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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Det är dags att sammanfatta år 2020, ett år där coronapandemin dominerat vår vardag.

ökat ytterligare, att hitta ett nytt, bra liv hos oss på
landet, med goda möjligheter till distansarbete. Det ser
vi inte minst när det gäller antalet bygglovsärenden
som under året ökat med 19 procent och efterfrågan på
tomtmark och nybyggnation har ökat markant. Olika
automatiserade, digitala återkopplingar till den sökande
infördes för att effektivisera hanteringen.

För många har detta år inneburit mycket svåra prövningar, för andra stora omställningar i vardagen,
hemma och på jobbet. Man har inte fått träffa sina nära
och kära, att gå på arrangemang tillsammans har blivit
omöjligt och risken att drabbas av sjukdomen covid-19
har hela tiden funnits där.

Vi har också under året ökat i befolkning, tvärt emot
alla prognoser. Det är mycket positivt.

I vår kommun har givetvis väldigt mycket varit inriktat
på att hantera pandemin och de snabba omställningar
som varit en direkt följd av densamma sedan mars. Vår
verksamhet har under lång tid varit under hård press.
Jag kan bara om och om igen uttrycka min innerliga
tacksamhet över det fantastiska arbete jag sett prov på
under året. Omsorgens medarbetares arbete har på
många sätt blivit mer tidskrävande och omständligt på
grund av alla försiktighetsåtgärder med avstånd,
skyddsutrustning osv. Rektorer och pedagoger har varit
kvicka och ställt om undervisningen helt eller delvis
med hjälp av digitala verktyg. En del har fått lämna sin
normala arbetsplats för att fylla ett behov någon annanstans.

Under året har även beslut fattats om att avsätta 10
mnkr (max) för att möjliggöra fullständig fiberutbyggnad i hela kommunen. Vi är långt framme när det gäller
tillgången till snabb uppkoppling. Mer än 95 procent av
våra kommuninvånare har redan möjligheten och det
har varit avgörande. Nu ska vi se till att få fiber till de
få sista områden som återstår. Det är vad som kommer
att krävas för att människor ska kunna arbeta på distans
i större utsträckning.

Den digitala utvecklingen har fått en rejäl skjuts och
kompetensökningen inom organisationen har varit
enorm. Vi har alla varit tvungna att lära oss. Tidigt
infördes digitala politiska möten och skolorna förberedde sig för att kunna undervisa på distans. I kommunens samtliga verksamheter har kreativiteten flödat och
nya idéer har tagit form. Jag har imponerats av hur
exempelvis verksamheterna inom kost och städ har löst
de stora utmaningar de ställts inför i samband med
restriktioner och nya krav.

Vykort till alla nyinflyttade i Simrishamns kommun.

Även ur ett ekonomiskt perspektiv har det varit ett
mycket speciellt år. Med ständiga förändringar och nya
statliga medel i kombination med varierande prognoser, har detta varit ett år som inte går att jämföra med
något annat. Vi, liksom övriga kommuner i Sverige,
kommer att redovisa ett stort positivt resultat. Det beror
både på kompensation från staten, men också på ett
mycket medvetet arbete i de olika verksamheterna. Det
känns mycket viktigt att lyfta barn- och utbildningsnämndens starka arbete som mynnat ut i en budget i
balans, samtidigt som man kunnat se stigande verksamhetsresultat.
Kommunens näringsliv har klarat pandemin relativt
väl. Vi hade en bra sommar med många besökare och
många som stannade hemma på Österlen. Flera
branscher har gått bättre än vanligt. Besöksnäringen
och verksamma inom kulturella kreativa näringar har
haft det tuffast. Arbetslösheten har heller inte stigit i
Simrishamns kommun som i så många andra kommuner, utan legat på samma nivå som 2019. Vi är mycket

Skönadalshemmet

Vi har lyckats hålla allmänheten väl informerad och
även underhållen genom en rak och tydlig kommunikation. Det tror jag har varit oerhört viktigt för många.
Pandemin har också fört en del positivt med sig. Intresset av att bosätta sig här, som brukar vara högt, har
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stolta över den positiva utveckling vi sett när det gäller
samarbetet mellan kommun och näringsliv. 2020 klättrade vi återigen rejält på Svenskt näringslivs ranking
och nådde rekordplacering på kommunlistan, plats 164
av 290.

I februari invigde biblioteket ett nytt rum för små barn i
åldern 0–6 år.
Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslag
skulle ersättas med e-förslag, vilket trädde i kraft den 4
maj under namnet ”Simrishamnsförslaget”. Engagemanget bland medborgarna har varit väldigt stort så här
långt.

Viktiga händelser
Under året har socialnämnden tagit fram en plan för
hälsa, vård och omsorg för de kommande fem åren. Ett
väl genomarbetat dokument har tagits fram genom
intervjuer med ”kommande” brukare.

Jag vill avsluta med det där lilla extra att glädjas över.
Simrishamns kommun utsågs till ”Årets förbättrare
friluftsliv 2020”. Vår upphandlingsstrateg, Marcus
Bäckström, blev utsedd till ”Årets inköpare 2020” av
organisationen Sveriges offentliga inköpare och så var
vi bäst i Sverige på facebook och instagram bland alla
Sveriges myndigheter.

Enheten för hälsa, vård och omsorg arbetade under
våren i ett projekt med fokus på demens, teknik och
utbildning inom äldreomsorgen. Projektet finansierades
av Erasmus och under ledning av Malmös universitet.
Ett arbete kring äldreomsorgslyftet har påbörjats. Detta
syftar till att erbjuda möjligheten att studera till undersköterska på arbetstid. Särskilt statsbidrag har erhållits
för denna satsning.
Vi är på gång med ett riktigt lyft för gymnasiet i kommunen. Vi i har beslutat att göra en gemensam organisation för våra två gymnasieskolor från och med 2021.
Nu pågår ett arbete med att se över vilka gymnasieprogram som ska erbjudas i vår kommun.
I Campus Österlens kursutbud under hösten 2020 har
bland annat ”Psykologi och pedagogik”, ”Barnrätt i
teori och praktik” samt ”Konflikter och konflikthantering” ingått. Utbildningarna anordnas i samarbete med
ansvariga högskolor.
Kiviks reningsverk står färdigt och så snart dricksvattenöverföring från Tomelilla också är klar, kommer det
att medge nybyggnation av bostäder i Kivik. Det finns
en stor efterfrågan i området.
En väl genomförd upphandling av Tobisviks camping
är klar. De fem kommande åren kommer Fritid Österlen att fortsatt driva campingen.

Jeanette Ovesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Under året har det skapats nya möjligheter till spontanidrott och utomhusaktiviteter på Bénka-dí.

2

Förvaltningsberättelse – översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag
Kommunkoncernen fem år i sammandrag
Verksamhetens intäkter (mnkr)
Verksamhetens kostnader (mnkr)
Årets resultat (mnkr)
Soliditet (%)
Investeringar (mnkr)
Långfristig låneskuld (mnkr)
Antal anställda (st)

Kommunen fem år i sammandrag
Antal invånare (st)
Kommunal skattesats (%)
Årets resultat (mnkr)
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)
Investeringar (mnkr)

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-dec
2017

Bokslut
jan-dec
2018

Bokslut
jan-dec
2019

Bokslut
jan-dec
2020

454,2

440,7

428,2

411,8

436,3

-1 323,8

-1 351,7

-1 395,8

-1 395,6

-1 413,0

64,9

52,9

22,7

42,0

100,8

35

36

34

37

38

158,4

183,0

278,9

141,2

144,6

1 085,7

976,0

1 031,5

930,9

979,3

1 350

1 436

1 535

1 516

1 524

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-dec
2017

Bokslut
jan-dec
2018

Bokslut
jan-dec
2019

Bokslut
jan-dec
2020

19 485

19 376

19 278

19 174

19 227

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

54,8

41,9

7,5

27,9

81,8

96

97

100

100

94

111,8

111,4

142,5

102,7

109,7

Självfinansieringsgrad (%)

86

77

37

71

119

Soliditet (%)

53

54

51

54

54

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%)

22

25

25

28

32

Eget kapital (mnkr)

702,0

743,8

751,4

829,9

911,8

1 321,9

1 389,0

1 476,5

1 530,3

1 709

Långfristig låneskuld (mnkr)

215,0

237,0

265,0

265,0

330,0

Pensionsskuld (mnkr)

416,0

401,9

379,3

368,9

360,3

19,5

19,8

26,3

24,2

28,1

1 267

1 347

1 447

1 432

1 385

Tillgångar (mnkr)

Avsatt till pensioner ( mnkr)
Antal anställda (st)

Den negativa trenden med minskat antal kommuninvånare har brutits och antalet invånare ökade med 53 stycken under
2020. Årets resultat är det högsta på 5 år. Resultatökningen beror på ökade statsbidrag och andra ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin. Självfinansieringsgraden var 119 procent, det vill säga att årets investeringar
finansierades med egna medel. Det hänger samman med resultatökningen. Under första halvåret var likviditeten sämre
och osäkerheten stor hur pandemin skulle påverka ekonomin, därav nyupplåning på 65 mnkr.
Simrishamn kommuns finansiella ställning är stabil. Soliditeten, vilken visar hur stor andel av kommunens tillgångar
som är finansierade med egna medel, är 54 procent och tar man hänsyn till totala pensionsförpliktelser, så är soliditeten
32,4 procent.
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Förvaltningsberättelse – den kommunala koncernen
Nämndorganisation

Valberedning
(5)
Kommunfullmäktige
(49)

Revision
(6)

Kommunstyrelse
(15)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
(5)

Barn- och
utbildningsnämnd
(12)

Socialnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Samhällsplane
ringsnämnden

Byggnadsnämnd

(12)

(9)

(12)

(9)

Arbetsutskott

Individ- och
familjeutskott

(5)

(5)

Överförmyndare

Valnämnd
(7)

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

Österlen VA AB, 50%

Sankt Olofs idrottsförening, drift av Sankt
Olofsbadet

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
24,10 %

Östra Vemmerlövs
byalag, drift av Gyllebobadet
Bergkvara, Kiviks Buss
Skånetrafiken, skolskjuts

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund, 33,70 %

Sjögatans läkarpraktik,
skolläkare

Biogas Ystad-Österlen,
25 %

Mobiltoalett Kust AB,
städning

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, industrifastigheter samt vatten och avlopp. Dessa bolag är Simrishamns bostäder
AB, helägt, Simrishamns näringslivsutveckling AB, helägt samt Österlens kommunala
renhållnings AB och Österlen VA AB, vilka 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 2020. 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 2020. Från och med
år 2012 är Simrishamns kommun, delägare i Biogas Ystad-Österlen ekonomiska förening. Kommunens andel 2020 var 25 procent.
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Securitas Sverige AB,
parkeringsövervakning
Gislövs spolbilar, slamsugning och spolning av
brunnar
Nemi Syd AB, gatusopning
Vattenfall, belysning
VA-gruppen AB, markarbete
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.

