplanen för
park- och grönytor färdigställdes och antogs av
nämnden i oktober. Underhållsplanen för kommunens
hamnar godkändes i maj och motsvarande för de
kommunala byggnaderna (fastigheter) godkändes i
juni. För VA-verksamheten håller förslag på en underhålls- och förnyelsestrategi på att tas fram inför
beslut i nämnden 2020.

Det var 16 mål som bedömdes vara delvis uppfyllda medan åtta mål inte bedömdes vara uppfyllda. Målet att öka
samarbetet med Region Skåne och Trafikverket för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik uppnåddes inte.
Bland annat minskade antalet resande med buss under
2019. Simrishamns kommun, som attraktiv arbetsgivare
ska rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att utveckla verksamheterna. Målet är inte uppfyllt, personalomsättningen har ökat och andelen medarbetare som upplever att Simrishamns kommun är en attraktiv arbetsgivare har minskat. Målet att genom god
planering skapa offentliga rum som är attraktiva och
trygga att vistas och förflytta sig i bedöms inte vara uppfyllt eftersom känslan av otrygghet ökade enligt Polisens
trygghetsmätning. Andelen gymnasielever som tar exa-

Sammanfattningsvis gjorde nämnderna bedömningen att
37 av de 61 nämndmålen var uppfyllda (2018 var det 33
av 42 mål).
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Förvaltningsberättelse – god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
men inom tre år har minskat och målet att andelen ska öka
är därmed inte uppfyllt. Byggnadsnämnden har tre mål
med inriktning utveckling av bystrukturer, översyn av
bygglovstaxor och minskad miljöbelastning vid ny- och
ombyggnader som inte uppfyllts.

lanskravsresultatet i genomsnitt motsvarat drygt 2,2 procent av skatter, generella bidrag respektive utjämningsbidrag samt fastighetsavgift. Ett utfall som överstiger den
nivå på 2 procent som Sveriges Kommuner och Regioner
bedömer som god ekonomisk hushållning för den genomsnittliga kommunen.

Totalt ansågs 87 procent av nämndmålen vara helt eller
delvis uppfyllda.

Två av de tre finansiella målen uppnåddes under 2019.
Måluppfyllelsen gällande nämndmålen och verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning får
anses vara mycket god.

Det positiva ekonomiska resultatet för år 2019 innebar att
kommunen har haft överskott alla år från bokslut 2003
och framåt. Under den senaste femårsperioden har ba-
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Förvaltningsberättelse – balanskravsresultat
avsätta 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 statsbidrag. För år 2019 fanns ett litet utrymme att göra en avsättning. Kommunen har emellertid valt att inte göra någon avsättning. Utrymmet möjliggör istället en ökad
egenfinansiering av investeringsprognosen. Den ackumulerade reserven sedan tidigare år uppgick per årsskiftet till
40 mnkr.

Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre
påföljande åren.
Simrishamns kommun har inte något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till
13,3 mnkr. För år 2019 uppgick det budgeterade balanskravsresultatet till 10,7 mnkr.
Balanskravsavstämning
(tkr)

I bokslut 2013 avsattes 4 mnkr till en social investeringsfond. 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 0,6 mnkr 2019, 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 känslomässig sjukdom.

Bokslut Bokslut
2018
2019

Årets resultat enligt resultaträkning

7 525

27 905

Justeringar
Fastighetsförsäljningar, reavinster

0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster

- 8 729

-26 757

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen

9 000

12 200

Balanskravsresultat

7 796

13 348

0

0

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel till social investeringsfond
Medel från social investeringsfond 2
Balanskravsresultat, efter justering

1

0

0

300

0

8 096

13 348

1

Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa.
2
0,6 mnkr har tagits från den sociala investeringsfonden till projekt
Blåvinge. Detta har bokats i resultaträkningen direkt och därför görs
ingen justering i balanskravsresultatet för 2019.

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgick till
27,9 mnkr. Nedan redovisas de justeringar som gjorts för
att få fram det kommunallagsreglerade balanskravsresultatet. I kommunens ekonomiska styrning används balanskravsresultatet som är av mer långsiktig karaktär då poster
av engångskaraktär exkluderas.
Justeringen avseende pensionsmedelsförvaltningen beror
på att avsikten med dessa medel är att underlätta finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför
ska värdeförändringen exkluderas vid avstämningen
gentemot balanskravet. Justerat belopp, 26,8 mnkr, bestod
av utdelningar och realisationsvinster vid försäljningar
samt orealiserade realisationsvinster enligt de nya bestämmelserna om redovisning av pensionstillgångar.
Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till finansieringen av verksamheten genom årliga uttag som beaktats
vid balanskravsavstämningen, 12,2 mnkr för år 2019.
Uttagen fastställs i förväg och syftar till en rättvis finansiering av pensionsutbetalningarna över tid.
Kommunerna har sedan något år tillbaka möjlighet att,
när tillräckligt goda resultat redovisas, avsätta medel till
en resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under
en lågkonjunktur. Vid införandet gavs kommunerna möjlighet att retroaktivt för åren 2010–2012 göra en avsättning. Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle att
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Den personalekonomiska redovisningen presenteras i en
fördjupad form i den separata produkten Personalbokslut
2019. Nedanstående redovisning består av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.

Majoriteten av kommunens anställda, 76 procent, var
kvinnor, vilket är ungefär samma könsfördelning som
föregående år. Siffran är relativt konstant över tid och
ligger i linje med riket i övrigt. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som har jämnast könsfördelning, med ungefär lika många kvinnor och män.

Antal anställda
Den 31 december 2019 hade Simrishamns kommun 1 515
månadsanställda medarbetare, vilket motsvarade 1 432
årsarbetare.

Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor
grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställningar. De kan vara månadsavlönade och/eller timavlönade. Tidsbegränsade anställningar kan variera mycket i
tid, allt från enstaka timmar till årslånga vikariat. Generellt kan sägas att allmän visstidsanställning tillämpas vid
utökningar av ordinarie verksamhet, medan vikariat används vid ersättning av tillsvidareanställd personal som är
frånvarande. I tabellen nedan redovisas antalet anställda
månadsavlönade omräknat till årsarbetare. De är uppdelade på tillsvidareanställda och visstidsanställda. För fler
uppgifter hänvisas till det personalekonomiska bokslutet.

Av samtliga månadsanställda var 1 349 tillsvidareanställda, vilket motsvarar 1 297 årsarbetare. Det är en ungefärlig ökning med ett tjugotal tillsvidareanställda medarbetare, trots att antalet månadsanställda årsarbetare
minskat totalt sett, vilket främst beror på att minskningen
av nyanlända fått fortsatta följdeffekter i verksamheterna.
Samtidigt har kommunen tagit tillbaka äldreboendet Lillevång i egen regi, vilket gör att minskningen dämpats.

Antal månadsanställda
årsarbetare per förvaltning
per den 31 december

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2018

2019

2019

Kommunledningskontor

23

21

32

32

53

4

0

7

3

3

Samhällsbyggnadsförvaltning

65

63

66

64

127

4

8

1

4

12

9

7

18

17

24

3

3

5

7

10

Kultur- och fritidsförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning

90

94

293

302

396

23

18

44

30

48

Socialförvaltning

88

102

591

595

697

26

24

55

38

62

275

287

1 000

1010

1297

60

53

112

82

135

Totalt
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Löner och övriga personalkostnader
Under 2019 uppgick personalkostnaderna till drygt 754
mnkr. Den enskilt största posten var löner, samt poster
kopplade till löneutbetalningar. Ökningen jämfört med
tidigare år berodde till största delen på avtalsmässiga
löneökningar.

Direkta
personalkostnader (tkr)

2017

2018

2019

Arvode till förtroendemän

6 108

5 893

7 569

Ersättn. till uppdragstagare
Löner till arbetstagare
varav timlöner

Ersättningar till uppdragstagare samt omkostnadsersättningar minskade under 2019, vilket till stor del berodde
på att andelen nyanlända fortsatt minska. Även reseersättningar har fortsatt att minska.

Lön vid tjänstledighet

9 914

8 316

6 799

425 566

440 756

447 152

29 037

25 790

26 030

2 288

2 556

2 244

53 315

65 480

68 149

Sjuklön

5 977

6 498

7 128

Reseersättning, traktamente

1 536

1 455

1 344

Omkostnadsersättning

4 273

3 139

2 323

Övrigt

2 608

1 429

991

Personalomkostnader

191 444

203 146

210 643

Summa

703 029

738 668

754 342

Semesterlön

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick till cirka 4,2 procent
vilket är något högre än föregående år. Det är dock fortfarande en låg siffra i relation till övriga kommuner i Sverige.

Beträffande långtidssjukfrånvaron har den ökat hos kvinnorna, men minskat hos männen. Ökningen var störst hos
kvinnor i åldersgrupperna under 29 år, samt 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.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något i samtliga åldersgrupper, utom i gruppen över 50 år. I den gruppen har
sjukfrånvaron minskat, både vad gäller kvinnor och män.
Minskningen var dock större hos männen, som också har
en marginellt lägre sjukfrånvarosiffra totalt sett, jämfört
med föregående år.

För att lyckas 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
2018

<29år
2019

Sjukfrånvaro i procent

2,56

3,79

3,67

4,02

4,69

4,54

4,01

4,24

Sjukfrånvaro> 59 dagar

1,83

8,17

30,83

37,91

36,69

34,16

31,82

32,94

<29år
2018

<29år
2019

30–49 år
2018

30–49 år
2019

>50 år
2018

>50 år
2019

Totalt
2018

Totalt
2019

Sjukfrånvaro, kvinnor

30–49 år
2018

30–49 år
2019

>50 år
2018

>50 år
2019

Totalt
2018

Totalt
2019

Sjukfrånvaro i procent

2,65

4,05

4,09

4,60

4,79

4,74

4,28

4,62

Sjukfrånvaro> 59 dagar

2,58

10,75

32,80

42,24

36,92

35,00

33,08

35,84

Sjukfrånvaro, män

<29år
2018

<29år
2019

30–49 år
2018

30–49 år
2019

>50 år
2018

>50 år
2019

Totalt
2018

Totalt
2019

Sjukfrånvaro i procent

2,35

3,35

2,48

2,47

4,24

3,71

3,13

3,08

Sjukfrånvaro> 59 dagar

0,00

2,90

21,66

16,42

35,56

29,77

26,22

19,76
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Förvaltningsberättelse – förväntad utveckling
åren har kommunen lagt en grund för att hantera ovan
beskrivna utveckling.

Ekonomisk framtidsbedömning
Simrishamns kommun har ett stabilt ekonomiskt läge.
Resultatnivån bör dock återställas till minst runt 2,5 procent i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för
att möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer
också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme
för att skattefinansiera framtida investeringar och på så
sätt slippa en ökad skuldsättning.

En annan mycket stor utmaning för kommunen är befolkningsutvecklingen. Antalet invånare uppgick till 19 174
personer, vilket innebar en minskning med 113 personer
under 2019. De senaste två åren har befolkningsförändringen således sammantaget uppgått till minus 211 personer, vilket motsvarar -1 procent. Kommunens framtida
utvecklingsmöjligheter präglas till stor del av att befolkningen 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 personer till nuvarande nivå, med undantag för 2015 och 2016
då flyktingmottagandet tillfälligtvis gjorde att antalet
invånare ökade.

Efter hand som den samhällsekonomiska utvecklingen
blir svagare samt att fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna viktas om för att i sin helhet ingå i det
generella statsbidraget, krävs det en beredskap för kommunen att bibehålla en balanserad ekonomi. Framöver
kommer därtill kommunernas kostnader att öka till följd
av den demografiska utvecklingen, troligtvis med ökat
tryck från 2020 eller strax därefter. Genom de senaste
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Verksamhetsberättelse – koncernbolag
Simrishamns Bostäder AB
Övergripande information
(tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Övergripande information
(tkr)

20

20

120 960

129 797

Antal anställda (st)

12 940

14 704

Resultat efter finansiella poster

116 095

21 901

Nettoinvesteringar

Nettoomsättning

Bokslut
2018

Bokslut
2019

0

0

10 310

9 461

4 765

3 107

15 067

15 067

Uppdrag

Uppdrag

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

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

Årets händelser

Årets händelser

• Projektering av nytt hyreshus, Raketen, på Simrisvägen. Enligt planerna ska 24 lägenheter vara inflyttningsklara hösten 2021.

• Del av fastigheten Solrosen 17 såldes till Simrishamns
Bostäder AB för kommande bostadsprojekt.
• Lyckebyhuset på Garvaren 13 byggdes om till kommunen, dels till magasin för Österlens museum och
dels till lokaler för daglig verksamhet.

• Det särskilda boendet Stibyborg i Gärsnäs övertogs
från Simrishamns kommun och fyra lägenheter har renoverats för uthyrning.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljning

Lyckebyhuset på Garvaren 13 har under 2019 genomgått
ytterligare förbättringsåtgärder, såsom en omfattande
underhållsreparation av taket, samt byte av fönster och
dörrar.

Under året utfördes investeringar i byggnader för 25,2
mkr varav 4,3 mnkr avsåg Stagsgäreområdet där rörledningar byttes och tak renoverades. På Bruksområdet avslutades kulvertbyte på gård 5-7 och ventilationskåporna
på taket byttes ut för en kostnad på ca 6,0 mkr. Det investerades 0,5 mkr i konvertering av en lokal till en fullutrustad gästlägenhet på Bruksområdet och nya återvinningstationer tillkom på områdena Haren, Ängen och Prästabol. För att göra bostadsområde tryggare har satsning
skett på ny utomhusbelysning på Brevduvan, Hoven och
Bruket. Vakansgraden ligger på en låg nivå och kötiderna
för att få bostad är ca 1,5 år. Det fanns fyra vakanta lägenheter vid årets slut.

Avtal om förvärv av fastigheten Garvaren 6 är undertecknat, med villkor om flexibelt tillträde dock senast 202304-01.
Uthyrningsläget i bolagets fastigheter är gott. Samtliga
lokaler är i nuläget uthyrda så när som några kontorsplatser.

Ekonomi

Ekonomi

Bolaget visade ett överskott på 3,1 mnkr, vilket främst var
ett resultat av god uthyrningsgrad.

Bolaget visade ett överskott på 14,7 mnkr. Det innebär
fortsatt konsolidering av bolaget trots tunga investeringar.
Hyrorna höjdes den 1 januari 2019 med 1,5 procent.

Framtid
Utveckling av Skansen-området pågår i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är ett viktigt framtidsprojekt för både kommunen och bolaget. Projektet har
en stor potential att bidra till en hållbar tillväxt genom sin
attraktivitet.

Framtid
Bolagets verksamhet är utsatt för risker utifrån både befolkningsutveckling och finansiell utveckling, såsom
ränteutveckling och eventuellt framtida försämrade möjligheter för refinansiering. Utifrån inflyttning i kommunen samt de ökade kötiderna för att erbjudas en bostad,
bedöms dock att det även fortsättningsvis kommer att vara
en god bostadsefterfrågan.

Simrishamns Näringslivsutveckling avser också att bebygga Hyveln 1 som ligger strategiskt vid Simrishamns
södra infart, denna obebyggda industrimark förvärvades
av bolaget i januari 2020. På tomten kommer bolaget att
uppföra ett visuellt tilltalande kontor med förrådsbyggnad
där Simrishamnsbostäder är tilltänkt hyresgäst.
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Verksamhetsberättelse – koncernbolag
Österlens Kommunala Renhållnings AB
Övergripande information
(tkr)
Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

Bokslut
2018

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Bokslut
2019

0

0

37 049

37 492

-179

-121

0

0

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

Bokslut
2018

Bokslut
2019

17

16

14 453

15 667

3

3

135

148

Uppdrag

Uppdrag

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

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

Årets händelser
• Arbetat för att utveckla och förbättra kvaliteten. Urbaser har genomfört en ny turoptimering för att säkerställa att alla kunder får sina kärl tömda i tid. Samtidigt har Ökrab bytt ut 7 000 taggar på sina sopkärl för
att säkerställa att entreprenören har korrekt identifikation av kärlen och kunden blir rätt debiterad.