Förvaltningsberättelse – viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Flyttningsnettot var plus 224 personer (plus nio personer
föregående år). Den demografiska utvecklingen påverkar i
hög grad den kommunala verksamheten. Under 2020
föddes 130 barn medan 301 personer avled. En stor utmaning är den allt äldre befolkningen, vilket bland annat
innebär att 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, bland annat har en ny plan för Hälsa, vård och
omsorg 2021-2026 tagits fram.

Samhällsekonomisk utveckling
Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioners bedömning så kommer det rådande svaga konjunkturläget i Sverige att stärkas under 2021. Den fortsatta smittspridningen
och de åtföljande restriktionerna medför ett tillfälligt
bakslag i återhämtningen. Vaccineringen som påbörjats, i
Sverige liksom globalt, mot covid-19 stärker konjunkturutsikterna för den andra halvan av 2021, och än mer
utsikterna för 2022. Leveransproblem och komplexiteten
för det pågående projektet av global massvaccinering
utgör en uppenbar risk i prognosen.
SKR bedömer även att det kommer att dröja innan vi ser
en lägre arbetslöshet. En effekt av korttidspermitteringarna är att antal timmar per sysselsatt har minskat kraftigt.
Det innebär att en ökad produktion och arbetsinsats i
första hand kommer att uppnås genom att de som redan är
i arbete går upp i arbetstid.
Riksbanken bedömer att inflationen kommer att variera
ovanligt mycket under 2021, bland annat beroende på
volatila energipriser men också på mätproblem och ändrade konsumtionsmönster under pandemin. Under 2022
väntas uppgången i inflationen bli mer stabil men krisens
omfattning innebär att det dröjer till 2023 innan inflationen mer varaktigt bedöms vara nära målet på två procent.

Näringsliv
Utvecklingen av kommunens näringsliv är fortsatt stark.
Antalet nyregistrerade företag uppgick till 159 stycken
under år 2020 (2019: 146), 37 procent av dessa drevs av
kvinnor, vilket är fyra procentenheter högre än för landet
som helhet. I kommunen fanns vid årsskiftet totalt 3 211
registrerade företag (2019: 3 152), vilket i förhållande till
kommunens storlek är ett stort antal. Under året inträffade
endast fem konkurser i hela kommunen (2019: sex konkurser).

I Simrishamn kommuns budget för planperiod 2021-2023
ökar resultatet årligen med 0,2 procent för att år 2023
ligga på 1,8 procent av skatter och statsbidrag för att ha en
beredskap inför den osäkerhet som finns i den samhällsekonomiska utvecklingen såväl internationellt, nationellt
som på regional och lokal nivå. Simrishamns kommun har
länge haft en minskade befolkning, även om 2020 är ett
undantag, vilket innebär minskade skatteintäkter.

Sett till enskild bransch så finns det flest företag i Simrishamns kommun inom de gröna näringarna som till
exempel jordbruk, fruktodling och skogsbruk. Här finns
totalt 630 registrerade företag. På andra plats ligger den
växande branschen företagstjänster med 574 företag, följt
av branschen byggverksamhet med 328 registrerade företag och handeln med 327 företag, varav 181 inom detaljhandeln. Det som särskilt sticker ut i jämförelse med
andra kommuner i samma storlek som vår, är det stora
antalet företag inom kultursektorn med (215 företag), och
hotell- och restaurangbranschen med (180 företag).

Befolkning
Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick antalet invånare i Simrishamns kommun till 19 227, vilket är en ökning med 53
personer. Det är fortsatt angeläget att få fler att flytta till
Simrishamns kommun. Det förutsätter insatser som ytterligare ökar kommunens attraktivitet i form av bra kvalitet
i de kommunala kärnverksamheterna, möjlighet till attraktivt boende, fritid och bra kommunikationer.

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Simrishamns kommun var i
december 2020 7,9 procent. Detta kan jämföras med en
arbetslöshet i riket på 8,6 procent och i Skåne län 11,1
procent. Öresundsinstitutet förklaring att kommuner i
sydöstra Skåne haft en lägre arbetslöshet finns i näringslivets struktur. Företagen i Simrishamns kommun är småskaliga och mångfacetterade. Branscherna handel, hotelloch restaurang, industri, transport samt företagstjänster,
som alla har påverkats kraftigt av pandemin, står tillsammans för en högre andel av sysselsättningen i västra än i
sydöstra Skåne, Ungdomsarbetslösheten, som andel av
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Förvaltningsberättelse – viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
den registerbaserade arbetskraften i åldern 16-24 år, var
9,6 procent. Bland de utrikes födda var arbetslösheten
21,5 procent.

I nedanstående tabell redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av år 2020. En normalfördelning enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier,
30 procent vardera i svenska respektive globala aktier,
och 40 procent räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet
fanns 62 procent placerade i aktier. Omallokeringar skedde i mars och november, men en stark aktieutveckling
innebär att portföljen är överviktad högrisk tillgångar.

Finansiella risker
Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler för att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt, begränsa
finansiella risker, minimera räntekostnader och säkerställa
att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

Tillgångsslag (%)

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 330 mnkr
per den 31 december 2020. Kommunens upplåning löpte
till 97 procent med bunden ränta. Den genomsnittliga
räntan uppgick till 0,47 procent.

Finanspolicy

Gränsvärde

Bokslut
2020

1,50 – 3,50

2,26

max 20,00

3,03

max 10,00

4,36

1,50 – 3,50

2,2

min 80,00

96,97

max 20,00

3,03

min 100,00

100

Genomsnittlig återstående löptid (år)
Del av kapitalbindning
mindre än 0,5 år (%)
Max kapitalbindning för
enskilt lån (år)
Räntebindning (år)
Fasträntedel (%)
Del av räntebindning
mindre än 0,5 år (%)
Del av räntebindning
mellan 0 – 10 år (%)

1

40,0

(+/-20)

38,0

Aktier

60,0

(+/-20)

62,0

varav svenska aktier

(0–60)

33,0

varav globala aktier

0–40)

29,0

Anskaffnings värde
Marknadsvärde

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

Förändring marknadsvärde

Värde
före
uttag

Uttag

181,2

-12,2

98,3
171,4

100,0

Av åtagandet var 360 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 90 mnkr, varav således 12 mnkr under 2020.

Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången av 2020 ett anskaffningsvärde på 95,1 mnkr och
ett marknadsvärde på 169 mnkr. Marknadsvärdet på placeringen minskade med 1,4 procent under året. Kommunen gjorde ett uttag på 12,2 mnkr i slutet av året, vilket
innebär att den egentliga avkastningen uppgick till 5,8
procent. Resultatet är överraskande mot bakgrund av den
kraftiga nedgång av aktiemarknaden i februari - mars.
Den snabba återhämtningen är en samlad effekt av kraftiga stimulanser och rekordsnabb utveckling av ett nytt
vaccin.
Värde
191231

100,0

Normal position, inom parentes anges tillåten avvikelse.

Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 389
mnkr, en minskning med 4 mnkr i förhållande till årsbokslut 2019. Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarade cirka 44 procent av det totala
pensionsåtagandet. Den del av pensionsåtagandet som
inte motsvaras av placerade medel finns i kommunens
tillgångar i form av fastigheter och anläggningar.

Pensionsförpliktelser

Pensionsplacering
(mnkr)

Bokslut
2020

Räntebärande papper

Summa

Nedanstående tabell redovisar finanspolicyns gränsvärde
och utfallet per 31 december 2020.

Placeringspolicy1

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

-24,3

-28,1
-360,4

171,4

169,0

-221,2

-219,5

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde

171,4

169,0

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

17 %

5,8 %

Förändring av pensionsförpliktelser

-3,2 %

-1,0 %

Pensionsmedelsförvaltning som andel av
pensionsförpliktelser

43,6 %

43,5 %

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

95,1
169,0

5,8 %
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2020

-368,3

Ansvarsförbindelse

Värde
201231

2019

Förvaltningsberättelse– –Viktiga
händelser
av väsentlig betydelse
Förvaltningsberättelse
förhållanden
• Barn- och utbildningsnämnden beslöt 9 juni 2020, §
71, att Simrishamns kommun ska ha en sammanhållen
gymnasieorganisation.

Händelser av väsentlig betydelse
• Samtliga verksamheter präglades av den pågående
pandemin.

• Efter rekommendationer av Folkhälsomyndigheten
bedrevs undervisningen på gymnasieskolor och den
kommunala vuxenutbildningen som fjärr- och
distansundervisning.

• Simrishamnsförslaget infördes den 4 maj och ersatte
då de tidigare medborgarförslagen.
Simrishamnsförslaget innebär att man, oavsett var
man bor, kan lämna förslag till politikerna via
hemsidan. Förslaget finns sedan tillgängligt för andra
att rösta på under 60 dagar. Om minst 75 personer
röstar på förslaget går det vidare till politisk
behandling. Från den 4 maj inkom det 64
Simrishamnsförslag vilket kan jämföras med totalt 54
medborgarförslag för hela 2019.