Årets händelser
• I september lanserades de första e-blanketterna som
kan fyllas i digitalt och ärendena kan följas via ”mina
sidor”. Plattform har under året installerats för att
kunna hantera e-fakturor.

• Under våren har de flesta av eleverna i årskurs fem i
ägarkommunerna varit på studiebesök på Sysavs anläggning i Malmö, vilket finansierats av Ökrab.

• Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning om tobak och
liknande produkter i kraft. Ansökningsförfarandet ställer större krav än tidigare på den som vill sälja tobak.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning

6 237 ton hushållsavfall transporterades till förbränning
under 2019, jämfört med 6 413 ton 2018. Sett över en
tioårsperiod har den totala mängden hushållsavfall till
förbränning minskat med cirka 3 000 ton. Genom att i
första hand åstadkomma återanvändning, materialåtervinning genom källsortering via återvinningsstationer och
återvinningscentraler samt energiutvinning genom förbränning samt biologisk behandling av matavfallet återvinns idag 98,5 procent av avfallet på ett miljö- och resursmässigt bra sätt.

Under året har det utförts 6 000 riskinventeringar och 1
290 inventeringar av enskilda avlopp och sammanlagt 1
200 inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är följande: 438 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 93 inspektioner av tobak-, öl och receptfria
läkemedel, 292 inspektioner på hälsoskydd, 192 inspektioner på lantbruk och 185 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet.

Ekonomi

Förbundet visade ett marginellt överskott, vilket var en
positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror till största
delen på den nya tobakslagen som genererat ökade timavgifter samt intäkter för nystartsjobb och försäljning av
tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag.

Ekonomi

Bolaget visade ett underskott på 0,1 mnkr. Anledningen
till ett fortsatt negativt resultat, var att bolaget hade en
högre kostnad för slamtömningsentreprenaden, på grund
av ny prissättning samt ökad avfallsmängd på återvinningscentralen. Till följd av detta gjordes en taxehöjning
på 3 procent 2019, vilket medförde ökade intäkter.

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 rapporter som ska bli tillgängliga för medborgarna samt
delge kunskapen vid tillsynsbesöken. Fokus kommer att
läggas på förbundets kärnverksamhet, det vill säga myndighetsutövning.

Framtid
Under 2020 kommer bolaget inleda ett arbete med att
utreda vilket hämtningssystem som är det optimala i området. Det kommer bland annat att hållas ett formellt samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen angående
TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem).
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Verksamhetsberättelse – koncernbolag
Verksamhetsuppföljning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Övergripande information
(tkr)
Antal anställda (st)

Bokslut
2018
49

48

Nettoomsättning

68 118

71 121

Resultat efter finansiella poster

-4 504

321

2 497

3 226

Nettoinvesteringar

Under året utbildade Sörf 3 851 personer fördelat på 182
utbildningar i brandskunskap, hjärt- och lungräddning,
systematiskt brandskyddsarbete och heta arbeten. Sörf
genomförde även 2 000 hem- och informationsbesök i
samband med brandskyddskontroller. Parallellt genomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (lagen om skydd
mot olyckor). Alla elever i medlemskommunerna i åk 2, 5
och 8 fick under året besök av Sörf.

Bokslut
2019

Uppdrag
Ekonomi

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

Förbundet visade ett resultat på 0,3 mnkr. Årets positiva
resultat innebär att förbundet återställt underskottet på 44
tkr från 2017. Prognosen för pensionsskuldsberäkningen
har varierat under året men den slutliga budgetavvikelsen
blev positiv med 662 tkr. Budgetavvikelsen för Räddningstjänst i beredskap blev -794 tkr. En trend av ökade
kostnader beror på flera faktorer. En högre personalomsättning bland RiB-personalen har medfört ökade kostnader för kläder, utrustning, utbildning och förlorad arbetsinkomst. Under de senaste åren har sjukvårdslarmen
varit fler och även inneburit ökade personalkostnader.

Årets händelser
• Ombyggnationen av brandstationen i Ystad färdigställdes. Nu finns bättre möjlighet för medarbetarna att
ta hand om kontaminerad utrustning samt att de kvinnliga medarbetarna har fått större utrymme för omklädning och dusch.

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.
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Håkan Erlandsson (C)

Uppdrag

Ekonomi

•

Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande organ.

Ekonomi (tkr)

0

0

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

Kostnader

1 120

1 083

Nettokostnader

1 120

1 083

Budget

1 025

1 105

-95

22

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

•

•

Intäkter

Budgetavvikelse

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

2018

2019

Framtid
En utvärdering av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i syfte att öka
medborgarnas möjligheter till delaktighet.

Årets händelser
Inga särskilda händelser att redovisa.

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktige hade under året elva ordinarie
sammanträden. Allmänhetens frågestund anordnades i samband med behandlingen av årsredovisning
2018 samt budget 2020. Elva motioner och sju
interpellation ställdes. Under året inkom 54 nya
medborgarförslag, vilket var en ökning jämfört med
tidigare år.

24

Verksamhetsberättelse – kommunrevisionen
Kommunrevisionen
Ordförande: Alf-Göran Andersson (M)

Uppdrag

tegration, borgensavgifter för de kommunala
bolagen, finansiering av Kiviks avloppsreningsverk, bemanning inom äldreomsorgen, följsamhet till utlovande handläggningstider enligt
kommunens hemsida, övergripande insatser avseende kompetensförsörjningen och socialnämndens ekonomiska prognosarbete.

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

Årets händelser
•

•

•

Förutom lagstadgad granskning av delårs- och
årsbokslut har kommunrevisionen genomfört
djupgranskningar och grundläggande granskningar. Påbörjade djupgranskningar under 2019
är IT-säkerhet, elevhälsans organisation, roller
och ansvar inom barn- och utbildningsförvaltningen (den så kallade akutgranskningen) och
underhållsplaner inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett av målen har handlat om att kommunicera
granskningsrapporter till allmänhet och internt i
kommunen. Den så kallade akutgranskningen
har tagit mycket tid och resurser i anspråk.
Granskningens slutsatser har redovisats för
barn- och utbildningsnämndens ledning, kansli,
presidium, nämnd och för kommunfullmäktiges
ledamöter. Utöver detta har revisionen hanterat
en omfattande medie-bevakning.

Verksamhetsuppföljning

De förtroendevalda revisorerna har fortsatt med
arbetet att utveckla modellen för grundläggande
granskning, vilket innebär en form av förstudier
av företeelser och processer inom kommunens
verksamheter. Valet av områden föregicks av
den årliga risk- och väsentlighetsanalysen. De
grundläggande granskningarna har avsett områdena, nämndernas ekonomiska uppföljning, in-

Under våren genomförde revisorerna en risk- och
väsentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en
revisionsplan för år 2019. Planen har följts upp på
varje revisionssammanträde för att säkerställa att all
verksamhet reviderades utifrån analysens riskbild.

Måluppföljning
Nämndsmål

Måluppföljning

Revisionens djupgranskningar kommuniceras med en
pressrelease till media.

Målet är uppfyllt. Samtliga granskningar har åtföljts av en pressrelease.

Revisionens djupgranskningar och nämndernas svar
ska publiceras på hemsidan i syfte att ge medborgare
ökad insyn i kommunens arbete.

Färdigställda granskningar är publicerade.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2018

Den negativa avvikelsen beror på akutgranskning
av roller och ansvar inom barn- och utbildningsnämnden, arvodeskostnader för dubbel revision och
för korrekt redovisning av revisionskostnader kring
årsskiftet.

2019

0

0

Kostnader

1 224

1 313

Nettokostnader

1 224

1 313

Budget

1 230

1 260

Budgetavvikelse

6

-53

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Framtid
Revisorskollegiet kommer att fortsätta att utveckla
dels den grundläggande granskningen och dels
återrapportering av revisorernas iakttagelser och
slutsatser till nämnderna och kommunfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse – valnämnden
Valnämnden
Ordförande: Carl Strömberg

Uppdrag

nomi

•

Förbereda och genomföra allmänna val och
folkomröstningar på lokal nivå.

Ekonomi (tkr)

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

•

2018

2019

Intäkter

407

487

Kostnader

762

668

Nettokostnader

355

182

Budget

350

350

-5

168

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Budgetavvikelse

•

Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid äldreboenden.

Årets händelser
I maj genomfördes val till Europaparlamentet.

Framtid

Verksamhetsuppföljning

Nästa ordinarie val till riksdagen infaller i september 2022.

Valdeltagande i Sverige vid EU-valet var 55,27
procent jämfört med 51,07 procent vid EU-valet
2014. För Simrishamns kommun var siffrorna 56,8
procent jämfört med 47 procent 2014, en ökning
med 9,8 procentenheter.

Måluppföljning
Valnämnden ansvarade för att verksamheten
bedrevs i enlighet med bestämmelserna i vallagen
och i andra författningar som reglerar frågor knutna
till nämndens verksamhet
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Roland Persson
Kanslichef: Anita Ipsen

Uppdrag
•

Vara tillsynsmyndighet för ansvarsområdet
godmanskap, förvaltarskap, förmyndarskap
samt godmanskap för ensamkommande
barn/ungdomar. Överförmyndaren är också en
utredande och beslutande myndighet.

Årets händelser
•

Antalet ensamkommande flyktingbarn/ungdomar fortsatte att minska till följd av
minskat inflöde, att man får uppehållstillstånd
och särskilt förordnad vårdnadshavare samt
fyllt 18 år.

•

Informations- och utbildningsaktiviteter för
ställföreträdare genomfördes

Ekonomi

Verksamhetsuppföljning
Antalet personer med ställföreträdare vid årets slut
var 398 personer, varav ensamkommande
barn/ungdomar med god man var fyra och nio med
särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ekonomi (tkr)

2018

2019

Kostnader

2 765

3 068

Budget

2 805

2 880

40

-188

Budgetavvikelse

Antalet handläggare var 1,5, varav 0,5 är beredskap
för att kunna ta emot respektive handlägga ensamkommande, kunna ersätta vid frånvaro och hjälpa
till vid arbetstoppar i hela verksamheten.

Överskridandet härrörde sig i huvudsak från svårigheterna att bedöma effekterna av ett förändrat statligt ersättningssystem för ensamkommande. Tidigare fick kommunerna ersättning för sina reella
kostnader. Numera utgår istället en schablon.

Internkontrollplan upprättades, beslutades och följdes.

Framtid

Måluppföljning

Antalet personer med företrädare har en följsamhet
till demografin. Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet beräknas få
betydelse först längre fram. Antalet ensamkommande är lågt, men det måste finnas en beredskap
för att hantera förändringar.

Kommunfullmäktige fastställde inga verksamhetsspecifika nämndmål för 2019 avseende överförmyndaren. Överförmyndaren satte egna verksamhetsmål innehållande korrekt myndighetsutövning
med korta handläggningstider. Länsstyrelsens årliga
uppföljning visade att målen i allt väsentligt är
uppnådda.

27

Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande: Jeanette Ovesson (M)
Förvaltningschef: Diana Olsson

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

• Helhetsansvar för kommunens verksamheter,
utveckling och ekonomiska ställning.

Arbetet med heltid som norm för samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde genomfördes
och sattes i drift på socialförvaltningen. Arbetet
påbörjades på övriga förvaltningar. Närmast i tur
står barn- och utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Chef- och ledarutvecklingsprogrammet, som löpt
under tre år, utvecklades ytterligare och gick nu in i
en ny fas med fokus på hållbart ledarskap. Arbetet
med chef- och ledarkriterier avslutades och är nu i
drift.

• Leda kommunens verksamhet genom att utöva
en samordnad styrning och leda det arbetet med
att ta fram styrdokument för kommunen.
• Följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Under hösten genomfördes en medarbetarenkät.
Svarsfrekvensen ökade jämfört med föregående
mätning.

• Kommunens Facebook- och Instagram-konton
blev bäst av alla myndigheters i Sverige under
våren.

Kommunens lokala barnombudsman ingick under
året i olika arbetsgrupper för att stärka barnrättsperspektivet med barnens bästa i fokus. En ny handlingsplan för att stärka barns rättigheter antogs av
kommunfullmäktige.

• Interreg-projektet MARELITT Baltic avslutades. Projektet var framgångsrikt och skapade
både uppmärksamhet och ett internationellt miljöpris. I augusti besökte H.K.H. Kronprinsessan
Victoria Marint centrum för att ta del av arbetet
med spökgarnsproblematiken.

Arbetet med fiberutbyggnad på landsbygden fortgick i ett stort område i södra kommunen som innebar att uppemot 1 000 nya fastigheter anslöts till
fiber. Per den 31 december hade cirka 95 procent av
hushållen i kommunen möjlighet till fiberanslutning.

• Sydkustleden, en 26 mil nationell turismcykelled mellan Simrishamn och Helsingborg, invigdes i juni. Sydkustleden binds samman med
Sydostleden som går från Simrishamn till
Växjö.

Säkerhetstest av IT-miljön genomfördes för att
upptäcka säkerhetsluckor. Resultatet visade att den
övergripande säkerheten bedöms vara i bra skick.

Årets händelser

Under våren utökades Simrishamn WiFi, kommunens öppna trådlösa nät på offentliga platser, med
fler surfpunkter.

• Simrishamns kommun blev nominerad till Årets
Nyföretagarkommun.

Den 1 april infördes en lag att alla inköp inom offentlig sektor ska faktureras elektroniskt faktura.
Detta medförde att kommunens leverantörer var
tvungna att skicka elektroniska fakturor till kommunen. En fakturaportal skapades till de leverantörer som själva inte hade ett system där de kunde
skicka elektroniska fakturor.
Arbetet med att lägga in alla kommunens tillgångar
i en anläggningsreskontra i affärssystemet fortsatte.
Under 2018 lades alla investeringar inom skattefinansierad verksamhet in och under året fortsatte
arbetet med investeringar inom vatten- och av-
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loppsverksamheten. Nu finns kommunens samtliga
tillgångar samlade i en anläggningsreskontra i
affärssystemet.

resson med företaget Svabesholms Kungsgård AB.
Årets nyföretagare tilldelades Ida Hallberg med
företaget IDA Hälsocoach. Priset för Årets unga
företagare delades ut till Kristofer Åberg som har
företaget Järnet i Elden. Marint centrum utsågs till
Årets näringslivsambassadör.

Kommunen annonserade 35 upphandlingar under
året, vilket är något lägre än 2017 och 2018 då det
annonserades 43 respektive 40 stycken. Endast två
av kommunens upphandlingar överprövades, vilket
utgör 5,7 procent av samtliga upphandlingar.

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn, som
är en ekonomisk förening, bildades av kommun,
fastighetsägare och handlare för att gemensamt öka
attraktiviteten och stärka handeln långsiktigt i Simrishamn. Arbetet sker tillsammans med Svenska
Stadskärnor och flera arbetsgrupper aktiverades
med olika fokusområden.

Nätverket Centrala kommunikationsgruppen etablerades under året. I kommunikationsgruppen finns
representanter från förvaltningarna, Kontakt Simrishamn samt kommunledningskontorets informationsansvarige och den digitale kommunikatören.
Här inventeras behov, skapas lösningar och erbjuds
verktyg för kort- och långsiktig kommunikation.

Lunds universitet och Simrishamns kommun undertecknade i september ett avtal om att etablera en
gemensam forsknings- och innovationsmiljö på
Marint centrum, med fokus på Hanöbuktsregionens
miljö och utveckling. Verksamheten finansieras av
universitet, kommunen och Region Skåne och utvecklades operativt från den 1 oktober.

Ytterligare arkivlokal på Valfisken kunde tas i
anspråk under året. Den nya arkivlokalen kommer
att avlasta centralarkivet och skapa utrymme för de
större förvaltningarnas slutarkiverade handlingar.
En informationssäkerhetspolicy för samtliga förvaltningar togs fram.

Arbetsmarknadsverksamheten, med hjälp av extratjänstanställda medarbetare och mellan bemanningsenhet, HR-enhet och i facklig samverkan,
genomförde basprogram 1 för invandrade som en
väg till kompetensförsörjning för vård och omsorg.
Även Basprogram 2 och 3 för invandrade försörjningsstödstagare genomfördes.

Kontakt Simrishamn utvecklade arbetet med befintliga ärendetyper. Av de nästan 55 000 ärenden till
Kontakt Simrishamn inkom 73 procent via telefon,
24 procent via e-post och 3 procent via besök till
stadshuset. Detta ligger i linje med föregående år.
De vanligaste ärendena avser bygglov, försörjningsstöd och hemtjänst.

Kommunstyrelsens interna kontroll genomfördes i
enlighet med den antagna kontrollplanen för året
utan väsentliga avvikelser.

Den 14 november genomfördes årets stora företagarkväll. Till Årets företagare utsågs Anders Thu-

29

Verksamhetsberättelse – Kommunstyrelsen
Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Öka samarbetet med Region Skåne och
Trafikverket för förbättrad infrastruktur och
kollektivtrafik

Målet är inte uppfyllt. Antalet resande med busstrafiken minskade från
199 000 resor år 2018 till drygt 186 000 resor år 2019. Skånetrafiken har
inte lämnat någon statistik gällande resor med tåg. Det saknas statistik
för antalet inställda tåg mellan perioden september till december 2019
med anledning av banarbetet som pågick då. Bortser man från denna
period minskades antalet inställda tåg under 2019 jämfört med 2018.

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

Målet är delvis uppfyllt. Arbetslösheten i kommunen ökade mellan september 2018 till september 2019 med 0,1 procent. Totala andelen hushåll med behov av försörjningsstöd minskade från 367 stycken år 2018
till 344 stycken år 2019. Den totala mängden avfall i kommunen minskade jämfört med 2018.

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

Målet är uppfyllt. Under 2019 påbörjades byggandet av 53 nya lägenheter i flerbostadshus.

Genom god planering skapa offentliga rum
som är attraktiva och trygga att vistas och
förflytta sig i.

Målet är inte uppfyllt. Enligt Polisens trygghetsmätning ökade känslan av
otrygghet i Simrishamns kommun 2019 jämfört med 2018. Det genomfördes sex trygghetsvandringar under året. Målet är tre stycken.

Som attraktiv arbetsgivare ska vi rekrytera,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att utveckla verksamheterna.

Målet är inte uppfyllt. Personalomsättningen, som enligt indikatorn ska
minska jämfört med föregående år, ökade totalt i kommunen från 10,3
procent år 2018 till 12 procent år 2019. En viss personalomsättning är
dock alltid bra. Andelen medarbetare som upplever att Simrishamns
kommun är en attraktiv arbetsgivare minskade totalt i kommunen från 72
procent till 70 procent sedan förra gången en medarbetarenkät genomfördes, år 2017. Resultatet varierade mellan olika verksamheter. Sjukfrånvaron ökade något från 4,3 procent år 2018 till 4,5 procent år 2019
men den är trots detta fortsatt låg.

Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och Målet är uppfyllt. Digitaliseringen mättes genom SKR, Sveriges kommuflexibilitet ska tillgodoses genom effektiva
ner och regioners, verktyg E-blomlådan. Värdet ökade från 13,8 år 2018
rutiner, digitalisering och utveckling av våra till 15,6 år 2019.
tjänster.
Antal uppklarade ärenden i Kontakt Simrishamn ökade från 36,8 procent
år 2018 till 49,1 procent år 2019. Svarstiden i telefon i Kontakt Simrishamn tangerade samma resultat som 2018. Det vill säga 77,4 procent
av telefonsamtalen besvarades inom 30 sekunder.
Utveckla nya arbetssätt för att uppnå högre
medborgarinflytande från enskildas förslag
till dialog med allmänheten.

Målet är delvis uppfyllt. Detta genom att kommunalråden hade minst två
dialoger med medborgare avseende trygghet i byarna tillsammans med
Polisen.
Vid senaste mätning ökade värdet avseende Hur väl medborgarna upplever att de har insyn och inflyttande över kommunens verksamhet från
32 år 2017 till 40 år 2018. Det finns inget resultat för 2019.
Vid senaste mätning ökade värdet avseende Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling från 35 år 2017 till
40 år 2018. Det finns heller inget värde för 2019.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2018

av beslutsstödsystemet skedde under året samt ett
överskott på projektet digitalisering. Investeringsmedlen som inte användes under året överförs till år
2020 då både utveckling av Hypergene och digitalisering kommer ske.

2019

Intäkter

10 326

6 594

Kostnader

97 271

93 004

Nettokostnader

86 945

86 410

Budget

88 805

89 220

Budgetavvikelse

1 860

2 810

Nettoinvesteringar

1 086

1 467

Budget

2 301

2 545

Budgetavvikelse

1 215

1 078

Framtid
E-signering kommer införas för till exempel protokoll och avtal. Det kommer även skapas förutsättningar för att kunna skicka digital myndighetpost,
främst beslut i olika frågor, exempelvis till Kivra.
E-förslag kommer implementeras, vilket innebär att
medborgarförslagen som finns idag kommer att
ersättas med e-förslag.

Kommunstyrelsen visade ett överskott på 2,8 mnkr.
Detta främst beroende på att kostnader för färdtjänst
var lägre än budgeterat samt att möjligheten till
gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för
de som fyllt 75 år utnyttjades i mindre omfattning
än beräknat, vilket gav ett överskott på 2,1 mnkr.

Kompetensutvecklingen av kommunens chefer
kommer att gå in i en ny fas där fokus kommer att
ligga på hållbart ledarskap. Även arbetet med ett
hållbart arbetsliv kommer fortsätta utvecklas för att
bibehålla en god arbetsmiljö för medarbetarna.

En annan förklaring var att övergripande personalåtgärder, som exempelvis friskvårdsbidraget som
erbjuds medarbetare och företagshälsovården, inte
nyttjades fullt ut, vilket innebar ett överskott på 0,4
mnkr.

Marint centrum kommer koordinera ett temaår om
havet 2020. Under 2020 kommer även Marint centrums 10-årsjubileum uppmärksammas.
Den strategiska plattformen för en växande, lönsam
och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne kommer
att ses över.

Kommunledningskontorets enheter uppvisade totalt
ett överskott på 0,1 mnkr, framför allt beroende på
tjänstledigheter och vakanser. I övrigt härrörde sig
den positiva budgetavvikelsen till att anslaget för
sponsorbidrag blev lägre än budgeterat på drygt 0,1
mnkr, att medlemsavgifterna till förbund och organisationer blev lägre än förväntat på 0,2 mnkr,
kostnader för försäkring och fastighetsskatt blev
lägre än budgeterat på 0,3 mnkr samt att det blev ett
överskott på feriearbete på 0,2 mnkr.

Under första halvåret 2020 kommer nära 300 av
kommunens accesspunkter till det trådlösa nätverket bytas ut.
Utvecklingen av beslutsstödsystemet Hypergene
kommer fortsätta under 2020.
En ny budgetprocess har arbetats fram och ska
beslutas i kommunstyrelsen i januari. Den nya budgetprocessen kommer gälla från och med budgetår
2021. Den största skillnaden jämfört med tidigare
budgetprocess är att budgetberedningen hanterar
samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt
och exploateringsprojekt under våren 2020 istället
för under hösten som tidigare.

Överskottet på kommunstyrelsen dämpas något
genom att arvodena till de förtroendevalda i kommunstyrelsen blev 0,3 mnkr högre än budgeterat
samt att det var ett underskott på kapitalkostnader
på 0,3 mnkr.
Den positiva budgetavvikelsen avseende investeringar berodde framför allt på att ingen utveckling
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Byggnadsnämnden
Ordförande: Anders Johnsson (M)
Förvaltningschef: Marie Leandersson

Uppdrag
•

•

•

Byggnadsnämnden har som specialreglerad
nämnd enligt stadgarna i 1 kap. 4 § och 12 kap.
1 § plan- och bygglagen (2010:900) den närmaste insynen över byggnadsverksamheten i
kommunen.

•

Digitaliseringen av bygglovsarkivet slutfördes
och arkivering av äldre bygglovshandlingar inleddes.

•

Arkitekturpriset för 2019 tilldelades Gärsnäs
AB och Dive Architects AB.

Verksamhetsuppföljning

Byggnadsnämnden prövar frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, anmälningspliktiga åtgärder och övriga beslut enligt 9 och 10
kap. i plan- och bygglagen samt utövar tillsyn
över byggnadsverksamheten och prövar frågor
om olovligt byggande m.m. enligt 11 kap. i
plan- och bygglagen och de övriga lagbestämmelser som berör byggnadsverksamheten och
vars efterlevnad inte bevakas av annan nämnd.

Plan- och bygglagen ändrades så att ärenden som
inte handläggs inom föreskriven tid ska få reducerad bygglovsavgift. Totalt fick 27 bygglovsärenden
reducerad avgift på totalt ca 80 000 kr.
Komplexiteten på ärendena ökade med 22 procent
jämfört med 2018. Största skillnaden var att under
året inkom 52st nya komplicerade förhandsbesked
jämfört med 23st under 2018 och att antalet enklare
anmälningsärenden (eldstäder) har minskat från
212st 2018 till 167st 2019.

Byggnadsnämnden ansvarar för Simrishamns
kommuns arkitekturpris tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.

Antalet överklagade bygglovsbeslut var 27, jämfört
med 23 året före. Av 32 överprövningsbeslut från
första instans (länsstyrelsen) kvarstod 21 ärenden.
Av de elva beslut som upphävdes var fyra tagna av
byggnadsnämnden varav ett ärende mot förvaltningens förslag till beslut.
Under året beviljades 30 bygglov som avsåg nya
enbostadshus och 29 bygglov avseende fritidshus,
jämfört med 19 bygglov för enbostadshus och 28
bygglov för fritidshus under 2018. Antalet beviljade
bygglov för flerbostadshus (fyra beslut, 52 lägenheter) var något lägre än förra året (sex beslut, 71
lägenheter).
Antal bygglovsbeslut om förhandsbesked uppgick
till totalt 37, varav 29 var positiva. Tio beslut var
utanför sammanhållen bebyggelse, tre var negativa
och fem avskrevs på den sökandes begäran. En stor
ökning jämfört med totalt tio positiva förhandsbesked 2018.

Årets händelser
•

Ny delegationsordning utökade handläggarnas
rättigheter att fatta beslut på delegation med
främsta syfte att förkorta handläggningstiderna.

•

E-tjänster infördes, vilka innebär att det går att
söka bygglov digitalt via Bank-ID. Det finns
också möjlighet att komplettera sin ansökan,
svara på remisser och kolla ärendets status.
Under året inkom 33 procent av ansökningarna
via e-tjänst, vilket är en hög siffra jämfört med
andra kommuner vid starten av e-tjänster.

Byggnadsnämnden fattade i 14 ärenden annat beslut
än vad förvaltningen föreslagit. Det handlade framför allt om ärenden avseende förhandsbesked utanför detaljplanerat område och tolkning av översiktsplanen.
Inga avvikelser av betydelse upptäcktes vid den
interna kontrollen.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Utveckla bystrukturer genom att inkludera
och tillvarata närområden.

Målet är inte uppfyllt. Endast 66 procent av förhandsbeskeden ligger inom
sammanhållen bebyggelse (målvärde 90 procent).

Ny bebyggelse bör relatera till övergripande
infrastruktur.

Målet är delvis uppfyllt. Av 29 förhandsbesked har tre saknat uppgifter om
avstånd till kollektivtrafik.

Skapa bebyggelseområden genom att utnyttja möjliga kommunikationsvägar både
nära byar och mellan byar.

Målet är uppfyllt. Mängden positiva förhandsbesked har ökat.

Klimatförändringar ska beaktas vid handläggning.

Målet är uppfyllt. Inga bygglov är beviljade under +3,0 meter över havet.

Vid ny- och ombyggnader ska energieffektivi- Målet är inte uppfyllt. Taxor har inte setts över för differentierade taxor för
tetsvärden och materialval premieras för att
miljöklassade byggnader.
bidra till minskad miljöbelastning.
Bygglovstaxor ska ses över så att byggnader
som är plushus eller 0-energihus premieras
genom differentierade avgifter.

Målet är inte uppfyllt. Taxor har inte setts över för differentierade modell för
nybyggnad av nollenergi- eller plusenergihus.

Vara positiv till nybyggnation där det finns
möjlighet till VA, el och bredband.

Målet är uppfyllt. Följer lagkrav och ökat antalet positiva förhandsbesked

Vara proaktiv och uppsökande genom delaktighet i olika sammankomster, t.ex. företagsfrukost.

Målet är uppfyllt. Information till byggare på JHL i Tommarp och PoG i
Tomelilla.

I varje sammanhållande bebyggelse tillföra
arkitektur- och kulturmiljöprogram för medborgarnas gemenskap och påverkan

Målet är delvis uppfyllt. Arbete med arkitektur- och kulturmiljöprogram
pågår.

Tydligare dialog med medborgarna för justering och ändringar i förhands- och bygglovsbesked.

Målet är delvis uppfyllt. Tidig och tydlig dialog sker efter granskningsmöten.

Öka tillgängligheten oavsett kön, ålder,
etnicitet och funktionsvariationer i bygglovsprocessen och för fysiska lösningar.

Målet är uppfyllt i enlighet med plan- och bygglagen.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

Framtid
2018

Byggnadsnämnden tar från och med 2020 över
arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar för bygglovsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden.
Tillsynsplanen ska följas upp årligen. Framför allt
viktigt 2020 så att tillräckliga tjänster finns och en
plan för att hantera mängden icke avslutade tillsynsärenden.

2019

0

0

Kostnader

689

741

Nettokostnader

689

741

Budget

813

833

Budgetavvikelse

124

92

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Bygglovstaxan ses över enligt SKR:s (Sveriges
kommuner och regioner) modell, detta för att bland
annat bli tydligare mot medborgaren (mer fasta
avgifter). Inventering av kustsamhällen avseende
takkupor och takfönster ska implementeras i det
pågående arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

Byggnadsnämnden uppvisade ett överskott om 92
tkr. Överskottet beror främst på att kostnader för
utbildning, logi och övriga kostnader var lägre än
budgeterat.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
Förvaltningschef: Marie Leandersson

Uppdrag
•

•

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom lokalförsörjning, fastigheter, byggnader och infrastruktur/markanläggningar, planläggning av mark
och vatten, exploateringsverksamhet, resurs-,
naturvårds-, klimat-, energi- och miljöfrågor
som inte innebär myndighetsutövning, kostverksamhet, städverksamhet, hamnverksamhet
och vatten- och avloppsanläggningar.
Nämnden bedriver verksamhet för mätningberäkning-kartering, GIS samt namnsättning av
gator, by- och gårdsadresser.

•

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för Simrishamns kommuns miljöpris.

•

Nämnden är kommunens väghållningsmyndighet, trafiknämnd och VA-huvudman och svarar
för de uppgifter som enligt lag eller annan författning följer av detta.

•

Samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som fastighets-/markägare i Österlens
vattenråd, vattenrådet för Nybroån, Kabusaån
och Tygeån, vattenvårdsförbundet för västra
Hanöbukten, dikningsföretag, samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter.

•

Vidare företräder samhällsbyggnadsnämnden
kommunen i Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening.

•

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

•

Nämndens förvaltning bereder även ärenden åt
kommunstyrelsen gällande översiktsplanering
och strategiska infrastrukturfrågor.

Årets händelser
•

Havsplanen – en fördjupning till
översiktsplanen var ute på samråd.

•

I arbetet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet inventerades 18 av kommunens 62
byar. En bidragsansökan till länsstyrelsen
gjordes för medel till inventering av resterande
byar under 2020.