• Barn- och utbildningsförvaltningen utarbetade
Grundskoleöversyn: översyn av grundskolans
organisation. Översynen kommer att utgöra
beslutsunderlag för långsiktigt beslut om grundskolans
organisation.
• En ny plan för Hälsa, vård och omsorg 2021-2026
togs fram.

• Kommunfullmäktige antog en informationssäkerhetspolicy samt fastställde styrdokument
avseende kommunens arbete med krisberedskap fram
till och med 2022.

• Hälsa, vård och omsorg arbetade under våren i ett
projekt med fokus på demens, teknik och utbildning
inom äldreomsorgen. Projektet finansierades av
Erasmus och med ledning av Malmös universitet.

• Antal ärenden och allmänna bygglovsrelaterade frågor
ökade kraftigt i samband med coronapandemin, vilket
inneburit att färre bygglovsbeslut har hunnits med.
• Ny bygglovstaxa baserad på handläggningstid med
fasta avgifter antogs att gälla från juli.
• Det gemensamma driftbolaget för VA-verksamheterna
med Tomelilla kommun, Österlen VA AB, påbörjade
verksamheten den 1 september. All befintlig personal
gick över från respektive kommun till Österlen VA
AB.
• Städverksamheten bildade en egen enhet i egen regi.

• En ny enhet inom individ- och familjeomsorgen
skapades: stödenheten för individ- och familjeomsorg.
Själva enheten bildades ur enheten för barn och unga
och syftet är att sätta mer fokus på det förebyggande
arbetet.

• Lokaler, bad, hallar och samlingslokaler stängdes
tillfälligt under året på grund av coronapandemin.
Först för allmänhet och sedan även för föreningar.
Biblioteket, Österlens Museum och Bénka-dí
anpassade den service och det öppethållande som
erbjöds. Vid årets slut stängdes även dessa
verksamheter.

• Byggnation av ett nytt hyreshus, Raketen, på
Simrisvägen med 24 lägenheter påbörjades och
inflyttningen planeras ske i september 2021.

• En bidragsöversyn gjordes rörande de bidrag som
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Under året
skapades det nya möjligheter till spontanidrott och
utomhusaktiviteter på Bénka-dí.

• Företaget Nya Joneberg C AB fusionerades med
moderbolager Simrishamnsbostäder AB.
• Arbetet med att exploatera fastigheten Garvaren13 för
att skapa ett helt nytt kvarter i Simrishamn med
varierande boendeformer och verksamheter fortsatte.
• Trängselkontroller skedde på serveringar. Några
verksamheter fick uppföljande kontroller och en
verksamhet stängdes då verksamhetsutövaren inte
gjorde någon åtgärd trots flera påpekande.
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Därtill finns det en tjänstepersonsorganisation till stöd för
det politiska styret och för genomförandet av verksamheten.

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.

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.

Sammanfattningsvis gjorde nämnderna bedömningen att
14 av de 47 nämndmålen var uppfyllda (2019 var det 37
av 61 mål). Det var 23 mål som bedömdes delvis uppfyllda medan 10 mål inte bedömdes vara uppfyllda. En
del av målen som inte blivit uppfyllda beror på effekter av
coronapandemin. Totalt ansågs 79 procent av nämndmålen vara helt eller delvis uppfyllda.
•

•

•

•

•

Målet att andelen inköpta miljömärkta produkter och
livsmedel i procent i e-handel ska vara högre än 2019
uppfylldes inte. En stor anledning till minskningen är
att pandemirelaterade produkter, som förkläde,
handskar och handdesinfektion, saknar miljömärkning.
Arbetslösheten i åldrarna 16–24 år var inte lägre än
2019. Det är också effekt av pandemin. Simrishamns
kommun tog emot feriearbetare i samma utsträckning
som tidigare år trots mer strikta arbetsmiljöregler.
Byggnadsnämndens mål att öka sin proaktivitet, öka
prioriteten av tillsynsärende och arbeta för ökad tillgänglighet uppfylldes inte. Till 2021 har ytterligare
en bygglovshandläggare anställts.
Kultur- och fritidsnämndens mål att utveckla former
för ungdomars delaktighet i den politiska processen
samt exponera museets samlingar för en bredare krets
med särskilt fokus på skolorna har fått ställas in på
grund av coronapandemin och målen är därmed inte
uppfyllda.
Målet att äldre kvinnor och män som bor i ordinärt
boende ska uppleva att de är nöjda eller mycket nöjda
med insatserna och inte besväras av otrygghet eller
ensamhet uppfylls inte. Då detta år inneburit att medarbetarna har fått utföra sina arbetsuppgifter utifrån
bland annat basala hygienrutiner är det inte konstigt
att årets resultat är sämre än förra året.
Socialförvaltningens medarbetare ska ha rätt kompetens för uppgiften är ett annat mål som inte uppfylls.
Arbetet med kompetensförsörjningsplan är påbörjat
och fortgår 2021.

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.
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 mål och indikatorer samt 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.

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, 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

Bolagen har sina egna styrelser.

Styrningen utgår så långt som det är möjligt utifrån mål
med verksamheterna. För medborgaren är det verksam-

•
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prioriterade och tydliga mål och utifrån dem besluta om
budget.

heten 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.

I januari 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.

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.

I augusti är det presentation av respektive nämnds budgetskrivelse samt taxeförslag för budgetberedning, nämndernas presidium och tjänstemän. Därefter träffas budgetberedningen ytterligare tre gånger för fortsatt arbete med
budgetprocessen.

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

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.

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.

I december fastställer nämnderna internbudgeten, inklusive nämndmål.
I januari påföljande år informerar nämnderna kommunfullmäktige om sin budget.

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

För år 2020 var det sista gången ovanstående budgetrutin
tillämpades.

Mål, budget och uppföljning

Inför fastställandet av budgeten för år 2021 så har en ny
rutin för budgethantering genomförts.

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.

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.
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.

Respektive nämnd ska besluta om nämndmål. En nämnd
behöver inte ha nämndmål under samtliga fullmäktigemål. Därefter arbetas det fram indikatorer till respektive
nämndmål.

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.

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.

Ägardialog med bolagen och kommunalförbunden sker
också under vår och höst.

Bokslut och årsredovisning

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

Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och
kommunens årsredovisning följer följande process:

Planering året innan budgetåret

Februari: Den löpande uppföljningen avslutas, i februari
efter budgetåret, med nämndernas och styrelsen samt
bolagens årsbokslut.

Syftet med den årliga planeringsprocessen är att skapa
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•
•
•

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.

Kommunstyrelsen har även i samband med
delår/bokslut/årsredovisning följt upp Simrishamns bostäder AB:s verksamhet och ekonomi.

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

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Simrishamns bostäder AB:s
verksamhet under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv och bolagsordning.

Uppsiktsplikten
Med anledning av barn- och utbildningsnämndens konstaterade negativa budgetavvikelse för år 2019 så har kommunstyrelsen fört en löpande dialog med nämnden under
2020. Barn- och utbildningsnämnden har rapporterat sitt
ekonomiska utfall och prognos månadsvis till kommunstyrelsen.

Simrishamns näringslivsutveckling AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 och redogjorde
för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•

Simrishamns kommun är också delägare i Österlens
kommunala renhållnings AB, Ökrab, (50 %) tillsammans
med Tomelilla kommun, Österlen VA AB (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.

Ekonomi
Måluppfyllelse enligt ägardirektiv
Verksamhet
Kvalitet
Intern kontroll
Efterlevnad av ev. uppställda direktiv

Kommunstyrelsen har även i samband med
delår/bokslut/årsredovisning följt upp Simrishamns
näringslivsutveckling AB:s verksamhet och ekonomi.

Österlen VA AB (50 %) bildades tillsammans med Tomelilla kommun under 2020 och startade sin verksamhet den
1 september.

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Simrishamns näringslivsutveckling AB:s verksamhet under 2020 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 bostäder AB besökte kommunstyrelsens
arbetsutskott den 4 mars 2020 och redogjorde för bolagets
verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
Ekonomi
Mål
Intern kontroll
Verksamhetshändelser
Aktuella utmaningar

Österlens kommunala renhållnings AB, Ökrab, har vid två
tillfällen under 2020 informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om verksamhet och ekonomi.

Simrishamns bostäder AB besökte även kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 oktober 2020 och redogjorde för
bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:
•
•
•

Ekonomi
Mål
Intern kontroll
Verksamhetshändelser
Aktuella utmaningar

Simrishamns näringslivsutveckling AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 oktober 2020 och redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades:

Simrishamns kommun äger aktiebolagen Simrishamns
bostäder AB och Simrishamns näringslivsutveckling AB.

•
•
•
•
•

Kvalitet
Intern kontroll
Efterlevnad av ev. uppställda direktiv

Vårens information den 11 mars 2020 innefattade bland
annat årsredovisning, nyckeltal, ekonomiskt resultat,
kommande ändrade förutsättningar och statistik från verksamheten.

Ekonomi
Måluppfyllelse enligt ägardirektiv
Verksamhet

Ökrab informerade även kommunstyrelsens arbetsutskott
den 21 oktober 2020. Vid detta tillfälle presenterades:
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•
•
•
•
•
•

kommunstyrelsens behov av kontroll.

Ekonomi
Måluppfyllelse enligt ägardirektiv
Verksamhet
Kvalitet
Intern kontroll
Efterlevnad av ev. uppställda direktiv

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 2020 har följande rapporterats:

Kommunstyrelsen har även i samband med
delår/bokslut/årsredovisning följt upp Ökrabs verksamhet
och ekonomi.
Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Ökrabs verksamhet under
2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv
och bolagsordning.

Kommunstyrelsen har haft fem kontrollområden och vid
en sammanvägd bedömning av dessa framkom inga avvikelser. Ingen övrig åtgärd behövs. Däremot uppmärksammades under året att en väldigt liten andel av kommunens inköp avvek från riktlinjerna för direktupphandling
och ramavtal med anledning av pandemin. Berörda är
informerade och åtgärder vidtagna.