•

Ett förslag till cykelplan var ute på remiss
under våren. Nu pågår ett större omtag kring
cykelplanen.
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•

Äldre exploateringsprojekt analyserades och 25
avslutades. 51 aktiva projekt kvarstår.

•

Hamnrenovering genomfördes i Simrishamn
och en pirarm akutåtgärdades i Baskemölla
hamn.

•

Gräsklippningen återtogs i egen regi.

•

Deltagandet i LIFE-projekt Semiaquatic
avslutades. Projektet resulterade i anläggande
av två mindre våtmarker i Gladsax hallar, vilka
delvis finansierades av länsstyrelsen.

•

Genomförandet av LONA-finansierade
projektet Friluftsliv och rekreation i
Åbackarna, Simrishamn, fortsatte. 1 600 meter
gångstigar byggdes och/eller renoverades inom
området, samt att anläggande av den andra och
sista våtmarken inom projektet påbörjades.

•

Arbetet med heltidsresan för kostenhetens
personal startade, för att införa heltid som norm
under 2020.

•

Underhållsplaner för beläggning av gator och
vägar, gatubelysning, park- och grönytor,
hamnar samt de kommunala byggnaderna
(fastigheter) godkändes under året.

•

Arbetet med att inrätta ett gemensamt
driftbolag för VA-verksamheterna med
Tomelilla kommun fortsatte.
Kommunfullmäktige beslutade att anta
aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal,
ägardirektiv för styrelsen, att tillsätta en
interimsstyrelse bestående av tre ledamöter
från vardera kommunen, samt att delegera till
interimsstyrelsen att fatta erforderliga beslut
för att bilda bolaget och starta dess verksamhet
samt att rekrytera vd.

•

Avtal tecknades med Ystads kommun för köp
av dricksvatten från Glemmingebro vattenverk.

•

Invigning av ”Morgondagens kommunala
vattenrening” genomfördes i maj.

•

Naturvårdverket beviljade 6,3 mnkr i bidrag för
läkemedelsrening i Sankt Olofs reningsverk.

Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsuppföljning

kommuns mest publika yta, renoverades under
våren.

En analys av översiktsplanen genomfördes under
året och i november beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns
kommuns översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till
två tematiska tillägg och fördjupningar till översiktsplanen: fördjupning av Simrishamns stad och
infrastrukturplan.
Projektet Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne
med deltagande och medfinansiering från Simrishamns, Tomelilla, Helsingborgs, Kristianstads och
Hässleholms kommuner samt Sveriges Byggindustrier Syd slutredovisades i september.
Projektet ägde rum inom ramen för Strukturbild för
Skåne och syftade till att identifiera vilka kvaliteter
i planeringen som skapar attraktivitet.

I november återgick Lillevångshemmet i kommunal
regi, vilket innebar att kostenheten tog över
tillhandahållandet av huvudmålet mitt på dagen.
Som en följd av detta sänds 48 portioner från
tillagningsköket på Skönadalshemmet till
Lillevångshemmet varje dag.

Entrén till Sankt Olofs-badet tillgänglighetsanpassades för barnvagnar och rullstolar. Här lades
också gummibeläggning runt hopptorn och
trampolin. Hammenhögsbadet fick till säsongsöppningen ny plattläggning runt stora bassängen.
På Tobisviksbadet installerades en ny backspolningspump och filtertankarna fick nya fundament.
Utomhus lagades skador i gummibeläggningen i
gångstråken. Utjämningsbassängen på Korsavadsbadet tätades och mindre betongskador lagades.
Konstgräsplanen i Skillinge fick belysningen
översedd och en del ljuskällor byttes ut. I
Korsavadshallens C-hall slipades och lackades
golvet.

Första etappen (av tre) av överföringsledningen,
Brösarp och Kivik, färdigställdes mellan Kivik och
Ravlunda. Etappen utfördes i samband med
Trafikverkets gång- och cykelväg. Projektet
fortsätter under 2020 med sträckan mellan
Ravlunda och kommungränsen till Tomelilla.
Arbetet med att ta fram med en vattenförsörjningsplan fortsatte. Syfte med vattenförsörjningsplanen
är att ge en långsiktig och väl förankrad plan för
vad som krävs för att kunna säkerställa en hållbar
dricksvattenförsörjning.
Arbetet med vattendomar och vattenskyddsområden
fortsatte.

Gångfartsområde infördes under sommartid på
delar av Storgatan i Simrishamn för att skapa en
attraktiv och trygg miljö för gående och cyklister.

Barnrättsperspektivet har börjat att genomsyra allt
arbete som samhällsbyggnadsförvaltningen och
samhällsbyggnadsnämnden genomför.
Förvaltningen hade under året en representant i det
kommunövergripande barnrättsteamet.
Förvaltningens interna barnrättsteam kom igång
med sitt arbete och hade flera möten. De tog fram
checklistor och enkätfrågor för uppföljning av
skolungdomarnas uppfattning om sin närmiljö, som
ska kunna ligga till grund för framtida beslut och
utgöra underlag för utvecklings- och utvärderingsarbete.

Projektdirektiv för utredning av huvudmannaskapet
för allmän platsmark (inklusive väghållaransvaret),
i samtliga samhällen, godkändes i nämnden och
arbetet startade. Utredningen ska bland annat ge
beslutsunderlag för vilken inriktning kommunen
ska välja avseende skötsel av i dag enskilda vägar.
Sösk-samarbetsprojektet kring invasiva, främmande
arter, finansierat inom Leader, avslutades under
våren. Arbetet med att implementera ekosystemtjänster och synliggöra värdet av dessa och
ekologisk kompensation i samband med planering
och exploatering fortsatte.

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

Under första halvåret fortgick arbetet med renoveringar av kommunens hamnar i Skillinge och
Simrishamn, genom undervattensarbete och
gjutning för att åter- och säkerställa hamnarna till
en ”nollnivå”. Bryggan vid hamnplan, Simrishamns

Den interna kontrollen fastställdes och genomfördes enligt plan. Uppföljningen visar på i huvudsak
korrekt hantering med några mindre avvikelser med
tillhörande åtgärdsförslag.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Öka Simrishamns stadskvaliteter attraktiv, trivsam och upplevelserik miljö för
boende och besökare.

Målet är uppfyllt. Nöjd-Region-Index (NRI) SCB 2018: Betygsindex för
Bostäder 57 (riksnitt 53)

En levande landsbygd - ett hållbart modernt
samhälle behöver en levande landsbygd, för
att kunna erbjuda närproducerad mat,
attraktiva boendemiljöer med närhet till
service och kommunikationer, rekreationsmöjligheter och mötesplatser m.m.

Målet är uppfyllt. Detaljplaneringen följer översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet.

Utveckla och värna byggnadskulturen - vi
ska både skapa nya kulturmiljöer och bevara
vårt kulturarv.

Målet är uppfyllt. Kulturmiljöaspekter i plan- och bygglagen följs.
Utvecklingen av arkitektur- och kulturmiljöprogrammet pågår.

Infrastrukturen i kommunen ska utvecklas för Målet är delvis uppfyllt. Ständigt pågående långsiktigt arbete, framtagna
att möta behov gällande kortare restider,
utredningar visar att större investeringar krävs. Arbete mot Region Skåne
tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
att åtgärder i vår kommun prioriteras i RTI-plan kommande mandatperiod.
Cirkulära vattentjänster (gå från linjära till
cirkulära).

Målet är delvis uppfyllt. Bidrag från Naturvårdsverket för läkemedelsrening
i reningsverken Stengården, Kivik och Sankt Olof. Är första steget i
omställning till anläggningar där resurser som vatten och näringsämnen
kan återföras till naturen i ett kretsloppstänk.

Värna natur- och kulturlandskapet,
kommunens främsta resurs måste värnas
och ses som en tillgång som tillhör alla.

Målet är delvis uppfyllt. Arbetar med en helhetssyn på förvaltningen av
landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. Följer lagstiftning, översiktsplan och naturvårdsprogrammet.

Andelen inköpta ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och klimatsmart mat
ska öka.

Målet är delvis uppfyllt. Samma nivå som 2018 = 17 procent.

Hållbar effektiv resurshantering – användningen av fossil energi för uppvärmning av
byggnader, bränsle till transporter,
produktion av el samt avfallsmängden ska
minska.

Målet är delvis uppfyllt. Inget fossilt bränsle används för uppvärmning av
de kommunala byggnaderna.

God planeringsberedskap för verksamhetsområden.

Målet är uppfyllt. Antal lediga tomter på kommunalägd mark i beredskap
för verksamheter/industri/handel i Simrishamns stad: > 10.

Utveckla handelshamnen i Simrishamn.

Målet är delvis uppfyllt. Intäktsökningar på 20 procent i varuavgifter,
magasinering, hamnavgifter.

Bostäder för alla - för alla skeden i livet bostadsbyggandet ska erbjuda ett varierat
utbud som motsvarar behov och
förväntningar hos dagens och morgondagens medborgare.

Målet är uppfyllt. Detaljplanering sker för ett varierat utbud av bostäder i
enlighet med bostadsförsörjningsprogrammets prioriteringar.

Nya mötesplatser - skapa mer liv i både
staden och byarna. Fler mötesplatser,
plattformar och kontaktytor - både digitala
och fysiska.

Målet är uppfyllt. Mötesplatser finns i samtliga byar.

God inomhusmiljö i ändamålsenliga lokaler.

Målet är uppfyllt. Godkända OVK.

God kvalitet avseende måltider.

Målet är uppfyllt. Hög andel näringsberäknade måltider, kundnöjdhet
äldreomsorg ht 2018 var 95 procent.

Trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation.

Målet är uppfyllt. Nöjd-Region-Index (NRI) SCB 2018: Trygghet 59 (58),
Bostäder 57 (53), Fritidsmöjligheter 59 (61).

Utvecklad medborgardialog och utvecklat
inflytande.

Målet är uppfyllt. Medborgar- och brukardialoger i alla planer och projekt.

Öka antalet digitala tjänster.

Målet är uppfyllt. E-tjänst för bygglovshantering införd.

Medborgare och besökare ska alltid bli
professionellt bemötta.

Målet är delvis uppfyllt. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) SCB 2018:
Betygsindex för Bemötande och tillgänglighet 55 (riksnitt 57)
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2018

2019

Intäkter

191 532

195 037

Kostnader

246 822

250 846

Nettokostnader

55 290

55 809

Budget

52 636

54 644

Budgetavvikelse

-2 654

-1 165

Nettoinvesteringar

130 531

88 709

Budget

162 313

156 505

31 782

67 796

1 414

-5 054

0

0

-1 414

5 054

Budgetavvikelse
Nettoexploatering
Budget
Budgetavvikelse

Arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Simrishamns stad, som bland annat bör omfatta
vägvalsstudien för Simrishamns hamn, föreslås
fortsätta under 2020. Två prioriterade fördjupningar
till översiktsplanen beräknas beslutas 2020:
Havsplan-, arkitektur- och kulturmiljöprogram
Kommunens deltagande i det pågående framtagandet av en regionplan för Skåne är av stor betydelse
och måste fortgå.
Arbetet med revidering av kostpolicyn, framtagande av förslag till måltidsavtal och översynen av
kostdebiteringssystemet avslutas 2020.
Med anledning av vattenbrist och bristfällig vattenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna
måste kommunen fortsätta att utveckla ett mer
robust system och i samverkan med grannkommunerna säkerställa leverans av ett vatten av
tillräcklig volym och av god kvalitet. Arbetet med
en vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive
tidplan och kostnader avslutas 2020. Arbetet med
legalisering av vattendomar och framtagande/
revideringar av vattenskyddsområden med
tillhörande skyddsföreskrifter måste fortgå och
intensifieras. Verkställandet av driftbolaget, en
gemensam VA-organisation med Tomelilla
kommun, genomförs 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i bokslut,
exklusive avslut exploatering och VA, ett överskott
mot driftbudget med 1,5 mnkr.
Verksamheten avslut exploatering redovisar ett
underskott om 2,7 mnkr. Det har avslutats gamla
exploateringsprojekt, som bidrar till det negativa
resultatet.
Vatten- och avloppsverksamheten gick med 0,6
mnkr i underskott. Underskottet har i sin helhet
exkluderats från årets resultat.
VA redovisar ett överskott i investeringsbudgeten
på 55,6 mnkr. Detta beror främst på att
finansieringen av projekt Kiviks
avloppsreningsverk har genomförts som
tilläggsbudget inom 2019 års investeringsram.

Framtid
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
verksamheter och frågor som både är operativa,
strategiska och samtidigt komplexa och har en
avgörande betydelse för hur Simrishamns kommun
ser ut och fungerar i dag och i framtiden.

Budgeten för exploateringsprojekten exkluderas
från samhällsbyggnadsnämndens driftbudget och
exploateringsverksamheten omvandlas till en egen
resultatenhet 2020.

Stora krav ställs på samhällsplanering och
samhällsbyggnad. Simrishamns kommun ska ha
trygga, attraktiva samhällen med trivsam
boendemiljö för alla. Samhällsplaneringen ska leda
till ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa. I
kommunen ska skapandet av inkluderande
mötesplatser, arenor där människor kan mötas, där
mångfald och människors lika värde står i centrum,
fortsätta.

Under 2020 återtas städverksamheten i egen regi.

Simrishamns hamns framtida inriktning ska utredas
via en vägvalsstudie.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Christer Hallerby (L) till och med 2 september 2019
Tillförordnad ordförande: Christian Esbjörnsson (M) mellan den 3 september och den 29 september
Ordförande: Lotta Hildebrand (L) från och med den 30 september
Förvaltningschef: Anders Johnsson

Uppdrag

hur biblioteket kan bidra till deras språkutveckling.
Eftersom små barn lär genom att använda alla sina
sinnen, skapades en tillåtande miljö som väcker
nyfikenhet och upptäckarlust. Den nya avdelningen
beräknas stå färdig i februari 2020.

• Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsområdet, i kulturområdet ingår även kulturarvs- och kulturmiljöfrågor.
• Bedriva verksamhet på biblioteket, Ungdomens
hus/Bénka-dí och Österlens museum.

Biblioteket hade sammanlagt 370 arrangemang
under året, varav 31 procent riktades till barn och
unga. För barn och unga arrangerade biblioteket
bland annat poesiverkstad, sagostunder och teaterföreställningar. Ett uppmärksammat program var en
gestaltad högläsning av HC Andersens Kejsarens
nya kläder. 80 barn mellan sex och tio år deltog och
barnen diskuterade värdegrund samtidigt som sagan
spelades upp. För vuxna arrangerade biblioteket
flera föreläsningar, författarbesök, bokcirklar och
musikarrangemang. Biblioteket lade även stor vikt
vid att stärka arbetet med att motverka det digitala
utanförskapet bland kommunens medborgare. Fler
än 200 kommuninvånare deltog i olika evenemang
arrangerade av biblioteket med syfte att höja den
digitala kompetensen och användningen av etjänster.

• Främja och utveckla kommunens anläggningar
för kultur, idrott och fritid samt friluftsliv.
• Stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar och organisationer samt utfärda lotteritillstånd.
• Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendiat.
• Ansvara för kommunala samlingslokaler och
idrotts- och fritidsanläggningar samt föreningsregister.
• Ansvara för kommunens konstsamling och
konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer.
• Arrangera kommunens valborgsmäss- och
nationaldagsfirande.

Årets händelser
• Det inrättades en ny tjänst som fritids- och föreningsutvecklare för att bättre kunna möta fritidsoch föreningslivets behov.
• Förvaltningen fick i slutet av året i uppdrag av
nämnden att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utreda möjliga framtida
driftsformer för Tobisviks camping.
• En ny vandringsled, Jätteleden, anlades och
invigdes på nationaldagen. Jätteleden går mellan
Gröstorp och Simrishamn och tillgängliggör tre
fornlämningar från sten-, brons- och järnåldern.

Hela ensemblen i Kejsarens nya kläder

• Till 2019 års kulturpristagare utsågs konstnären
och entreprenören Camilla Backman. Till 2019
års idrottspristagare utsågs Österlens Ridklubb.
Olle Månsson, Österlens Badmintonklubb, utsågs till 2019 års föreningsledarstipendiat.

Bokbussen blev mer och mer populär och ökade
både utlån och besök under året. För att nå nya
grupper inledde bokbussen två nya samarbeten; ett
med Tjörnedala konsthall och ett med Motorträffarna i Gärsnäs.

Verksamhetsuppföljning

Österlens museum erbjöd besökarna fem utställningar:
• Spöknät med konstnären Malena Olsson som
behandlade verk av bland annat emalj och
plexiglas.
• Det ligger i tiden som var en interaktiv vand-

Biblioteket inledde under hösten ombyggnationen
av småbarnsavdelningen som till stor del har statlig
finansiering från Kulturrådet. Analyser gjordes
under året för att identifiera små barns behov och
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ringsutställning från Regionmuseet i Kristianstad.
• Den länge önskade utställningen Ellen Trotzig
och landskapet.
• Österlens fotoklubb ställde ut sina alster under
två veckor i maj.
• Bästa Biennalen! i samarbete med Street Art
Österlen.

genom riktade aktiviteter med utgångspunkt i ungdomars intressen, såsom matlagning, konst och
musik, men också genom stödsamtal och små
gruppaktiviteter.
Ungdomar var delaktiga i planeringen och genomförandet av en stor ungdomskulturdag. Arrangörsgruppen träffades varje vecka under hösten med
mål att ge alla i Simrishamn en möjlighet att uppleva ungdomars kraft och kreativitet. Under namnet
Hip, Young and Cool ställde 15 ungdomar ut sin
konst och 10 ungdomar framträdde med musik för
mer än 160 besökare.

Österlens museum fortsatte det mångåriga arbetet
med att skapa ett nytt föremålsmagasin i Garvaren.
Flyttarbetet var intensivt under hela året och strax
före jul hade sammanlagt sex av totalt tio av de
äldre magasinen tömts. Från det största magasinet,
Elverket, flyttades till exempel hela den arkeologiska samlingen med föremål som flintyxor och
gravurnor.

Den regionala samtidskonstfestivalen Bästa Biennalen! genomfördes under höstlovet på Österlens
museum. Konstnärerna i Street Art Österlen representerade Simrishamn i festivalen. Museets andra
våning var ombyggd till en stor ateljé på över 200
kvadratmeter där alla fick komma och skapa egen
konst i Street Art Österlens konstprojekt KraftWärk. Vernissagen hölls sista dagen på utställningen, lördag den 2 november, i samband med Österlen
lyser, då en och en halv veckas arbete visades upp.
Utställningen fanns sedan kvar fram till årsskiftet.

Under året besökte drygt 58 000 personer Österlens
museum. Nästan 5 000 personer, varav 870 barn,
deltog i de 170 evenemangen som museet arrangerade, däribland stadsvandringar, bussturer, föredrag
och kurser. Även museets pedagogiska verksamhet
var mycket populär under året. Totalt besökte 537
elever och lärare från 13 skolor den pedagogiska
verksamheten som bestod i skolbesök på museet,
bussresor, visningar i fält av hällristningsplatser,
verkstäder samt utställningsbesök.
För att stötta föreningslivet i kommunen betalades
2,9 mnkr ut i kultur- och arrangörsbidrag, lokalt
aktivitetsstöd, lokalbidrag, studieförbundsbidrag
samt särskilt bidrag, till främst föreningar.
Ett nytt boknings- och bidragssystem upphandlades.
Det nya systemet kommer att användas vid föreningsadministration, bokning av lokaler samt hantering av bidrag. Driftsättning av systemet förväntas
ske under våren 2020.

Bästa Biennalen 2019

Vid Skillinge konstgräsplan utfördes reparationer
på avbytarbåsens glas. Efter dialogmöte med fotbollsföreningar framkom även behov av upprustning av fotbollsmål samt komplettering av storlek
på fotbollsmålen för att anpassa till nya spelregler.

Sju konstverk köptes in till kommunens konstsamling. 2019 års konstinköp består av måleri,
plexiglasverk och ett skulpturobjekt i glas.
Nämndens interna kontroll utfördes i enlighet med
den antagna kontrollplanen och gjorda uppföljningar visade i stort på mindre avvikelser som åtgärdades under året.

Under året besökte 11 450 ungdomar Bénka-dí, 52
procent var pojkar och 48 procent var flickor. Medarbetarna organiserade tillsammans med ungdomar
ett varierat utbud av utflykter och aktiviteter för att
nå nya målgrupper. Bénka-dí fokuserade mycket på
bordsspel, matlagning och gemensamma måltider
för att öka gemenskapen mellan ungdomar från
kommunens alla skolor.

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.

Bénka-dí skapade förutsättningar för att möta enskilda individer utifrån deras unika behov. Detta
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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.

Målet är uppfyllt. Allmänkulturverksamheten genomförde nio kulturkullerbyttaföreställningar. Fritidsverksamheten hade dialogträffar med föreningar angående sporthallar och samlingslokaler. Ungdomsverksamheten ordnade 13 gemensamma evenemang med bland annat Kulturskolan,
Nova Academy, Ella Music School, biblioteket, Svenska kyrkan och
Street Corner. Österlens museum genomförde 24 aktiviteter tillsammans
med bland annat Österlen berättar, Street Art Österlen och Österlens
Trädgårdssällskap. Biblioteket genomförde mer än 100 evenemang för
barn och vuxna, många tillsammans med föreningsliv och andra aktörer
som språkcafé, Sticka Sverige, Dator drop-in och RådRum/IM.
Biblioteksbussen gjorde 598 bystopp. Målet var 600 stycken men på
grund av några oförutsedda incidenter som krävde reparation av bussen
nåddes inte riktigt målet.

Gemensamt med näringslivet vidareutveckla Målet är uppfyllt. Allmänkulturverksamheten hade 38 kulturfikaträffar med
KKN-verksamheterna, i syfte att underlätta
representanter från olika kulturella och kreativa näringar jämfört med
och stimulera inom samhälls- och kulturmålet som var 30 träffar.
vecklingen.
(KKN = kulturella och kreativa näringar.)
Arbeta för främjande av större tillgång till
kultur för äldre, bland annat genom en
kulturgaranti.

Målet är delvis uppfyllt. Handlingsplanen för en kulturgaranti för äldre är
ett pågående arbete. Handlingsplanen kommer under 2020 arbetas klart
och sjösättas. Museets personal höll två föredrag på äldreboenden och
tre studiecirklar med temat Simrishamn 900 år på Skönadalshemmet.
Målet var sammanlagt fyra stycken. Biblioteksbussen gjorde mer än 70
stopp på de särskilda boendena, vilket var målet.

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

Målet är uppfyllt. Fritidsverksamheten genomförde två dialogträffar med
fokus på nyttjandebehov. Bénka-dí hade fyra dialogträffar eller nätverksmöten och museet hade fyra dialogträffar samt att ett samarbete
med Gamla Cimbrishamn inleddes för att skapa engagemang kring
stadens bebyggelse. Allmänkulturverksamheten var på nätverksmöte
med bland annat Bästa Biennalen!, kultur i vården och utvecklare för
kulturella och kreativa näringar på Region Skåne.

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

Målet är delvis uppfyllt. Andelen aktiviteter på biblioteket riktade till barn
och unga var 31 procent, målet var 40 procent. Detta beroende på att det
är många evenemang riktade till vuxna som biblioteket inte själva arbetar
med utan har volontärer till. Till exempel Språkcafé, RådRum och Dator
drop-in. Biblioteksbussen gjorde mer än 70 stopp på förskolorna, vilket
var målet. Museet genomförde 34 aktiviteter för barn och unga, målet var
20 stycken. Allaktivitetsstråket började anläggas under hösten och ska
stå klart i början av år 2020.

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

Målet är uppfyllt. 11 450 ungdomar, 48 procent flickor och 52 procent
pojkar, besökte eller deltog i verksamhet som Bénka-dí ordnade.

Arbeta för destinationsutveckling med fokus
på kulturarv.

Målet är uppfyllt. Tre större ansökningar angående Jätteleden skickades
in och blev beviljade kring årsskiftet 2019/2020. Under året hade redaktionen för boken om Simrishamn 900 år fyra redaktionsmöten och höll i
två föredrag för allmänheten.

Verka för möjligheter för visning av nutida
konst.

Målet är uppfyllt. Kommunens nyinköpta konst visades på Österlens
museum under februari. Museet visade en samtida konstutställning med
Malena Olsson på temat spöknät. Street Art Österlen var årets konstnärer för den samtida konstbiennalen Bästa Biennalen.

Utveckla de demokratiska möjligheterna att
påverka kultur- och fritidsutbudet.

Målet är uppfyllt. Ungdomar föreslog, planerade eller aktivt påverkade 72
procent av aktiviteterna på Bénka-dí. Målet var 70 procent. Museet
byggde en interaktiv station med möjlighet att tycka till om besöket på
museet samt vad fri entré betyder för besökarna.
Biblioteket ordnande över 20 aktiviteter som inkluderar besökardelaktighet på biblioteket. En brukarundersökning bland besökare till biblioteksbussen genomfördes och ändringar gjordes utifrån den.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2018

2019

6 622

5 715

Kostnader

50 866

50 559

Nettokostnader

44 244

44 844

Budget

44 987

45 455

743

611

Nettoinvesteringar

3 414

2 632

Budget

4 277

4 268

863

1 636

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Nämnden visade ett överskott på 0,6 mnkr.

Kurs i pileflätning

Detta främst beroende på vakanta tjänster samt att
förvaltningen inte behövde konsultera advokat
avseende upphandling av Tobisviks camping i förväntad utsträckning. Överskottet berodde också på
att avskrivningar och ränta på investeringar inte
blev så höga som budgeterat eftersom det var eftersläpningar på investeringar.

enligt plan ska vara klart vid årsskiftet 2020/2021.
Museet kommer även arbeta vidare med förnyelsearbetet i Hafreborg. År 2023 är det 900 år sedan
Simrishamns namn, då Svimraros, nämndes första
gången i skrift. Till dess ska en eller två delar av
trilogin om Simrishamn vara klara och en jubileumsutställning/stadshistorisk utställning ska öppna
nyårsafton 2022.

Den positiva avvikelsen på 1,6 mnkr avseende
investeringar berodde framför allt på att biblioteket
inte förbrukade hela sin budget för ombyggnationen
av biblioteketsrummet. Arbetet inleddes under året
med barnavdelningen och under 2020 kommer
arbetet gå vidare med hela biblioteket.

Handlingsplanen för en kulturgaranti för äldre
kommer att färdigställas och sjösättas under nästa
år.
Fritidsverksamheten kommer fortsätta stärka samarbetet med föreningsrådet i Simrishamn. Föreningsrådet ska under 2020 arbeta med att utbilda
och hjälpa föreningar att hitta nya vägar och sätt att
nå medborgare som inte är aktiva inom föreningslivet.

Framtid
Biblioteket kommer under de närmaste åren att
fortsätta arbetet med att göra lokalen bättre anpassad till samtida behov. Det handlar om att skapa en
harmonisk och inkluderande miljö som flertalet kan
trivas i. Biblioteket ska skapa en plats för inspiration, studier, upplevelser, kultur, läsning, litteratur
och en social plats dit besökare kan komma för att
vara bland andra.

Bénka-dí kommer att arbeta aktivt för att flera
flickor och pojkar får information om möjligheten
att delta i och påverka verksamheten. Extra fokus
kommer att läggas på metoder som kan öka integration och möta ungdomars behov av hälsofrämjande aktiviteter. Bénka-dí kommer även att skapa
nya former av dialog mellan ungdomar och politiker

Det närmaste året kommer museet ägna åt fortsatt
inflyttning i det nya magasinet Garvaren vilket

Ungdomar på Bénka-dí deltar i ett graffitiprojekt
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Agneta Berliner (L)
Förvaltningschef: Anders Wedin

Uppdrag
•

•

Bedriva utbildningsverksamhet inom förskola,
fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola och grundsärskola, gymnasieskola
och gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning och utbildning i svenska för
invandrare.

•

En kompetensutvecklingsinsats inom ramen för
Läslyftet i förskolan genomfördes med syfte att
utveckla och stärka likvärdigheten i förskolans
verksamhet.

•

Beslut om resursfördelningsmodell för
förskolan fastställdes.

•

Skolinspektionen påbörjade granskning av
resultatskillnader inom skolor.
Korsavadsskolan valdes ut att ingå i
granskningen.

•

Beslut om grundbelopp, det vill säga bidrag
som hemkommunen ska lämna till enskilda
huvudmän, för 2019 överklagades av
kommunens fristående grundskolor.

•

Sommarkulturskolan genomfördes för fjärde
året i följd.

•

Huvudmannaskapet och anordnandet av
kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå och svenska för invandrare överfördes
från och med 1 april 2019.

•

Utbildningen Barnrätt i teori och praktik
anordnades på Campus Österlen.

•

Utredningen En hållbar gymnasieorganisation
färdigställdes.

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i
organisationen syftar till att säkerställa kvalitet och
rätt prioriteringar. Utvecklingsarbete har bedrivits
främst inom två områden: språkutvecklande
arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer.

Årets händelser
Ett målinriktat arbete för att öka andelen elever
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i
årskurs 9 och för att öka genomströmningen på
gymnasiet genomfördes. Målsättningen är att
öka andelen elever som tar examen inom tre år.

Revisionen genomförde Grundläggande
granskning av rollfördelningen mellan politiker
och tjänstepersoner

Verksamhetsuppföljning

Bedriva Kulturskolan med Kulturgarantin,
Naturskolan Österlen, Campus Österlen,
elevhälsa och kommunalt aktivitetsansvar.

•

•

Som ett resultat av revisionens granskning av
rollfördelningen mellan politiker och
tjänstepersoner och det prognostiserade
underskottet 2019 har nämnden fattat beslut om
nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut. Dessa
finns bland annat i Handlingsplan för att åtgärda
prognostiserad avvikelse på lång sikt.
Under 2019 har barn- och utbildningsnämnden
arbetat med åtgärder för att avhjälpa bristen på
platser i förskolan. Beslut om anpassningar och
utveckling av Skillinge förskola beslutades.
Barn- och utbildningsnämnden informerades
löpande om kränkningsanmälningar.
Former och rutiner för tillsyn av fristående
förskolor har utvecklats.

42

Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden
Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Att Campus Österlen, i samverkan med
näringsliv och andra utbildningsanordnare,
erbjuder och genomför utbildningar på
högskole- och yrkeshögskolenivå.

Under 2019 har fattats beslut om att fem högskoleutbildningar under
2020 kommer starta inom ramen för Campus Österlens verksamhet.
Målet är på väg att uppnås.

Att förskolorna förskolorna/skolorna i
Simrishamns kommun arbetar systematiskt
med förebyggande och främjande barn- och
elevhälsoarbete.

Tydliga rutiner för det förebyggande och främjande barn- och
elevhälsoarbetet finns och efterlevs. Målet är uppnått.

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

Ett systematiskt arbete där kränkningar följs upp genomförs och alla
enheter har utvecklat arbetet för att öka barns/ungas trygghet och för att
minska diskriminering och kränkande behandling. Målet är uppnått.

Att andelen gymnasieelever som tar
examen inom tre år ökar.

Andelen elever med examen inom tre år minskade från 60,6 procent till
55,9 procent från 2018 till 2019. Målet är långsiktigt och svårt att nå på
ett år. Som jämförelse har andelen elever med examen inom fyra år ökat
från 36,1 procent 2016 till 61,7 procent 2019. Målet är inte uppnått.

Att andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen ökar

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökade från
62,9 procent till 70,3 procent mellan 2018 och 2019. Målet är långsiktigt,
men uppnått för 2019.

Att barn i förskolan erbjuds likvärdig
undervisning i syfte att utveckla sin
språkliga förmåga.