Sysavs ägarsamråd för våren ställdes in med anledning av
coronapandemin. Ägarsamråd hölls den 4 november 2020
där Sysav bland annat redogjorde för bokslutet för tertial
två, helårsprognosen för 2020 och budget för 2021 avseende Sysavkoncernen. Vid detta ägarsamråd var Simrishamns kommun representerad, liksom vid årsstämman
som hölls den 28 maj 2020 där dagordningen bland annat
innehöll information om årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt
fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

Socialnämnden har haft 19 kontrollområden och vid en
sammanvägd bedömning av dessa framkom inga större
avvikelser. De smärre avvikelserna är åtgärdade. Ingen
övrig åtgärd behövs. Noteras kan dock att under nio dagar
i oktober var det problem med trygghetslarmet inom ordinärt boende.
Barn- och utbildningsnämnden har haft tre kontrollområden och vid en sammanvägd bedömning av dessa framkom inga större avvikelser. De smärre avvikelserna är
åtgärdade. Ingen övrig åtgärd behövs. Under 2020 inträffade en personuppgiftsincident som anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten.

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen
den samlade bedömningen att Sysavs verksamhet under
2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv
och konsortialavtal.

Samhällsplaneringsnämnden har haft sju 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 13 maj 2020 hölls ägarråd digitalt. Inera AB:s ordinarie årsstämma för 2020 ägde rum
den 17 juni. Något ombud för Simrishamns kommun
deltog inte vid dessa tillfällen då man fysiskt måste vara
på plats.

Byggnadsnämnden har haft tre kontrollområden och vid
en sammanvägd bedömning av dessa framkom inga större
avvikelser. Ingen övrig åtgärd behövs.
Kultur- och fritidsnämnden har haft fem kontrollområden
och vid en sammanvägd bedömning av dessa framkom
inga större avvikelser. Arbete pågår med revidering av
dokumenthanteringsplan. 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 procent av aktierna.

Vid en sammanvägd bedömning av ovanstående är slutbedömningen att kommunen under 2020 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 2020.

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

Intern kontroll

Under 2021 kommer kommunstyrelsen att besluta om nya
övergripande riktlinjer för intern kontroll, tänkta att gälla
från och med 2022.

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
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Koncernens ekonomiska resultat

Nämnderna

Koncernens resultat enligt resultaträkningen uppgick till
101 mnkr.

Nämndernas sammantagna nettokostnad uppgick till
1 087,4 mnkr. Utfallet var 31,3 mnkr högre än budgeterat.
Cirkeldiagrammet nedan visar nämndernas andel av den
totala nettokostnaden.

Årets resultat
(mnkr)
Koncernen

2018

2019

2020

22,7

42,0

100,8

-Skattefinansierad verksamhet

6,4

27,9

81,8

-Avgiftsfinansierad verksamhet1

-7,1

-0,6

1,3

-Affärsdrivande verksamhet

16,3

14,1

18,9

7,5

27,9

81,8

Kommunen
1

Över-/underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten bokförs som
en skuld/fordran och påverkar inte resultatet. Underskott måste återställas inom tre år.

Den skattefinansierade verksamhetens resultat är cirka 54
mnkr bättre än föregående år. Det beror på generella
statsbidrag och ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin.

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

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten blev årets
utfall 1,3 mnkr. Det är kommunens vatten- och avloppsverksamhet som visar positivt utfall. Det positiva resultatet beror på lägre kapitalkostnader.

• Socialnämnden visade ett överskott om 17,5 mnkr.
Med anledning av pandemin har regeringen infört tillfälliga regler där bidrag utgår för vissa kostnader. Det
innebär bland annat att arbetsgivare har fått ersättning
för sjuklönekostnader, 5,1 mnkr, samt ersättning för
extraordinära kostnader såsom inköp av skyddsmaterial, anpassningar i arbetsmiljön samt extra bemanning,
9,2 mnkr. Samtliga verksamheter redovisar ett överskott och det förklaras av att delar av verksamheterna
varit stängda eller haft tomma platser under året.

Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett resultat på
18,9 mnkr. Det är Simrishamns bostäder AB som står för
den största delen, 16 mnkr.
Kommunen redovisar årets resultat till 81,8 mnkr. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till
80,3 mnkr. Generella statsbidrag med koppling till pandemin uppgår till 36 mnkr och ersättning för sjuklönekostnader 8,4 mnkr.

• Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott om 0,4 mnkr. Tillfälligt utökade statsbidrag
och ersättning för sjuklönekostnader hör till de åtgärder som fått stor inverkan på resultatet liksom utökningar av statsbidragen inom vuxenutbildningen. Förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett överskott
om 1,5 mnkr. Utfallet inom förskoleklass, fritidshem
och grundskola redovisar ett underskott om -5,8 mnkr,
vilket beror på en överskattning av interkommunala
ersättningar inom grundskola. Gymnasieverksamhetens budgetunderskott blir -2,0 mnkr, vilket beror på
färre elever i egen regi. Vuxenutbildningen visar ett
överskott om 2,6 mnkr

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Resultatet behöver därför över tiden vara
positivt för att finansiera exempelvis investeringar och de
pensionsåtagande som inte är skuldförda (intjänade pensioner före 1998). Verksamhetens nettokostnader i relation
till skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning bör därför understiga 100 procent. För 2020 uppgick
nettokostnadsandelen till 94 procent.

• Samhällsbyggnadsnämnden visade ett överskott
om 5,9 mnkr. Verksamheten avslut exploatering redovisade ett överskott på 3,9 mnkr. Överskottet förklaras
även med lägre kostnader för personal och konsultkostnader, samt högre intäkter inom planeringsenheten.
• Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 7,9
mnkr. Kommunledningskontorets enheter uppvisade
totalt ett överskott på 3,3 mnkr, framför allt beroende
på tjänstledigheter och vakanser. Överskottet härrör
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också till att aktiviteter inte kunde genomföras på
grund av coronapandemin. 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 2,2 mnkr.

satt låg upplåningsränta samt lägre upplåning än planerat
till följd av försenade investeringar.
I posten övrigt ligger medel till kommunfullmäktiges
förfogande, 10,4 mnkr, som inte nyttjats under 2020.

Investeringar

• Kultur- och fritidsnämnden hade en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr, vilket främst förklaras av
lägre kapitalkostnader. Verksamheterna har under året
haft begränsad verksamhet och tillfälliga stängningar.
Anpassningar efter pandemin och situation har gjorts,
till exempel för att erbjuda fler och mer digitala tjänster har verksamheterna omprioriterat i budgeten

Kommunens samlade investeringsbudget uppgick till 192
mnkr. Utfallet blev 110 mnkr, det vill säga 57 procent av
budget. Det är bland annat projekten Kivik avloppsreningsverk, projektering av Skansenområdet och investering i solceller som blivit försenade.
Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras
bland annat genom anläggningsavgifter. Beaktas dessa
avgifter, uppgick investeringsverksamheten till cirka 103
mnkr. I genomsnitt under den senaste femårsperioden har
nivån uppgått till 116 mnkr per år

• Byggnadsnämnden, kommunfullmäktige,
revisionen, valnämnden och överförmyndarverksamheten redovisade tillsammans ett underskott
på knappt 0,3 mnkr.

Finansiering

(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.
Finansiering
(mnkr)
Skatter och generella bidrag
Pensioner
Interna pensionsavgifter
Räntor med mera

Bokslut
2020

Budgetavvikelse

1 165,2

19,3

-71,0

2,4

49,7

6,1

3,3

1,8

Internt erlagda kapitalkostnader

12,4

-2,8

Övrigt

-0,1

12,4

1 159,5

39,2

9,8

9,8

1 169,3

49,0

Summa balanskravspåverkande
Pensionsplacering, värdeförändring
Summa

Investeringar
Anläggningsavgifter
Investeringar efter avdrag för
anläggningsavgifter

Bokslut
2020

Budget
2020

109,7

192,1

-7,0

-3,0

102,7

189,1

1
Under året erhölls cirka 7,8 mnkr i form av anläggningsavgifter. Av
dessa avgifter delfinansierade cirka 7 mnkr (90 procent) investeringar.
Resterande intäktsfördes för att täcka kostnader i driftbudgeten.

Av kommunens totala investeringar på 110 mnkr stod
samhällsbyggnadsnämnden för 102 mnkr. De största
investeringarna är Kivik avloppsreningsverk, förstärkning
vattenleverans Brösarp - Kivik och reinvesteringar i
hamn, fastigheter, gator och parker.
En självfinansieringsgrad över 100 procent innebär att
Simrishamns kommun kan egenfinansiera investeringarna
utan att låna eller minska likviditeten. Den högre resultatnivån 2020 gör att självfinansieringsgraden är 119 procent.

Ekonomisk ställning
Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 709 mnkr
(1 532 mnkr föregående år). Ökningen beror på anläggningstillgångarna, men även banktillgodohavandet

Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på
49 mnkr. Exkluderas utfallet från pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid balanskravsavstämningen, var resultatet ett överskott mot budget på 39,2
mnkr.

Skulderna inklusive avsättningar uppgick till 797 mnkr
(700 mnkr föregående år). Det egna kapitalet var 912
mnkr (830 mnkr föregående år). Soliditeten ligger kvar på
54 procent. Beaktas även ansvarsförbindelsen för pensioner uppgick soliditeten till drygt 32 procent. 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 19 mnkr. Skatteunderlaget blev lägre än budgeterat, 14,6 mnkr, men detta
uppvägdes av generella statsbidrag, 36 mnkr, som betalats
ut med anledning av coronapandemin.
Pensionerna blev lägre än beräknat, vilket medförde ett
överskott på 2,4 mnkr.

Ett mått på en mer kortsiktig handlingsberedskap är rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder). Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar,
uppgick vid utgången av år 2020 till 94 mnkr, vilket kan

Överskottet på 1,8 mnkr gällande räntor berodde på fort-
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jämföras med 7 mnkr föregående år.

• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara
avgiftsfinansierad.

Likviditeten uppgick vid utgången av år 2020 till 195
mnkr, varav 22 mnkr avser de kommunala bolagens del i
koncernkontot. Likviditeten ökade med cirka 100 mnkr
under året, vilket beror på nyupplåning med 65 mnkr och
ett högt resultat.

• Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inte lånefinansieras. Undantag görs dock för
av fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram (KF §
113/15).
Balanskravsresultatet uppgick för 2020 till 80,3 mnkr.
Utfallet motsvarade 6,9 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet
för 2020 blev därmed uppfyllt.

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:
•

Vatten- och avloppsverksamheten uppvisade ett överskott
på 1,3 mnkr och var därmed fullt ut avgiftsfinansierat.
Målet för 2020 blev därmed uppfyllt.

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning.

Det skedde nyupplåning med 65 mnkr. Upplåningen avsåg investeringen i Kiviks avloppsreningsverk. Självfinansieringsgraden är 116 procent. Målet som reglerar
kommunens upplåning bedöms vara uppnått.

Det övergripande målet bröts i budget 2020 ner i följande
finansiella mål:
• Balanskravsresultatet ska för åren 2018–2020 i genomsnitt minst uppgå till en procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift.

Kommunens styrning av verksamheten sker bland annat
genom fem övergripande mål som har inriktning på god
ekonomisk hushållning.

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.

Målet är uppfyllt. Antal inflyttade under året uppgick
till 1 364 personer och antal utflyttade uppgick till
1 140 personer, + 224 invånare.

(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen)

Frisknärvaron understiger inte 95
procent.

Statistik frisknärvaro.

Målet är inte uppfyllt. Detta huvudsakligen på grund
av den pågående pandemin, som har påverkat kommunen mycket under i princip hela 2020.

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

Målet är delvis uppfyllt. Underhållsplanen för beläggning av gator och vägar färdigställdes 2017 och
godkändes av SPN i mars 2019, tillsammans med
underhållsplanen för gatubelysning. Underhållsplanen
för park- och grönytor färdigställdes och antogs av
nämnden i oktober 2019. Underhållsplanen för kommunens hamnar godkändes i maj 2019 och motsvarande för de kommunala byggnaderna (fastigheter)
godkändes i juni 2019. För VA-verksamheten håller
förslag på en underhålls- och förnyelsestrategi på att
tas fram och beräknas vara klar under 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningens årliga attitydundersökning –
elever.

Resultatet i Skolinspektionens enkäten höstterminen
2019 visar att målet är delvis uppnått. På frågan om
eleverna kan rekommendera sin skola blev resultatet
ett index på 5,5 för åk. 9 och på 6,3 för gymnasiets
årskurs 2. Resultat från skolenkäten 2020 är ännu ej
publicerad.

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

Det har sedan 2012 varit en minskad andel av de
som är äldre än 80 år och erhåller omsorg i särskilt
boende eller hemtjänst i ordinärt boende.
År 2012 vare andelen 35 procent, år 2020 var andelen 21,1 procent.

(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen)

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: samhällsplaneringsnämnden)

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)

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)
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Det positiva ekonomiska resultatet för år 2020 innebar att
kommunen har haft överskott alla år från bokslut 2003
och framåt. Under den senaste femårsperioden har balanskravsresultatet i genomsnitt motsvarat cirka fyra procent av skatter, generella bidrag respektive utjämningsbidrag samt fastighetsavgift. Ett utfall som överstiger den
nivå på två procent som SKR, Sveriges kommuner och
regioner bedömer som god ekonomisk hushållning för

den genomsnittliga kommunen.
Samtliga tre finansiella målen uppnåddes under 2020.
Måluppfyllelsen gällande nämndmålen med inriktning på
god ekonomisk hushållning får anses acceptabel med
hänsyn till rådande pandemi. Den sammantagna bedömningen är att Simrishamns kommun uppnådde en god
ekonomisk hushållning.

Haväng
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Förvaltningsberättelse – balanskravsresultat
lätta finansieringen av successivt ökande pensionsutbetalningar. Därför ska värdeförändringen exkluderas vid
avstämningen gentemot balanskravet. Realisationsvinster
vid försäljningar samt orealiserade realisationsvinster,
enligt bestämmelser från 2019 om redovisning av pensionstillgångar, justeras med 9,9 mnkr. Pensionsmedelsförvaltningen bidrar istället till finansieringen av verksamheten genom årliga uttag som beaktats vid balanskravsavstämningen: 12,2 mnkr för år 2020. Uttagen fastställs i förväg och syftar till en rättvis finansiering av
pensionsutbetalningarna över tid.

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
80,3 mnkr. För år 2020 uppgick det budgeterade balanskravsresultatet till 13,8 mnkr.
Balanskravsavstämning
(tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning

Resultatet har även justerats för realisationsvinster för
försäljning av fastigheter med 3,8 mnkr. Realisationsvinsterna avser försäljningarna av exploateringsfastigheter
under året, men även äldre exploateringsprojekt som
avlutas detta år.

Bokslut Bokslut
2019
2020
27 905

81 847

Justeringar
Fastighetsförsäljningar, reavinster

0

-3 870

-26 757

- 9 850

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen

12 200

12 200

Balanskravsresultat

13 348

80 327

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster

Kommunerna har sedan något år tillbaka möjlighet att,
när tillräckligt goda resultat redovisas, avsätta medel till
en resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under
en lågkonjunktur. Vid införandet gavs kommunerna möjlighet att retroaktivt för åren 2010–2012 göra en avsättning. Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle att
avsätta cirka 17,1 mnkr. Därefter har det till och med år
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. Årets resultat motsvarar 6,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket ger utrymme för avsättning.
Förslaget är att sätta av 10 mnkr till resultatutjämningsreserven för att möta kommande tuffa tider. Den ackumulerade reserven uppgår efter årets avsättning till 50 mnkr.

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgick till
81,8 mnkr. Nedan följande text redovisar 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 uttag från pensionsmedelsförvaltningen beror på att avsikten med dessa medel är att under-
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Den personalekonomiska redovisningen presenteras i en
fördjupad form i den separata produkten Personalbokslut
2020. Nedanstående redovisning består av en kort sammanfattning av vissa personalekonomiska nyckeltal.

Personalstruktur
Den 31 december 2020 hade Simrishamns kommun cirka
1 530 månadsanställda medarbetare, vilket motsvarade 1
385 heltidstjänster.
Av samtliga månadsanställda var cirka 1 330 tillsvidareanställda, vilket omräknat motsvarar 1 214 heltidstjänster.
Totalt har antalet tillsvidareanställda minskat, medan
antalet visstidsanställda har ökat under 2020. Förändringen av antalet medarbetare har till viss del påverkats av att
ett bolag bildats, Österlen VA AB. Det har gjort att samhällsbyggnadsförvaltningen minskat något, men eftersom
städverksamheten tagits över i egen regi under året så har
minskningen på sista raden för förvaltningen inte blivit så
markant. Ett nytt sätt att redovisa faktisk sysselsättningsgrad påverkar också främst socialförvaltningens siffror.
Coronapandemin och olika typer av personalförstärkningar kopplat till den har gjort att antalet visstidsanställda
ökat.

Personal ur hemtjänstgrupp 2 i Simrishamn.

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 tillsvidareanställda medarbetare
som är frånvarande. I tabellen nedan redovisas antalet
anställda månadsavlönade omräknat till heltidstjänster,
som är uppdelade på tillsvidareanställda och visstidsanställda.

Majoriteten av Simrishamns kommuns anställda, 77 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. Samtliga förvaltningar
har fler kvinnor än män anställda. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som har jämnast könsfördelning, med cirka 40 procent män, tätt följt av kommunledningskontoret, som har 37 procent män.
Anställda omräknat till
till heltider per förvaltning
per den 31 december

Tillsvidare
Män

Visstid

Män Kvinnor Kvinnor

Totalt

Män

Män

2020

2019

2020

Kvinnor Kvinnor

2019

2020

Totalt

2019

2020

2019

2020

Kommunledningskontor

21

21

32

33

54

0

1

3

5

6

Samhällsbyggnadsförvaltning

63

43

64

76

119

8

12

4

6

18

Kultur- och fritidsförvaltning

7

10

17

17

27

3

2

7

9

11

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning

94

97

302

297

394

18

19

30

29

48

102

97

595

523

620

24

23

38

65

88

Totalt

287

268

1 010

946

1 214

53

57

82

114

171
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Förvaltningsberättelse – personalekonomisk redovisning
Löner och övriga personalkostnader
Under 2020 uppgick personalkostnaderna till 769,6 mnkr.
Den enskilt största posten var löner, samt poster kopplade
till löneutbetalningar.

Direkta
personalkostnader (tkr)

2018

2019

2020

Arvode till förtroendemän

5 893

7 569

6 661

Ersättn. till uppdragstagare

Medarbetare inom kommunals avtalsområde har fått ett
engångsbelopp utbetalat 2020, medan löneökningar kopplade till 2020 års löneöversyn gjorts tillsammans med
löneutbetalningen för februari 2021.

Löner till arbetstagare

Året har till stor del påverkats av den pågående pandemin.
Reseersättningar och traktamenten har minskat, till exempel har utbildningar till stor del skett digitalt. Sjuklönerna
har ökat och semesterlönerna har minskat.

varav timlöner
Lön vid tjänstledighet

6 799

6 360

447 152

455 374

25 790

26 030

28 437

2 556

2 244

2 401

65 480

68 149

65 833

Sjuklön

6 498

7 128

11 785

Reseersättning, traktamente

1 455

1 344

759

Omkostnadsersättning

3 139

2 323

2 111

Övrigt

1 429

991

339

Personalomkostnader

203 146

210 643

217 999

Summa

738 668

754 342

769 622

Semesterlön

medarbetare har fått lägga fokus på helt andra saker än
annars och våra mål inom till exempel sjukfrånvaro
kommer inte att nås. Värt att notera är dock att långtidssjukfrånvaron har minskat, både på helheten och för kvinnorna, medan den ökat för männen.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick till cirka 6,8 procent
vilket är betydligt högre än föregående år.
Hela året, med undantag för de första två månaderna, har
präglats av hur hela världen påverkats av, och förändrats,
sedan coronapandemin. Redan under våren syntes en
tydlig ökning av sjukfrånvaron jämfört med tidigare år. I
januari var sjukfrånvaron till och med lägre än under 2019
och i februari var den lika. I mars ökade sjukfrånvaron till
nästan det dubbla mot föregående år. Under maj stabiliserades läget fram till och med augusti, för att sedan öka
igen och vi såg en ny topp i november.