Under 2019 har utvecklingsarbete och kompetensutvecklande
arbetsinsatser genomförts för att öka likvärdigheten i undervisningen
som syftar till att barnen ska utveckla sin språkliga förmåga. Arbetssätt
har ändrats. Målet är långsiktigt, men uppnått för 2019.

Förskoleklass och grundskola redovisade ett
underskott på 2,5 mnkr, vilket främst beror på
externa placeringar med extraordinärt särskilt stöd.
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
utvecklad kunskapsutveckling är ett prioriterat
arbete som fortsätter även under 2020.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2018

2019

77 498

70 813

Kostnader

465 617

478 247

Nettokostnader

388 119

407 434

Budget

383 789

395 192

- 4 330

-12 242

Nettoinvesteringar

3 482

3 836

Budget

3 693

3 810

211

-26

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Gymnasieverksamheten redovisade ett underskott
på 3,4 mnkr. Underskott beror på att fler elever
väljer att studera hos extern huvudman. Att se över
strukturen för den kommunala gymnasieskolan, det
vill säga utbud och organisation, är prioriterat under
2020.

Nämnden redovisade ett underskott på 12,2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämndens underskott har
under 2019 analyserats. Orsakerna är ett flertal och
det pågående arbetet har resulterat i beslut om en
rad nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut.

Vuxenutbildningen redovisade ett underskott på 0,6
mnkr. Vuxenutbildning i egen regi startades i april
2019 och underskottet är kopplat till startkostnader.
I takt med att den statliga etableringsersättningen
upphör, kommer kommunen stå kvar med vuxna
studeranden som ännu inte klarat kunskapskraven
inom grundläggande vuxenutbildning och SFI.

Förskola och pedagogisk omsorg redovisade ett
underskott på 1,1 mnkr, vilket beror på
eftersläpande volymförändring som inte justerats
för. Fritidshem redovisade ett överskott 2,2 mnkr
beroende på en lägre efterfrågan på
fritidshemsplatser än budgeterat.
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Elevhälsan visade ett underskott på 0,2 mnkr vilket
beror på omkostnader i införandet av en barn- och
elevhälsa. Kulturskolan redovisade ett resultat
enligt budget. Kulturskolan finansieras delvis av
statliga projektmedel. Dessa medel kommer
framöver att minska, vilket ställer krav på en ökad
kommunal finansiering. Särskolan visade ett
underskott på 1,0 mnkr. Särskolans resultat har ett
starkt samband med enskilda elevers behov mellan
olika läsår med tillhörande externa placeringar.

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

Campus Österlen redovisade ett överskott på 0,2
mnkr. Den nya verksamheten är inriktat på vuxnas
lärande och satsningen på uppbyggnaden av ett nytt
lärcentrum.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö om
överklagade beslut om grundbelopp 2019 har ännu
inte delgetts kommunen. Detta innebär en viss
ekonomisk osäkerhet in i 2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade ett
underskott på 3,2 mnkr, vilket beror på minskade
statliga bidrag för nyanlända samt omkostnader för
omställningspersonal samt politisk verksamhet.
Skolskjutsverksamheten redovisade ett underskott
2,6 mnkr.

För att säkerställa resurser för en likvärdig skola
och förskola arbetar förvaltningen vidare med
resursfördelningsmodellen för förskolan och
genomför en uppföljning av
resursfördelningsmodellen för grundskolan.
För att nå ökad måluppfyllelse i skolan kommer
utvecklingen av nya arbetssätt att fortsätta:

Det ackumulerade överskottet för skolområden med
verksamheterna fritidshem, förskola och grundskola
för perioden 2017–2019 uppgår till 1 mnkr.

•

Prioriterat utvecklingsområde för alla
skolformer är språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Att stärka språket i alla ämnen
gynnar alla elevers lärande.

•

Prioriterat utvecklingsområde för grundskolan
är tillgängliga lärmiljöer. Genom att prioritera
utvecklingsinsatser, utifrån varje skolas lokala
behov, som fokuserar på den sociala, den
fysiska och/eller den pedagogiska lärmiljön
skapas förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

•

Systematisk uppföljning av resultat i relation
till olika förutsättningar kommer att
genomföras. Syftet är väl prioriterade
utvecklingsinsatser-både gällande arbetssätt,
organisation och med kompetenshöjande
sådana.

Av 2019 års investeringsram redovisade ett resultat
enligt budget.

Framtid
Barn- och utbildningsnämnden planerar att under
2020 påbörja ett arbete som syftar till att på lång
sikt skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet utifrån
tilldelad driftsram samtidigt som kvaliteten
bibehålls i verksamheterna. Beslut har fattats
gällande:
• Gymnasieorganisation inklusive
vuxenutbildningen med inriktningsbeslut våren
2020.
•

Översyn grundskolans organisation med
inriktningsbeslut under vintern 2020.

•

Utbyggnad förskola – balans i utbud med
beslut under inledning av 2020.

•

Utvärdera elevhälsa, tilläggsbelopp och övriga
resurser inom området under våren 2021.

•

Ambitionsnivå på det som inte är
kärnverksamheter med beslut efter hand hösten
2020/våren 2021.

•

Ambitionsnivå på kvalitet i kärnverksamheten
med beslut i samband med budget för 2021.

•

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

Uppdrag
•

personer, vilket ger förutsättningar för att fånga
upp intresse för arbete inom vård och omsorg.

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 ensamkommande flyktingbarn.

•

Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd och kommunala hyresgarantier.

•

Start av ett projekt avseende mobil omsorg.
Detta innebär att en pilotenhet testar mobil lösning för att planera det dagliga arbetet avseende hemtjänst i ordinärt boende.

•

Organisationsförändring som innebär en centralisering av administrationen då administratörer inom vård och omsorg nu tillhör administrativa enheten.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med att komma i ekonomisk balans har
varit en stor del av årets utmaningar. Månatlig uppföljning har skett utifrån ekonomi, bemanningskrav
och beviljade insatser.
Efterfrågan på platser i särskilt boende har minskat.
Under 2018 och 2019 har verksamheten tillfälligt
stängt en enhet och permanent stängt en enhet,
totalt 18 lägenheter. Därtill stängdes i slutet av år
2019 ett boende som riktade sig till personer med
missbruksproblem och någon typ av kognitiv svikt
på grund av bristande efterfrågan, totalt åtta lägenheter.

Årets händelser
•

Lillevångshemmet övergick i kommunal regi
den 1 november.

•

Ett arbete med att ta fram en ny vård- och omsorgsplan har startat.

•

På grund av många outnyttjade platser i särskilt
boende, fattades beslut om att permanent
stänga en enhet i Hammenhög.

•

Omorganisering gjordes som innebär att hälsooch sjukvårdsavdelningen ingår som enheter
inom vård och omsorg.

•

Förvaltningen ingår i ett EU-projekt där Sverige, Danmark, Finland, Litauen och Polen deltar för att utveckla kunskapen kring äldreomsorgen. Under hösten deltog några representanter från vård och omsorg i ett möte som
denna gång hölls i Finland.

•

Nattlig tillsyn med hjälp av kamera har införts.

•

Basprogram har genomförts för nyanlända

Den minskade efterfrågan på särskilt boende-platser
ger effekt på efterfrågan på hemtjänst i ordinärt
boende. Antalet hemtjänsttimmar har ökat under
året och antalet brukare som man måste gå två
medarbetare till har ökat markant. I första hand
berodde det på att brukare kom hem tidigare från
sluten hälso- och sjukvård enligt Lag (2017:612)
om samverkan vid utskrivning, och att antalet multisjuka brukare ökade. Inom verksamheten har det
arbetats brett med att skapa tydligare ansvarsområden där områdesgränser gjorts om för att utnyttja
resurserna på bästa möjliga sätt och med fokus på
brukarnas behov.
Önskan om högre sysselsättningsgrad motsvarade
14 årsarbetare och har finansierats inom budgetram
genom att minska antalet vikarier på vakanta tjänster i verksamheterna. En förutsättning har varit det
arbete som man gjort inom bemanningsenheten
avseende processer kring vikariebehov och semesterrekrytering. Ett arbetssätt som lockat flera
andra kommuner att förlägga ett studiebesök här.
Bemanningsenheten var också värd för årets nätverksträff för Skånes bemanningsenheter.
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”Ung Omsorg” har fortsatt under året. Verksamheten syftar till att skapa mervärde i den sociala omsorgen på äldreboendena. Ungdomarna åkte i grupp
ut till äldreboenden några timmar i veckan för att
hjälpa de äldre i deras tillvaro genom att exempelvis delta i promenader, läsa högt, anordna aktiviteter. Verksamheten bemöttes med stor positiv respons från såväl medarbetare som brukare och från
ungdomarna själva. De anställda ungdomarna rekryterades från högstadier i Simrishamns kommun.
Cirka 200 ungdomar sökte till de 42 platserna och
verksamheten fortlöper även under år 2020.

boende ökat, att Försäkringskassan gör striktare
bedömningar, att fler har psykisk ohälsa, vilket gör
att deras väg till självförsörjning är längre, samt att
Arbetsförmedlingen har stora utmaningar att få ut
arbetslösa i arbete. Ett gemensamt arbete inom
förvaltningen har startat, i syfte att få ut personer i
praktik för att stärka deras anställningsbarhet och
för att minska behovet av försörjningsstöd.
Bostad, sysselsättning och öppenvård är avgörande
faktorer för att bibehålla nykterhet och drogfrihet.
Under året har verksamheten Prologen haft flera
lyckade exempel på god samverkan med både det
privata näringslivet, andra kommunala förvaltningar
samt Arbetsförmedlingen genom att några personer,
efter avslutad extern behandling, fått anställningar
med lönestöd. Enheten arbetar också med öppenvårdsinsatser i form av stödjande, motiverande och
behandlande samtal.

Ett basprogram för personer med extratjänst utvecklades i samverkan med andra förvaltningar och
organisationer. Representanter från förvaltningen
föreläste om detta på SKR, Sveriges kommuners
och regioners arbetsmarknadskonferens i Uppsala.
Verksamheter inom bostad med särskild service
fortsatte sitt arbete med att fokusera på varje individ, dennes behov och önskemål samt att kunna
möta anhöriga för att skapa trygghet, förtroende och
delaktighet.

Ärenden rörande våld i nära relation samt hedersproblematik har ökat. Det är inte klarlagt vad ökningen beror på, men en orsak kan vara att frågan
har blivit stor i hela landet och har diskuterats i
media. En orsak kan också vara att förvaltningen
under en längre tid arbetat för att hantera Våld i
nära relationer-ärenden på ett bra sätt och att detta
sprider sig i kommunen, vilket lett till att fler vänt
sig till förvaltningen. De som vänt sig till förvaltningen har fått information, rådgivning och vägledning om vad socialtjänsten kan erbjuda för insatser.

Daglig verksamhet är geografiskt utspridd i kommunen både inom och utanför tätorten. Verksamheten har under året bestått av Farmen, aktivitetshuset/drama och musik, vaktmästeri/möbelförråd,
hantverksboden, Café Stinsen, mediaproduktion,
SICA/snickeri och företagsgrupper.
Personlig assistans har under året utförts framför
allt av privata utförare i Simrishamn. Kommunen
har i egen regi utfört två ärende inom assistans.
Statistik från Kolada Jämföraren visar att Simrishamns kommun sammantaget hade en högre
andel positiva resultat än genomsnittet i Sverige
avseende både vård och omsorg samt LSS.
Även individuella kvalitetsmätningar utfördes fortlöpande inom LSS samt vård och omsorg inom de
fyra kvalitetsområdena bemötande, kvalitet, kontinuitet och delaktighet. Detta gjordes i samband med
det personliga mötet för uppföljning av beviljade
insatser där ett antal frågor besvarades. Flera av
kvalitetsmåtten nåddes med god marginal.
Kommunplacering av nyanlända är fortsatt noll för
Simrishamns kommun. Dock är det fortsatt en inflyttning av nyanlända som ordnat boende själv
enligt Lagen om eget boende för asylsökande,
EBO. Samtidigt har det kommit en hel del familjer
till ensamkommande – familjeåterförening – och
dessa kräver en hel del arbete från individ- och
familjeomsorgen. Det kan då handla om att ordna
bostäder och försörjningsstöd i inledningsskedet.

Välfärdsteknik som läkemedelsautomat, nattillsyn
via kamera och mobil omsorg har testats och implementerats i verksamheterna. Inköp av terapidjur

Kostnaderna för försörjningsstöd var fortsatt höga.
Detta beror bland annat på att kostnader för skyddat
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till samtliga särskilda boenden och demensenheter
har varit en lyckad satsning. Djuret gav en positiv
inverkan och stimulerade till samtal om tidigare
husdjur man haft och skapade lugn och ro hos den
som har djuret i sitt knä. Flera brukare eller deras
anhöriga har efterfrågat möjligheten att införskaffa
en egen.

dessa resultat vara ständigt tillgängliga från och
med våren 2020. Enhetschefens sida är under uppbyggnad som bland annat visar den verksamhetens
intressanta nyckeltal i realtid.
Som ett led i att reducera mängden administrativt
arbete har förvaltningen införskaffat en RPAplattform (Robot Process Automation). Denna kan
frigöra medarbetare från enahanda och repetitiva
arbetsuppgifter till förmån för mer kvalificerade
uppgifter. Ett kartläggningsarbete pågår för att
identifiera möjliga processer som kan utföras av
roboten och som är möjliga att automatisera.

Nya verktyg började användas för att ta fram nyckeltal, för att kunna följa verksamheten i siffror. En
inledande sammanställning har gjorts av vilka
nyckeltal som det finns ett behov av och vilken
statistik som efterfrågas. Med ett stort initialt bakgrundsarbete och med hjälp av verktyget kommer

Måluppföljning
Nämndsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. Fyra barn var aktuella både inom LSS och barn och
unga vid mättillfället. Av journalerna framgår att barnen erbjudits insatser
från både LSS och barn och unga. Dessutom framgår att socialsekreterare och omsorgshandläggare genomför utredningar/uppföljningar tillsammans.
Enligt Blåvingeverksamheten utvärdering: Gruppen har hjälpt barnen
med att inte känna sig ensamma, hitta nya vänner, att kunna prata av sig
om sina känslor, att inte stänga in allt inne i sig själva, varit en känsla
utanpå och en inuti.

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

Målet är uppfyllt.14 unika personer där 13 har eller har fått insatser från
BUP, LSS, habilitering, familjeteamet. En familj tackade nej och hade
inget behov.

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

Målet är uppfyllt. För tolv unika personer har antingen utredning inletts
eller så har rådgivning erbjudits. Av dokumentationen framkommer också
samverkan i åtta av dessa ärenden.

2.3.4 Äldre kvinnor och män som bor på
särskilt boende ska uppleva att de är nöjda
eller mycket nöjda med aktiviteter och inte
besväras av ensamhet

Målet är uppfyllt. På första frågan ligger vi 6 procentenheter över snittet
och i den andra frågan ligger vi 1 procentenhet under snittet i riket.

2.4.1 Administration ska minska genom
smartare lösningar.

Målet är delvis uppfyllt. Målet var riktat till hälso- och sjukvårdsavdelningen. Genom att köpa in scanner som har kopplats till verksamhetssystemet så har tiden som medarbetare lägger på administration minskat
i förhållande till patienttid. Dock är målet kontraproduktivt då det tillkommit en del administrativt arbete som journalgranskning.

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

Målet är uppfyllt. Av tio ärenden på barn och unga framgår det i alla vad
barnen uttryckt för synpunkter om insatsen. Av tio ärenden på LSS framgår hur mötet med barnet gått till och på vilket sätt barnet kommit till tals.
Om barnet inte själv talar framgår det att exempelvis föräldrar hjälper till.

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

Målet är inte uppfyllt. Målet var att en ny enkät skulle tas fram. Ingen ny
enkät har tagits fram.