Störst procentuell ökning återfanns i gruppen under 29 år,
där sjukfrånvaron nästan fördubblats. Delvis kan detta
förklaras med att det gäller få individer och därför ger
stort utslag, men det är ändå något som bör analyseras
vidare.
För att lyckas med återgången till ett mer önskvärt läge
behöver vårt arbete med ett hälsosamt arbetsliv fortsätta
att utvecklas, där arbetsmiljön, inte minst den psykosociala, är ett prioriterat område.

Med ovanstående i åtanke framstår måluppföljning som
svår att göra på det sätt vi är vana vid. Våra fantastiska
Sjukfrånvaro,
samtliga anställda

<29år
2019

Sjukfrånvaro i procent

3,79

6,69

4,02

6,57

4,54

6,94

4,24

6,76

Sjukfrånvaro> 59 dagar

8,17

13,75

37,91

30,16

34,16

30,67

32,94

28,46

<29år
2019

<29år
2020

30–49 år
2019

30–49 år
2020

>50 år
2019

>50 år
2020

Totalt
2019

Totalt
2020

4,05

6,82

4,60

7,15

4,74

7,24

4,62

7,16

10,75

12,39

42,24

31,73

35,00

31,51

35,84

29,75

Sjukfrånvaro, män

<29år
2019

<29år
2020

30–49 år
2019

30–49 år
2020

>50 år
2019

>50 år
2020

Totalt
2019

Totalt
2020

Sjukfrånvaro i procent

3,35

6,47

2,47

5,13

3,71

5,71

3,08

5,58

Sjukfrånvaro> 59 dagar

2,90

16,18

16,42

24,65

29,77

26,39

19,76

23,85

Sjukfrånvaro, kvinnor
Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaro> 59 dagar

<29år
2020

8 316
440 756

30–49 år
2019

19

30–49 år
2020

>50 år
2019

>50 år
2020

Totalt
2019

Totalt
2020

Förvaltningsberättelse – förväntad utveckling
vecklingsmöjligheter 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.

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.

Det planeras för ett ökat bostadsbyggande de närmaste
åren och då förväntas en nettobefolkningsökning. En helt
ny stadsdel ska till exempel växa fram på Skansenområdet.

Efter hand som den samhällsekonomiska utvecklingen
blir svagare och 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. Genom de senaste
åren har kommunen lagt en grund för att hantera ovan
beskrivna utveckling.

Budget 2021-2023 utgår från oförändrad skattesats, men
även att balanskravsresultatet ska öka successivt för att
möta kommande utmaningar. Investeringsnivån kommer
att vara fortsatt hög, vilket kommer att minska soliditeten
med ett par procentenheter.
Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats och invånarantal skulle påverka enligt följande:

En annan mycket stor utmaning för kommunen är befolkningsutvecklingen. Antalet invånare uppgick till 19 227
personer, vilket innebar en ökning med 53 personer under
2020. De senaste två åren har befolkningsförändringen
således sammantaget uppgått till minus 158 personer,
vilket motsvarar -0,3 procent. Kommunens framtida ut-

• Förändrad skattesats med 10 öre motsvarar 3,9 mnkr.
• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invånare motsvarar 6,0 mnkr.
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Räkenskaper – driftsredovisning
Nettokostnad per nämnd
Driftsredovisning per
nämnd/förvaltning
(tkr)
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Samhällsplaneringsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa nämndernas nettokostnad
1
Interna poster mellan nämnderna ingår.

Bokslut 2020
Utfall
Kostnader
Netto

Intäkter
0
0

Budget
Netto
Avvikelse

Bokslut 2019
Utfall
Netto

-1 497

-1 497

-1 219

-278

-1 460

-1 302

-1 302

-1 329

27

-1 313

0

0

0

-20

20

-182

210

-3 283

-3 073

-2 978

-95

-3 045

7 190

-90 857

-83 667

-91 611

7 944

-86 409

-6 934

-2 048

-2 114

66

-741

-291 120

-49 179

-55 063

5 884

-55 809

4 886
241 941
5 774

-53 682

-47 908

-48 431

523

-44 844

67 548

-481 905

-414 357

-413 988

-369

-407 434

106 835
434 384

-591 225
-1 521 805

-484 390

-501 934

17 544

-483 539

-1 087 421

-1 118 687

31 266

-1 084 776

Stenshuvud
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Investeringar per nämnd
Investeringsredovisning (tkr)

Utgifter sedan projektets start
Total
Ack.
projektbudget
Avvikelse
Utfall

Nämnd

Varav årets investeringar
Budget
Utfall Budget2020

2020 avvikelse

Färdigställda projekt
Kommunstyrelsen

Löpande

Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat
Kultur- och fritidsnämnden

1 872

1 941

-69

24 205

21 652

2 553

13 568

14 074

-506

1 555

1 063

492

1 555

1 060

495

3 474

2 472

1 002

Barn- och utbildningsnämnden

Löpande

Socialnämnden

Löpande

5 779

1 176

4 603

Summa skattefinansierad verksamhet

25 760

22 715

3 045

26 248

20 723

5 525

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp

18 797

19 089

-292

0

53

-53

44 557

41 804

2 753

26 248

20 776

5 472

Summa färdigställda projekt
Pågående projekt
Kommunstyrelsen
Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat
Kultur- och fritidsnämnden

800

746

54

2 006

50

1 956

95 138

13 039

82 099

56 654

19 567

37 087

8 626

3 335

5 291

2 081

719

1 362

Barn- och utbildningsnämnden

0

0

0

Socialnämnden

0

0

0

60 741

20 336

40 405

Summa skattefinansierad verksamhet

104 564

Samhällsplaneringsnämnden, vatten och avlopp

Summa pågående projekt
Summa investeringsprojekt

17 120

87 444

200 998

80 057

120 941

105 114

68 554

36 560

305 562
350 119

97 177
138 981

208 385
211 138

165 855
192 103

88 890
109 666

76 965
82 437

-3 000

-7 000

4 000

189 103

102 666

86 437

Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1

Summa investeringsprojekt inkl anläggningsavgift.

350 119

138 981

211 138

1
Avgifter som delfinansierar vatten- och avloppsinvesteringar. Avgifterna redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen av
investeringarnas finansiering.

Investeringar i detalj per nämnd
Investeringsredovisning (tkr)

Utgifter sedan projektets start

Varav årets investeringar

Total
Kommunstyrelsen

Budget

projektbudget

Ack.
Avvikelse
Utfall

2020

Utfall

Budget-

2020 avvikelse

Färdigställda projekt
IT-investeringar

Löpande

430

436

-6

Trådlösa nät

Löpande

1 342

1341

1

Inventarier KLK

Löpande

Summa färdigställda projekt

0

0

0

746

54

100

164

-64

1 872

1 941

-69

1 086

50

1 036

54

0

54

Pågående projekt
Digitalisering
Fiberutbyggnad
Beslutsstödsystem

Löpande
800

866

0

866

Summa pågående projekt

Löpande

800

746

54

2 006

50

1 956

Summa investeringsprojekt

800

746

54

3 878

1 991

1 887
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Investeringsredovisning (tkr)
Samhällsplaneringsnämnden,
skattefinansierat
Färdigställda projekt

Utgifter sedan projektets start
Total
Ack.
projektbudget
Avvikelse
Utfall

Varav årets investeringar
Budget
Utfall
Budget2020

2020 avvikelse

Fastigheter – reinvestering

Löpande

7 520

7 002

518

Fastigheter – ramanslag

Löpande

1 000

815

185

Stenbergs strädde
Allaktivitetsstråk - Jonebergsparken

250

275

-25

234

259

-25

6 690

6 436

254

0

1 274

-1 274
-97

Våtmark - Åbackarna m fl

3 349

2 222

1 127

143

240

Sjöfartsstråk Simrishamn

13 916

12 719

1 197

0

13

-13

3 087

2 905

182

Belysningar – reinvesteringar

Löpande

Undvik kapitalförstöring park

Löpande

Summa färdigställda projekt

1 584

1 566

18

24 205

21 652

2 553

13 568

14 074

-506

0

37

-37

7 000

2 383

4 617

2 000

2 383

-383

2 500

242

2 258

Pågående projekt
Byte tak Korsavadshallen
Ny utemiljö Korsavad
Omklädningsrum - räddningstjänsten

2 500

242

2 258

Toaletter - offentliga rummet

Löpande

266

100

166

Kartförsörjning

Löpande

229

0

229

Laddnätverk – elbilar

Löpande

1 710

0

1 710

Solceller

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

Tommarpsån vattenvårdsprogram

2 800

423

2 377

2 630

253

2 377

Vattendrag våtmark utredning

Löpande

1 063

34

1 029

Markinköp, reservatbildning

Löpande

2 450

0

2 450

3 913

15

3 898

219

757

-538

3 774

2 213

1 561
684

Skillinge bycentrum
Maskiner utr. Ram
Åtgärd ÅVS Kivik TRV

10 913

15

10 898

Löpande
2 213

6 787

3 716

3 032

6 000

5 892

108

99

9

90

Samordning mötesspår Gärsnäs

250

1 488

-1 238

-228

1 010

-1 238

Park- och grönytor reinvestering

Löpande

6 060

2 548

3 512

Park- och natur, ramanslag

Löpande

297

252

45

Gator trafikbelysning

Löpande

1 864

1 078

786

Beläggning gator reinvestering
Jonebergs torg

GC-väg Hammar - Skillinge TRV
GC-vägar cykelplan
Stationsområde Simrishamn
Gatunamnskyltning
Skansen
Måns Nils torg
Lindhaga ombyggnad