3.4.1 Flickor och pojkar/kvinnor och män får
lika tillgång till social omsorg, sociala tjänster och kommunal hälso- och sjukvård på
likvärdiga villkor.

Målet är uppfyllt. Statistik som används externt och internt delas upp på
kön.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2018

2019

95 282

101 091

Kostnader

574 421

584 630

Nettokostnader

479 139

483 539

Budget

474 171

484 947

-4 968

1 408

Nettoinvesteringar

3 999

3 577

Budget

7 505

7 656

Budgetavvikelse

3 506

4 079

Budgetavvikelse

heten visade ett överskott då kostnaden för avveckling inte blev så hög som budgeterat samt att kostnaderna avseende flyktingmottagning blev lägre än
förväntat då snabba omställningar utifrån behov
gjordes. Ett bidrag om 0,7 mnkr avseende tillfälligt
kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande har ej utnyttjats.
Administrationen redovisade ett utfall i nivå med
budget.
Årets planerade investeringar blev lägre, främst
beroende på förseningar avseende utveckling av
trygghetslarmen på särskilda boenden samt att det
återstår en del i implementeringen av ett nytt verksamhetssystem.

Nämnden beslutade 2018 om en handlingsplan för
att komma i balans under åren 2018-2019. Detta
med anledning av det stora underskott som redovisades under år 2017 och där kostnadsnivån var
fortsatt hög vid ingången av år 2018. Utfallet år
2018 blev ett underskott med cirka 5 mnkr och
resterande åtgärder enligt handlingsplan har utförts
under 2019. Ytterligare en enhet stängdes 1 december 2019 och detta får effekt år 2020.

Framtid
Demografin med allt fler personer i åldern 80+
kommer inte att nå full effekt förrän tidigast 2022.
Översyn av hur behovet förändrats har startats genom arbetet med en ny vård- och omsorgsplan.
Förvaltningen arbetar vidare med att organisera och
utveckla vård och omsorg, hemsjukvård och rehab
enligt Lag om samverkan vid utskrivning. Verksamheten har gjort förändringar i arbetssätt och
organisation för att kunna hantera denna regeländring.

Nämnden redovisar totalt ett överskott om ca 1,4
mnkr.
Vård och omsorg, som numera också innefattar
hälso- och sjukvårdsenheterna sjuksköterskor och
rehab, redovisade ett underskott om ca 7,7 mnkr.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård fortsätter att påverka
avdelningen till stor del. Behovet av dubbelbemanning ökade och ger ett större underskott i verksamheten om ca 4,8 mnkr. Kostnadsnivån inom särskilt
boende minskade men inte i den omfattningen som
åtgärderna borde genererat. De brukare som skrivs
ut från sluten hälso- och sjukvård kräver stora insatser från avdelningen och ordinationerna har ökat.
Det var svårt att under sommarmånaderna rekrytera
vikarier inom SSK, detta gjorde att enheten behövde ta in bemanningsföretag. Sammantaget förklarar
detta resterande del av underskottet om ca 2,9
mnkr.

Digitalisering såväl inom administration samt välfärdsteknik kommer att vara central för att kunna
möta en åldrande befolkning. Förvaltningen arbetar
aktivt med detta genom testning och implementering av tekniska hjälpmedel, förenkling av administrativa uppgifter genom verktyg där möjlighet att
koppla på artificiell intelligens finns, ett nytt verksamhetssystem har införts som ger möjligheter till
andra sätt att administrera än vad som tidigare varit
möjligt.

Inom verksamheten för LSS redovisades ett överskott om ca 5,2 mnkr. Detta förklaras genom att det
varit ett antal tomma lägenheter inom gruppbostäder där man snabbt har anpassat personalstyrkan till
det minskade behovet, ett gruppboende har avvecklats och ärende avseende personlig assistans har
avslutats och övergått till extern placering.

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. Ett nära arbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin sker
med syftet att minska behovet av försörjningsstöd.

Individ- och familjeomsorgen redovisade ett överskott om ca 3,9 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; dock blev kostnaderna för placeringar lägre än budgeterat. Integrationsverksam-

Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socionomer samt chefer är ett fortsatt utmanande arbete.
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Räkenskaper – driftredovisning
Nettokostnad per nämnd
Nettokostnad per nämnd 1

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

1 083

1 460

1 185

-275

Revisionen

1 224

1 313

1 260

-53

355

182

350

168

Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

3 045

2 880

-165

86 409

89 220

2 811

689

741

833

92

Samhällsbyggnadsnämnden

55 290

55 809

54 644

-1 165

Kultur- och fritidsnämnden

44 244

44 844

45 455

611

Barn- och utbildningsnämnden

388 119

407 434

395 192

-12 242

Socialnämnden

479 139

483 539

484 947

1 408

1 059 853

1 084 776

1 075 966

-8 810

Summa nämndernas nettokostnad
1

2 765
86 945

Interna poster mellan nämnderna ingår.
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Investeringar per nämnd
Investeringar per nämnd (tkr)

Bokslut
2018

Kommunstyrelsen

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

1086

1 467

2 545

1 078

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat

42 455

25 966

36 558

10 592

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram

25 405

5 723

7 313

1 590

163

0

0

0

Kultur- och fritidsnämnden

3 414

2 632

4 268

1 636

Barn- och utbildningsnämnden

3 483

3 836

3 810

-26

Socialnämnden

3 998

3 577

7 656

4 079

80 004

45 696

62 150

16 454

62 508

57 020

112 634

55 614

142 512

102 716

174 784

72 068

- 8 191

-6 293

-3 353

2 940

134 321

96 423

171 431

75 008

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöåtgärder

Summa skattefinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp

Summa inklusive vatten och avlopp
Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1

Summa investeringar inklusive anläggningsavgifter
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
2018

Bokslut
2019

IT

325

513

543

30

Digitalisering

409

384

1 113

729

Fiberutbyggnad

Budget
2019

Budgetavvikelse

53

0

54

54

Wifi zoner

172

0

0

0

Inventarier KLK

127

412

325

-87

0

0

510

510

Beslutsstödsystem
Trådlösa nät

Summa
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0

158

0

-158

1 086

1 467

2 545

1 078

Räkenskaper – investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad del
Investeringar (tkr)
Fastighet
varav fastighet reinvestering
varav elbil & laddnätverk
varav solceller, installation
varav toaletter, offentligt rum

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

8 351

5 832

10 747

4 915

0

5827

5 922

95

22

0

1 351

1 351

0

0

3 000

3 000

0

0

271

271

8 329

5

203

198

1 868

0

0

0

1868

0

0

0

Plan/ Bygglov

173

0

0

0

varav digitalt bygglovarkiv

173

0

0

0

11 703

4 654

-792

-5 446

8 282

4 606

0

-4 606

442

48

950

902

varav övrigt

Skollokaler
varav Sankt Olofs skola, ombyggnation

Hamn
varav hamnar reinv, statusbedömning
varav hamn investeringar
varav övrigt

Gata/ park
varav GC-väg Kivik-Brösarp
varav vattendrag våtmark, utredning
varav park & natur
Varav Sjöfartsstråk Simrishamn
varav gator, trafik & belysning
Varav GC-väg enl cykelplan

2 979

0

-1 742

-1 742

20 119

14 770

25 806

11 036

714

4 577

4 509

-68

0

1 664

1 727

63

0

1 594

1 683

89

3 000

1 301

2 535

1 234

0

1 226

2 011

785

0

1 206

1 800

594

16 405

3 202

11 541

8 339

MBK

0

0

29

29

varav kart- och mätutrustning

0

0

29

29

Kostverksamhet

23

710

748

38

varav inventarier tillagningskök

23

710

748

38

Stab/ Administration

382

0

20

20

varav inventarier

382

0

20

20

25 404

5 723

7 313

1 590

814

47

53

6

4 384

0

0

0

varav övrigt

Undvika kapitalförstöring
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi
varav undvika kapitalförstöring, gatubelysningar
varav undvika kapitalförstöring, reinvestering parkmiljöer
varav undvika kapitalförstöring, gator/ GC-vägar

Summa

51

6 588

5 676

7 260

1 584

13 618

0

0

0

68 023

31 689

43 871

12 182

Räkenskaper – investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp
Investeringar (tkr)
Vatten och avlopp

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

62 508

57 020

112 634

55 614

varav Kivik ARV,utbyggn/kapacitetsökning

735

19 242

70 944

51 752

varav Reinvestering ledning vatten/avlopp

16 212

11 498

6 365

-5 133

varav Utbyggnation vatten- och avloppsledning1

3 396

6 019

2 447

-3 572

varav Vattenreningsverk

2 491

4 251

3 390

-861

varav Förstärk vatlev Brösarp-Kivik

1 469

4 241

12 730

8 489

varav Avloppspumpstationer

1 847

4 204

4 189

-15

varav Avloppsreningsverk

3 280

2 074

2 968

894

varav Stengården,utrymme förråd/personal

10 306

2 013

1 774

-239

varav Morgondagens kommunala vattenrening

18 255

1 450

1 849

399

4 517

2 028

5 928

3 900

Summa
Finansieras av anläggningsavgifter.

62 508

57 020

112 634

55 614

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Inventarier

53

0

365

365

Fritidsanläggningar

74

117

416

299

0

1 560

1 560

0

0

0

100

100

108

91

107

16

varav övrigt

1

Bokslut
2018

Spontanidrott/aktivitetsyta
Ny inredning, Bénka-di
Konstinköp, årligt
Bokbuss

1 896

65

65

0

272

461

1 227

766

1 011

188

204

16

0

150

224

74

3 414

2 632

4 268

1 636

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Reinvestering skoldatorer

1 602

1 574

1 544

-30

Inventarier verksamheterna

1 881

4 757

2 693

-2 491

Ny inredning och ombyggnation, biblioteket
Inredning nytt museimagasin
Ombyggnad Hafreborg

Summa

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar (tkr)

Skuld investeringsbidrag

-2 495

0

2 495

3 483

3 836

3 810

-26

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Inventarier

212

324

862

538

Trygghetslarm

175

25

893

868

1 388

1 616

2 986

1 370

827

381

1 081

700

1 396

1 231

1 834

603

3 998

3 577

7 656

4 079

Summa

Socialnämnden
Investeringar (tkr)

IT-utveckling
Trygghetsskapande IT-produkter
Hjälpmedel

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

Not Kommunen Kommunen
2018
2019

Verksamhetens intäkter

307,0

Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader

1

Avskrivningar

2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

279,0

Koncernen
2018

Koncernen
2019

428,2

411,8

0,0

0,0

0,0

0

-1 340,4

-1 334,5

-1 395,8

-1 395,5

-45,9

-44,9

-73,7

-82,0

-1 079,3

-1 100,4

-1 041,3

-1 065,7

3

789,5

813,7

789,5

813,7

4, 5

284,4

283,7

284,4

283,7

Finansiella intäkter

6

15,2

32,7

11,7

29,5

Finansiella kostnader

7

Generella statsbidrag och utjämning

-2,3

-1,8

-20,3

-15,5

Resultat efter finansiella poster

7,5

27,9

24,0

45,7

Extraordinära poster

0,0

0,0

0

Skattekostnader

0,0

-1,3

-3,7

Årets resultat

7,5

22,7

42,0

27,9

Balanskravsresultat för kommunen
Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 13,3 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag
inom pensionsmedelsförvaltningen på cirka 14,5 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 Kommunen
2018-12-31 2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

Koncernen
2019-12-31

1 981,8

2 035,2

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1056,2

1 115,2

0,0

1,8

1,8

962,4

1 019,8

1 957,3

2 009,2

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

8

900,5

913,9

1 878,7

1 893,7

varav maskiner och inventarier

9

57,2

62,1

67,2

71,8

4,7

43,8

11,4

43,8

93,8

93,6

24,5

24,2

420,3

416,4

474,9

459,8

3,3

2,7

4,1

3,3

varav pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar

10

Omsättningstillgångar
Förråd och lager

11

Exploateringsfastigheter

12

16,2

9,6

16,2

9,6

Kortfristiga fordringar

13

118,1

138,0

130,4

153,9

Kortfristiga placeringar

14

105,3

171,4

105,3

171,4

Kassa och bank

15

177,4

94,7

218,9

121,6

1 476,5

1 531,7

2 456,7

2 495,0

751,4

830,2

840,1

932,2

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

16

varav årets resultat
varav resultatutjämningsreserv
varav social investeringsfond
varav övrigt eget kapital
Avsättningar

17

Skulder
Långfristiga skulder

18

Kortfristiga skulder

19

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

7,5

27,9

22,7

42,0

40,0

40,0

40,0

40,0

4,7

4,1

4,7

4,0

699,2

758,2

772,7

846,2

31,2

29,2

35,8

35,8

693,9

672,2

1 580,8

1 527,0

422,9

433,9

1031,5

930,9

271,0

238,3

549,3

596,1

1 476,5

1531,7

2 456,7

2 495,0

Ansvarsförbindelser för kommunen
Ansvarsförbindelser (mnkr)

Not Kommunen Kommunen
2018-12-31 2019-12-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt

17

379,3

368,9

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt,
förtroendevalda

17

0,0

0,0

796,1

766,5

2,1

1,9

10,0

0,0

2,0

2,0

25,9

19,5

1,9

1,8

Kommunala bolag
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Stiftelser
Ekonomisk förening
Leasingavtal

26

Sysav
Ställda panter
Solidarisk borgen Kommuninvest

17

54

0,0

0,0

1134,8

1 114,0

Räkenskaper – kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (mnkr)

Not

Kommunen
2018-12-31

Kommunen
2019-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

7,5

27,9

45,9

45,0

Justering för avsättningar

6,1

-2,0

Justering för förändring av eget kapital

0,0

-0,6

Justering för av- och nedskrivningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

20

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-8,8

-26,8

50,7

43,5

-11,0

-12,7

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

21

Ökning av kortfristiga placeringar

22

-5,0

-16,0

Minskning av kortfristiga placeringar

23

14,0

28,2

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

19

24,0

-33,0

72,7

10,0

-141,1

-102,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

24

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

24

0,1

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

25

-1,4

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

25

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,1

0,1

-142,3

-102,6

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder

121,6

6,5

Minskning av långfristiga skulder

-77,1

-0,1

Ökning/minskning av anläggningsavgifter

5,5

3,5

Ökning/minskning VA-investeringsfond

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

9,9

Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

-19,6

-82,7

Likvida medel vid årets början

197,0

177,4

Likvida medel vid årets slut

177,4

94,7

Kommunens låneskuld de senaste fem åren
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Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten
Resultaträkning (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Verksamhetens intäkter

68 604

63 689

Vatten- och avloppsavgifter

63 914

62 777

4 690

912

Verksamhetens kostnader

-68 604

-63 689

Kapitalkostnader

-16 106

-12 698

Övriga kostnader

-52 498

-50 991

0

0

Övriga intäkter

Årets resultat
Investeringsfond

0

0

7 126

557

2018-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar

331 730

376 403

Vattenledningar och vattenverk

150 974

144 808

Avloppsledningar och reningsverk

180 019

203 863

737

1 470

Omsättningstillgångar

34 691

35 248

Avräkningskonto, kortfristig

19 912

20 617

7 653

6 948

7 126

7 683

366 421

411 651

2 399

2 399

Förutbetald kostnad 1

Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten
Balansräkning (tkr)
Tillgångar

Inventarier och maskiner

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

1

Summa tillgångar
Skulder
Kortfristiga skulder
Anläggningsavgifter, återbetalning

2 399

2 399

Långfristiga skulder

364 022

409 252

Anläggningsavgifter

114 293

117 842

Investeringsfond
Övriga långfristiga skulder

Summa skulder
1

25 166

25 166

224 563

266 244

366 421

411 651

Kostnader på 7 126 tkr exkluderades från 2018 års resultat och bokfördes som förutbetald kostnad. Kostnader på 557 tkr exkluderades från 2019
års resultat och bokfördes som förutbetald kostnad.
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Redovisningsprinciper

Övriga intäkter

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

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

• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

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

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

Kostnader

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts tillverkligt värde.
Eventuella avvikelser upplyses om nedan.

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.

Sammanställd redovisning

Avskrivningar

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund som kommunen har minst 20 procents
inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Undantag görs i enlighet med rekommendation 8.2 avseende företag med verksamhet som har en obetydlig omfattning, se avgränsning i
avsnittet Sammanställd redovisning i förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar
framgår av figur under avsnittet Sammanställd redovisning.

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Avskrivningstider
Från och med år 2016 tillämpas komponentavskrivning på
investeringar inom fastighet, gata, park och hamnverksamheten. För investeringar i fastigheter tillämpas en
uppdelning som består av sammanlagt tio komponenter
där avskrivningstiden varierar mellan 10 år till 75 år beroende på komponentens nyttjandetid. För gator, parker och
lekplatser har 14 komponenter identifierats och avskrivningstiden varierar mellan 10 till 60 år. För hamnanläggningar finns sju komponenter och avskrivningstiden varierar mellan 10 till 75 år.

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

Intäkter

För övriga investeringar tillämpas följande avskrivningstider normalt i kommunen: vatten- och avloppsledningar
50 år, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer
25 år, maskiner och inventarier 10 år samt mindre maskiner och IT 5 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

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

Leasingavtal

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning på investeringar som är slutförda 2019 påbörjas år 2020, vilket
avviker från gällande redovisningsprinciper som anger att
avskrivning ska påbörjas när investeringen tas i bruk.
Detta ska ändras till 2020 då avskrivning ska börja när
investeringen tas i bruk.

Finansiella leasingavtal redovisas som finansiella leasingtillgångar. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
redovisas under ansvarsförbindelser.

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

Komponentavskrivning
Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar
gäller från och med räkenskapsåret 2014 och ersätter
rekommendation 11.3 Materiella anläggningstillgångar.
Rekommendationen behandlar komponentavskrivning
som är en ny princip och övergripande innebär att varje
väsentlig del av en anläggningstillgång skrivs av enligt en
separat plan för att spegla nyttjandetiden på ett mer rättvisande sätt.

Byte av redovisningsprincip
Kommunen har samma redovisningsprinciper som föregående år med undantag för värdering av kortfristiga
placeringar. Historisk värdeuppgång har reglerats direkt
mot eget kapital.

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

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

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

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

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

Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter och liknande. Om förpliktelsen
måste infrias belastar den resultatet.

Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus

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

Avskrivningar är värdeminskning på anläggningstill-

gångar enligt plan utifrån Sveriges Kommuner och Landstings modell.

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars storlek

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

eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd.
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den

31 december och hur den förändrats under året.

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets

nettoinvesteringar som finansierats med egna medel.

Driftredovisning omfattar kostnader och intäkter för den

löpande verksamheten ställd mot budget.

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

långfristiga.

Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skul-

der.

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar

och anger betalningsstyrkan på lång sikt.

Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa,

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

Tillgångar är dels anläggningstillgångar, till exempel

fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar, dels
omsättningstillgångar.

Finansieringsanalysen visar hur medel har tillförts och

använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen.

Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp

som ska erläggas i kommunalskatt.

Investeringsredovisningen omfattar investeringar i

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

Not 1
Räkenskapsrevision

Kommunen Kommunen
2018
2019

Total kostnad för räkenskapsrevision

192

-varav kostnad för sakkunniga
Total revisionskostnad
-varav kostnad för sakkunniga
Summa

198

146

146

1 313

1 225

797

710

2 448

2 279

Not 2
Av- och nedskrivningar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Avskrivning anläggningstillgångar

Koncernen
2018

Koncernen
2019

-45 885

-44 984

-73 693

-81 964

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-45 885

-44 984

-73 693

Summa

-81 964
-

Not 3
Skatteintäkter

Kommunen Kommunen
2018
2019

Kommunalskatt, preliminär innevarande år
Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år
Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år
Summa

Koncernen
2018

Koncernen
2019

793 581

821 533

793 581

821 533

-2 855

463

-2 855

463

-1 180

-8 306

-1 180

-8 306

789 546

813 690

789 546

813 690

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

219 242

220 446

Not 4
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

219 242

Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Statsbidrag till LSS

220 446

3 044

13 564

3 044

13 564

-11 806

-19 645

-11 806

-19 645

-321

3 626

-321

3 626

Generella bidrag från staten, se not 4 nedan

21 695

11 478

21 695

11 478

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år

45 259

47 881

45 259

47 881

7 570

6 950

7 570

6 950

-265

-576

-265

-576

284 418

283 724

284 418

283 724

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

60

Räkenskaper – noter
Not 5
Generella bidrag

Kommunen Kommunen
2018
2019

Generella bidrag från staten - flyktingrelaterat

Koncernen
2018

Koncernen
2019

17 829

11 478

17 829

11 478

Generella bidrag från staten – byggbonus

2 704

0

2 704

0

Generella bidrag från staten – extratjänster

1 162

0

1 162

0

21 695

11 478

21 695

11 478

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

8 761

26 774

Summa generella bidrag från staten

Not 6
Finansiella intäkter
Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning

8 761

Ränteintäkter

26 774

53

63

412

447

Utdelning övriga företag

2 436

2 151

2 436

2 151

Borgensavgifter

3 841

3 639

0

0

94

122

105

123

15 185

32 749

11 714

29 495

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 7
Finansiella kostnader
Ränta på lån

-1 042

-1 515

-15 122

-11 175

Övriga finansiella kostnader

-1 277

-273

-5 217

-4 109

Summa

-2 319

-1 788

-20 339

-15 284
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Not 8
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Ingående bokfört värde
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde

Koncernen
2018

Koncernen
2019

815 668

900 517

1 687 599

1 878 675

1 324 949

1 444 683

2 406 693

2 656 177

120 819

46 272

255 262

82 645

Försäljningar/utrangeringar

0

0

-4 693

-4 479

Nedskrivningar

0

0

0

0

Omföringar

0

0

-1 085

0

1 444 683

1 490 955

2 656 177

2 694 307

-509 281

-544 166

-719 094

-740 293

-34 885

-32 843

-60 446

-56 869

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

0

0

2 038

-3 416

Utgående ackumulerade avskrivningar

-544 166

-577 009

-777 502

-800 578

Utgående bokfört värde

900 517

913 946

1 878 675

1 893 729

15 862

15 862

Verksamhetsfastigheter

198 199

214 518

Vatten- och avloppsanläggningar

330 993

327 224

Koncernen
2018

Koncernen
2019

Specifikation av utgående bokfört värde
Markreserv

Hamnar

83 225

85 707

223 803

224 151

Hyres- och industrifastigheter

2 163

2 060

Brandstationer

4 963

4 775

41 309

39 648

900 517

913 945

Publika fastigheter

Övriga fastigheter
Totalt

Not 9
Maskiner och inventarier

Kommunen Kommunen
2018
2019

Ingående bokfört värde

52 774

57 221

62 898

67 233

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

124 089

139 538

162 863

177 300

15 588

16 857

17 647

19 045

-141

0

-675

-1 961

Nedskrivningar

0

0

0

0

Omföringar

2

0

2

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

139 538

156 395

179 837

177 527

Ingående ackumulerade avskrivningar

-71 315

-82 317

-99 965

-110 229

Årets avskrivningar

-11 002

-11 988

-13 249

-14 259

Årets anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar

0

0

610

1 854

Utgående ackumulerade avskrivningar 1

-82 317

-94 305

-112 604

-122 634

Utgående bokfört värde

57 221

62 090

67 233

71 750
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Not 10
Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Aktier i kommunens bolag

Koncernen
2018

Koncernen
2019

69 475

69 450

0

0

Aktier i Sydskånes Avfalls AB

5 255

5 255

5 255

5 255

Förlagslån Kommuninvest

3 500

3 500

3 500

3 500

Andelar i Biogas Ystad Österlen

1 000

1 000

1 000

1 000

Andelar i Kommunassurans
Andelar i Kommuninvest 1
Bidrag till statlig infrastruktur
Övriga aktier, andelar och fordringar
Summa

936

936

936

936

11 140

11 140

11 140

11 140

2 420

2 321

2 420

2 321

45

45

305

66

93 771

93 647

24 556

24 218

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 2019 till 17 158 500 kr.

Not 11
Förråd och lager

Kommunen Kommunen
2018
2019

Förråd, vatten- och avloppsverksamheten
Lager, Österlens museum

Koncernen
2018

Koncernen
2019

2 826

2 105

2 826

2 105

423

418

423

418

Lager, gata/park

0

201

0

201

Lager och förråd, koncern

-

-

843

1 015

3 249

2 724

4 092

3 321

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

Summa

Not 12
Exploateringsfastigheter
Fastigheter för bostäder
Fastigheter för industri
Summa

63
61

11 291

7 665

11 291

7 665

4 952

1 884

4 952

1 884

16 243

9 549

16 243

9 549

Räkenskaper – noter
Not 13
Kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Kundfordringar
Fordringar till staten
Mervärdesskattefordringar

Koncernen
2018

Koncernen
2019

16 683

22 786

17 709

25 933

4 891

7 367

5 415

7 655

9 219

7 900

11 464

9 113

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

39 948

46 022

41 798

50 760

Kommunal fastighetsavgift

47 102

53 476

47 102

53 677

246

529

6 939

6 799

118 089

138 080

130 427

153 937

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 14
Kortfristiga placeringar
Pensionskapital

105 284

171 414

105 284

171 414

Summa

105 284

171 414

105 284

171 414

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

Not 15
Kassa och bank
Bankgiro och bankkonto

177 431

94 659

218 876

121 568

Summa

177 431

94 659

218 876

121 568

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

817 371

840 111

Not 16
Eget kapital
Ingående resultatutjämningsreserv

40 000

40 000

4 959

4 659

Ingående eget kapital, övrigt

698 881

706 706

Summa ingående eget kapital

743 840

751 365

Byte av redovisningsprincip för värdering av fin. Instrument

0

50 952

Årets resultatutjämningsreserv

0

0

Ingående social investeringsfond

Årets sociala investeringsfond

-300

-604

7 825

28 509

7 525

27 905

40 000

40 000

4 659

4 055

Utgående eget kapital, övrigt

706 706

758 262

Summa utgående eget kapital

751 365

830 222

Årets resultat, övrigt

50 952

42 035

Justering eget kapital

-908

Summa årets resultat
Utgående resultatutjämningsreserv
Utgående social investeringsfond

64

22 740

92 079

840 111

932 190

Räkenskaper – noter
Not 17
Avsättningar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Summa ingående avsättningar
Ingående avsättningar pensioner
Utbetalningar

Koncernen
2018

Koncernen
2019

25 177

31 232

28 331

35 803

19 777

26 332

22 931

30 674

-767

-1 379

-897

-1 736

2 252

271

3 266

271

577

480

648

595

0

0

0

0

Övrig post

3 213

-979

3 214

-979

Förändring av löneskatt

1 289

-390

1 512

-575

26 332

24 335

30 674

28 250

5 400

4 900

5 400

4 900

-500

0

-271

2 600

Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändrad samordning

Utgående avsättningar pensioner
Ingående övriga avsättningar
Övriga avsättningar under året
Utgående övriga avsättningar

1

Summa utgående avsättningar

4 900

4 900

5 129

7 500

31 232

29 235

35 803

35 750

1

Utgående övriga avsättningar består av två ekonomiska händelser. 3,5 mnkr avser uppbokning med anledning av en tvisteförhandling mellan kommunen och Kommunal där det kan komma att riktas individuella ersättningsanspråk mot kommunen. 1,4 mnkr avser uppbokning med anledning av ett
eventuellt återbetalningskrav i samband med konkurs av föreningen KIMO som kommunen hade delat medlemskap i tillsammans med elva övriga
medlemmar.

Ansvarsförbindelse

Kommunen Kommunen
2018
2019

Ingående ansvarsförbindelse

401 913

379 276

Pensionsutbetalningar

-17 219

-18 131

7 037

9 603

0

0

Övrig post

-6 252

0

Nyintjänad

0

0

Ändrad samordning

-1 784

0

Förändring av löneskatt

-4 419

0

379 276

368 881

60 577

70 669

0

0

97,0%

97,0%

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering

Utgående ansvarsförbindelse
Förpliktelse minskad genom försäkring

1

Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad
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 2019 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Simrishamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per den 31
december 2019 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 114 023 973 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 112 356
997 kronor.
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Räkenskaper – noter
Not 18
Långfristiga skulder

Kommunen Kommunen
2018
2019

Koncernen
2018

Koncernen
2019

Skulder till kreditinstitut

265 000

265 000

873 444

761 716

Anläggningsavgifter vatten och avlopp

114 293

117 842

114 293

117 842

25 166

25 166

25 166

25 166

16 575

22 959

16 575

22 959

1 851

1 784

1 851

1 784

0

1 158

217

1 435

422 885

433 909

1 031 546

930 902

VA investeringsfond
Investeringsbidrag, statliga

1

Investeringsbidrag, ej statliga
Övriga långfristiga skulder
Summa
1

Under året erhölls tre stycken investeringsbidrag, 3,0 mnkr från Naturvårdsverket avseende rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, 1,0
mnkr från Länsstyrelsen avseende vattenvård Tommarpsån, och 2,4 mnkr från Skolverket.

Not 19
Kortfristiga skulder

Kommunen Kommunen
2018
2019

Skulder till kreditinstitut

Koncernen
2018

Koncernen
2019

0

0

233 600

315 500

Leverantörsskulder

52 011

41 237

74 506

57 766

Kortfristig skuld, koncernkonto

35 276

19 026

35 276

19 026

2 399

2 399

2 399

2 553

0

1 420

52

2 312

Anläggningsavgift, återbetalning
Mervärdesskatteskulder
Preliminär skatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner
varav pensionskostnad

11 068

10 783

11 121

16 208

169 765

162 816

187 080

180 303

47 721

48 381

49 536

50 111

5 966

6 605

5 966

7 040

22 298

22 672

22 948

22 794

varav särskild löneskatt

7 799

9 751

8 406

10 287

varav arbetsgivaravgifter

16 070

16 112

16 516

16 550

Varav periodiserad skatteintäkt

7 990

9 023

7 990

9 023

varav upplupna räntekostnader

510

472

5 784

5 252

61 411

49 800

69 934

59 343

532

623

5 271

2 511

271 051

238 304

549 305

596 179

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 20
Ej likviditetspåverkande poster

Kommunen Kommunen
2018
2019

Justering pensionsmedelsförvaltning

-8 760

-26 773

Summa

-8 760

-26 773

Not 21
Förändring kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Fordringar

-9 523

Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa

66

-19 991

-177

525

-1 260

6 693

-10 960

-12 773

Räkenskaper – noter
Not 22
Ökning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Pensionskapital, aktier
Pensionskapital, räntebärande
Summa

-5 000

-16 000

0

0

-5 000

-16 000

Not 23
Minskning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2018
2019

Pensionskapital, aktier
Pensionskapital, räntebärande
Summa

14 000

2 000

0

26 200

14 000

28 200

Not 24
Materiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2018
2019

Årets anskaffningar

-141 134

-102 716

Summa investeringar

-141 134

-102 716

Årets försäljningar

142

0

Summa försäljningar

142

0

Not 25
Finansiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2018
2019

Årets anskaffningar, bidrag till infrastruktur

-1 378

0

0

0

-1 378

0

Årets upplösning, bidrag till infrastruktur

43

124

Summa försäljningar

43

124

Förvärv av aktier INERA
Summa investeringar

Not 26
Leasingavgifter, operationell leasing

Kommunen Kommunen
2018
2019

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

10 464

10 106

Senare än 1 år men inom 5 år

15 405

9 368

Senare än 5 år
Summa

0

0

25 869

19 474

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

Kommunen Kommunen
2018
2019

Pågående rättstvister

-

-

Summa

-

-
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Kontrasterna i en levande
kommun gör alla dagar bättre
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