9 000
Löpande

5 000

101

4 899

Löpande

178

101

77

2 250

66

2 184

14 500

10

14 490

0

10

-10

975

7

968

975

7

968

21 200

214

20 986

9 000

214

8 786

2 000

51

1 949

2 000

51

1 949

10 000

0

10 000

-26

0

-26

Markreglering

Löpande

330

344

-14

Hamninvesteringar

Löpande

1 902

1 439

463

Hamn reinvestering

Löpande

2 310

2 714

-404

Inventarier kök

Löpande

838

597

241

Inventarier stab

Löpande

120

61

59

Staben ramanslag

Löpande

1 215

0

1 215

Summa pågående projekt
Summa investeringsprojekt

95 138

13 039

82 099

56 654

19 567

37 087

119 343

34 691

84 652

70 222

33 641

36 581
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Räkenskaper – investeringsredovisning
Investeringsredovisning (tkr)

Utgifter sedan projektets start
Total
Ack.
projektbudget
Avvikelse
Utfall

Samhällsplaneringsnämnden, VA

Varav årets investeringar
Budget
Utfall Budget2020

2020 avvikelse

Färdigställda projekt
Stengård, utrym förråd/ personal
Överföringsledning Tommarp - Bjärsjö

Summa färdigställda projekt

17 532

17 823

-291

0

52

1 265

1 266

-1

0

1

-52
-1

18 797

19 089

-292

0

53

-53

25 500

17 128

8 372

Pågående projekt
Förstärkning, vattenleverans Brösarp - Kivik

18 489

10 117

8 372

Anläggningsutrustning

Löpande

600

425

175

Fordon

Löpande

200

27

173

Immateriella anläggningstillgångar

Löpande

1 000

526

474

Tryckstegring

Löpande

1 000

398

602

956

736

220

3 000

1 382

1 618
18 703

Ystadvatten

9 998

Vattenverk

9 220

Löpande

Kivik avloppsreningsverk, utbyggnad

80 000

61 297

18 703

56 752

38 049

Havängs sommarby

0

215

-215

0

215

-215

Avloppsreningsverk

Löpande

2 000

881

1 119

Utbyggnad vatten- och avloppsledning

Löpande

-1 763

4 421

-6 184

Reinvestering ledningar vatten/avlopp

Löpande

15 365

7 264

8 101

Avloppspumpstationer

Löpande

4 000

3 085

915

500

73

427

Slamhantering Stengården

76 500

577

75 923

Reservoarer

Löpande

515

55

460

VA-ledningsutbygg, exploateringsområde

Löpande

0

808

-808

Verksamhetsfastigheter

Löpande

Läkemedelsrening S:t Olof

1

778

500

30

470

2 000

62

1 938

80 057

120 941 105 114

68 554

36 560

99 146

120 649 105 114

68 607

36 507

9 000

62

Summa pågående projekt

200 998

Summa investeringsprojekt

219 795

8 938

Finansieras av anläggningsavgifter.

Investeringsredovisning (tkr)

Kultur och fritidsnämnden

Utgifter sedan projektets start
Total
Ack.
projektbudget
Avvikelse
Utfall

Varav årets investeringar
Budget
Utfall
Budget2020

2020 avvikelse

Färdigställda projekt
Inventarier, löpande

615

Kompaktsystem

368

247

205

-205

615

Fritidsanläggningar, löpande

624

260

364

624

Ny inredning, Bénka-dí, löpande

200

109

91

200

Konstinköp, löpande

116

121

-5

116

1 555

1 063

492

1 555

Ny inredning, biblioteket

4 027

1 308

2 719

1 541

Inredning nytt museimagasin

2 225

1 039

1 186

166

Summa färdigställda projekt

368
205
260
109
118
1 060

247
-205
364
91
-2

495

Pågående projekt

Ombyggnad Hafreborg

Summa pågående projekt
Summa investeringsprojekt

2 374

988

1 386

374

8 626

3 335

5 291

2 081

436
167
116
719

10 181

4 398

5 783

3 636

1 779

24

1 105
-1
258

1 362
1 857

Räkenskaper – investeringsredovisning
Investeringsredovisning (tkr)
Barn- och utbildningsnämnden

Utgifter sedan projektets start
Total
Ack.
projektbudget
Avvikelse
Utfall

Varav årets investeringar
Budget
Utfall
Budget2020

2020 avvikelse

Löpande
Reinvestering skoldatorer

Löpande

1 704

1 587

Inventarier verksamheterna

Löpande

1 770

885

885

Summa färdigställda projekt

117

0

0

0

3 474

2 472

1 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 474

2472

1 002

Pågående projekt
Summa pågående projekt
Summa investeringsprojekt
Investeringsredovisning (tkr)

Utgifter sedan projektets start

Varav årets investeringar

Total
Socialnämnden

Budget

projektbudget

Ack.
Avvikelse
Utfall

2020

Utfall

Budget-

2020 avvikelse

Färdigställda projekt
Inventarier

638

0

638

Trygghetslarm

1 268

0

1 268

IT-utveckling

1 570

97

1 473

900

0

900

1 403

1 079

324

Trygghetsskapande IT - produkter
Hjälpmedel

Summa färdigställda projekt
Pågående projekt
Summa pågående projekt
Summa investeringsprojekt

0

0

0

5 779

1 176

4 603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 779

1 176

4 603

Investeringar inklusive anläggningsavgifter 2016-2020
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Räkenskaper – resultaträkning
Resultaträkning för kommunen och koncernen
Resultaträkning (mnkr), exklusive interna poster

Not Kommunen Kommunen
2019
2020

Verksamhetens intäkter

279,0

Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader

2

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

303,2

Koncernen
2019

Koncernen
2020

411,8

436,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 334,5

-1 351,5

-1 395,5

-1 413,0

-44,9

-47,8

-82,0

- 81,9

-1 100,4

-1 096,1

-1 065,7

-1 058,5

4

813,7

796,7

813,7

796,7

5, 6

283,7

368,5

283,7

368,5

Finansiella intäkter

7

32,7

15,1

29,5

11,7

Finansiella kostnader

8

-1,8

-2,4

-15,5

-15,8

27,9

81,8

45,7

102,7

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

-1,2

Skattekostnader

0,0

0,0

-3,7

-0,7

Årets resultat

27,9

81,8

42,0

100,8

Generella statsbidrag och utjämning

Resultat efter finansiella poster

Balanskravsresultat för kommunen 2016-2020
Balanskravsresultatet för kommunen uppgick till 80,3 mnkr efter justering avseende netto av värdeförändring och uttag
inom pensionsmedelsförvaltningen på cirka -2,4 mnkr och realisationsvinster vid fastighetsförsäljning på cirka 3,9
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
2019-12-31 2020-12-31

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1 115,2

1 182,6

2 035,2

2 119,0

1,8

1,9

1,8

1,9

1 019,8

1 084,7

2 009,2

2 093,1

9

913,9

944,4

1 893,7

1 915,4

varav maskiner och inventarier

10

62,1

62,9

71,8

72,4

varav pågående nyanläggningar

11

43,8

77,4

43,8

105 ,3

Finansiella anläggningstillgångar

12

93,6

96,0

24,2

24,1

416,4

526,4

459,8

607,5

2,7

1,1

3,3

2,4

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

Omsättningstillgångar
Förråd och lager

13

Exploateringsfastigheter

14

9,6

15,6

9,6

15,6

Kortfristiga fordringar

15

138,0

145,5

153,9

185,8

Kortfristiga placeringar

16

171,4

169,1

171,4

169,1

Kassa och bank

17

94,7

195,1

121,6

234,6

1 531,7

1 709,0

1 495,0

2 726,5

830,2

911,8

932,2

1 032,7

varav årets resultat

27,9

81,8

42,0

100,8

varav resultatutjämningsreserv

40,0

40,0

40,0

40,0

4,1

3,8

4,0

3,8

758,2

786,2

846,2

888,1

29,2

31,7

35,8

39,3

672,2

765,5

1 527,0

1 654,5

433,9

502,6

930,9

979,3

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

18

varav social investeringsfond
varav övrigt eget kapital
Avsättningar

19

Skulder
Långfristiga skulder

20

Kortfristiga skulder

21

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

238,3

263,0

596,1

675,2

1 531,7

1 709,0

2 495,0

2 726,5

Ansvarsförbindelser för kommunen
Ansvarsförbindelser (mnkr)

Not Kommunen Kommunen
2019-12-31 2020-12-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt

19

368,9

360,4

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt,
förtroendevalda

19

0,0

0,0

766,5

816,5

1,9

1,8

Kommunala bolag
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ekonomisk förening

2,0

2,0

19,5

14,4

Sysav

1,8

1,9

Ställda panter

0,0

0,0

1 114,0

1 284,1

Leasingavtal

Solidarisk borgen Kommuninvest
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Räkenskaper – kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (mnkr)

Not

Kommunen
2019-12-31

Kommunen
2020-12-31

Årets resultat

27,9

81,8

Justering för av- och nedskrivningar

45,0

47,8

Justering för avsättningar

-2,0

2,4

Justering för förändring av eget kapital

-0,6

-0,3

Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

22

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-26,8

-9,9

43,5

121,9

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

23

-12,7

-11,8

Ökning av kortfristiga placeringar

24

-16,0

-7,5

Minskning av kortfristiga placeringar

25

28,2

19,7

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

21

-33,0

24,3

10,0

146,6

-109,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

26

-102,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

26

0,0

1,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar

27

0,0

-2,5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

27

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,1

0,1

-102,6

-110,7

6,5

66,9

-0,1

-0,3

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av anläggningsavgifter

3,5

4,4

Ökning/minskning VA-investeringsfond

0,0

-6,4

Ökning/minskning av långfristiga fordringar

0,0

-0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9,9

64,5

Årets kassaflöde

-82,7

100,5

Likvida medel vid årets början

177,4

94,7

94,7

195,1

Likvida medel vid årets slut

Kommunens låneskuld 2016-2020
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Räkenskaper – resultat- och balansräkning, vatten och avlopp
Resultaträkning, vatten- och avloppsverksamheten
Resultaträkning (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

63 689

69 428

Vatten- och avloppsavgifter

62 777

62 135

912

7 293

Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader

-63 689

69 428

Kapitalkostnader

-12 698

-10 861

Övriga kostnader

-50 991

-58 567

0

0

Årets resultat
1

Investeringsfond

0

1 301

557

0

2019-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar

376 403

411 245

Vattenledningar och vattenverk

144 808

149 560

Avloppsledningar och reningsverk

203 863

189 046

Förutbetald kostnad 1
Från 1 september sköts driften från ett nybildat bolag, Österlen VA AB.

Balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten
Balansräkning (tkr)
Tillgångar

Inventarier och maskiner

1 470

453

Pågående arbete

26 262

72 186

Omsättningstillgångar

35 667

67 562

Avräkningskonto, kortfristig

20 002

57 654

6 948

3 283

8 717

6 625

412 070

478 807

Kortfristiga skulder

2 818

6 589

Anläggningsavgifter, återbetalning

2 399

2 399

419

4 190

Långfristiga skulder

409 252

472 218

Anläggningsavgifter

117 842

121 971

25 166

18 785

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

1

Summa tillgångar
Skulder

Upplupna kostnader

Investeringsfond
Övriga långfristiga skulder

Summa skulder
1

266 244

331 462

412 070

478 807

Kostnader på 557 tkr exkluderades från 2019 års resultat och bokfördes som förutbetald kostnad. Intäkter på 1 301 tkr exkluderades från 2020 års
resultat och bokfördes som förutbetald intäkt.
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Räkenskaper – noter
Samtliga noter anges i tusentals kronor om inget anges.

korrigeringspost på 223 per invånare, 1 november 2019,
vilket innebär en avvikelse på cirka 4,3 mnkr från tidigare
prognos.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning, vilket bland annat innebär att:

Övriga intäkter
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.

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

Eventuella avvikelser upplyses om nedan.

Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital
i kommunala bolag elimineras, varefter intjänat kapital
har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen.
Koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar
och skulder elimineras. I den kommunala koncernen ingår
samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen
har minst 20 procents inflytande i. Undantag görs i enlighet med rekommendation 8.2 avseende företag med verksamhet som har en obetydlig omfattning, se avgränsning i
i förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur i förvaltningsberättelsen

Avskrivningar
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.

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 16 komponenter
där avskrivningstiden varierar mellan 10 till 75 år beroende på komponentens nyttjandetid. För gator, parker och
lekplatser har 26 komponenter identifierats och avskrivningstiden varierar mellan 10 till 60 år. För hamnanläggningar finns sju komponenter och avskrivningstiden varierar mellan 10 till 75 år. För investeringar i VAanläggningar har 12 komponenter identifierats och avskrivningstiden varierar mellan 10 till 80 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.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning på investeringar som är slutförda januari - augusti påbörjas i
september samma år och investeringar slutförda i september – december påbörjas i januari året efter, vilket avviker
från gällande redovisningsprinciper som anger att avskrivning ska påbörjas när investeringen tas i bruk. Detta
ska ändras till 2022 då avskrivning ska börja när investeringen tas i bruk.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och regioners decemberprognos i enlighet med rekommendation 4.2. Efter bokslutets upprättande har Sveriges kommuner och regioner
publicerat en ny prognos i februari som innebär en positiv
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Komponentavskrivning

Pensioner

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.

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade
blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats
före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan
redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende
pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som
en kostnad i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar

Finansiella leasingavtal redovisas som finansiella leasingtillgångar.

Leasingavtal

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
omsättningstillgång. Värderingen av portföljen har gjorts
kollektivt till verkligt värde i enlighet med den nya lagen
om kommunal bokföring och redovisning som trädde i
kraft den 1 januari 2019.

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras
som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och
risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte
överförs till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal tecknade före 2003
samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med rekommendation 5 som operationella avtal. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
redovisas under ansvarsförbindelser.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och
med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar
resultatet för den period de hänför sig till.

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

Avsättningar

Byte av redovisningsprincip

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

Kommunen har samma redovisningsprinciper som föregående år

Not 2
Räkenskapsrevision

Kommunen Kommunen
2019
2020

Total kostnad för räkenskapsrevision

198

189

-varav kostnad för sakkunniga

146

146

1 225

1 329

710

817

1 225

1 329

Total revisionskostnad
-varav kostnad för sakkunniga
Summa

Not 3
Av- och nedskrivningar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Avskrivning anläggningstillgångar
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Summa

Koncernen
2019

Koncernen
2020

-44 984

-47 800

-81 964

-81 943

0

0

0

0

0

0

0

0

-44 984

-47 800

-81 964

- 81 943
-
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Not 4
Skatteintäkter

Kommunen Kommunen
2019
2020

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

821 533

815 137

463

-13 741

Koncernen
2019
821 5333
463

Koncernen
2020
815 137
-13 741

-8 306

-4 721

-8 306

-4 721

813 690

796 675

813 690

796 675

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Not 5
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

220 4462

Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Statsbidrag till LSS

229 444

220 4462

229 444

13 564

19 674

13 564

19 674

-19 645

11 704

-19 645

11 704

3 626

7 585

3 626

7 585

Generella bidrag från staten, se not 6 nedan

11 478

43 076

11 478

43 076

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år

47 881

52 528

47 881

52 528

6 950

4 883

6 950

4 883

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

-576

-328

-576

-328

283 724

368 566

283 724

368 566

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Not 6
Generella bidrag
Generella bidrag från staten - flyktingrelaterat
Generella bidrag från staten – stärka välfärden
Summa generella bidrag från staten

11 478

6 981

11 478

6 981

0

36 095

0

36 095

11 478

43 076

11 478

43 076

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

26 774

9 850

Not 7
Finansiella intäkter
Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning

26 774

Ränteintäkter

9 850

63

128

447

358

Utdelning övriga företag

2 151

1 389

2 151

1 389

Borgensavgifter

3 639

3 650

0

0

Övriga finansiella intäkter
Summa

122

98

123

98

32 749

15 115

29 495

11 695

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Not 8
Finansiella kostnader
Ränta på lån
Övriga finansiella kostnader
Summa
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-1 515

-1 522

-11 175

-11 053

-273

-891

-4 109

-4 663

-1 788

-2 413

-15 284

-15 716

Räkenskaper – noter
Not 9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Ingående bokfört värde
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde

Koncernen
2019

Koncernen
2020

900 517

913 946

1 878 675

1 893 729

1 444 683

1 490 955

2 616 141

2 694 306

46 272

65 641

82 645

98 631

Försäljningar/utrangeringar

0

0

-4 479

-13 781

Nedskrivningar

0

0

0

0

Omföringar

0

0

0

5 932

1 490 955

1 556 596

2 694 307

2 785 088

-544 166

-577 009

-740 293

-800 577

-32 843

-35 125

-56 869

-63 978

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

0

0

-3 416

-5 179

Utgående ackumulerade avskrivningar

-577 009

-612 134

-800 578

-869 734

Utgående bokfört värde

913 946

944 462

1 893 729

1 915 354

15 862

15 862

Verksamhetsfastigheter

215 518

213 012

Vatten- och avloppsanläggningar

327 224

338 606

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Specifikation av utgående bokfört värde
Markreserv

Hamnar

85 707

87 137

224 151

244 054

Hyres- och industrifastigheter

2 060

1 907

Brandstationer

4 775

4 570

39 648

39 314

913 945

944 462

Publika fastigheter

Övriga fastigheter
Totalt

Not 10
Maskiner och inventarier

Kommunen Kommunen
2019
2020

Ingående bokfört värde

57 221

62 090

67 233

71 750

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

139 538

156 395

177 300

194 384

Årets anskaffningsvärde

15 460

8 163

19 045

10 068

Försäljningar/utrangeringar

0

-1 411

-1 961

-2 191

Nedskrivningar

0

0

0

0

Omföringar

0

0

0

-378

Finansiell leasing

1 397

5 905

1 397

6 125

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

156 395

169 052

194 384

208 008

Ingående ackumulerade avskrivningar

-82 317

-94 305

-110 229

-122 634

Årets avskrivningar

-11 988

-11 893

-14 259

-13 641

0

16

1 854

680

-94 305

-106 182

-122 634

-135 596

62 090

62 870

71 750

72 412

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

1

Utgående bokfört värde
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Räkenskaper – noter
Not 11
Pågående arbete

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Pågående ny- till- och ombyggnad

17 495

5 188

17 495

33 143

Pågående ny- till- och ombyggnad, VA

26 262

72 186

26 262

72 186

Summa

43 757

77 374

43 757

105 329

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i kommunens bolag

69 450

71 950

0

0

Aktier i Sydskånes Avfalls AB

5 255

5 255

5 255

5 255

Förlagslån Kommuninvest

3 500

0

3 500

0

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

14 640

11 140

14 640

2 321

2 223

2 321

2 223

45

45

66

45

93 647

96 049

24 218

24 099

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 2020 till 17 158 500 kr.

Not 13
Förråd och lager

Kommunen Kommunen
2019
2020

Förråd, vatten- och avloppsverksamheten

Koncernen
2019

Koncernen
2020

2 105

0

2 105

0

Lager, Österlens museum

418

688

418

688

Lager, gata/park

201

407

201

407

0

0

1 015

1 355

2 724

1 095

3 321

2 450

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Lager och förråd, koncern
Summa

Not 14
Exploateringsfastigheter
Fastigheter för bostäder

7 665

9 245

7 665

9 245

Fastigheter för industri

1 884

6 335

1 884

6 335

Summa

9 549

15 580

9 549

15 580
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Not 15
Kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Kundfordringar
Fordringar till staten
Mervärdesskattefordringar

Koncernen
2019

Koncernen
2020

22 786

28 886

25 933

37 173

7 367

6 222

7 655

6 796

7 900

9 959

9 113

14 194

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

46 022

40 256

50 760

59 211

Kommunal fastighetsavgift

53 476

58 032

53 677

58 032

529

2 140

6 799

10 348

138 080

145 495

153 937

185 754

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 16
Kortfristiga placeringar
Pensionskapital

171 414

169 064

171 414

169 064

Summa

171 414

169 064

171 414

169 064

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Not 17
Kassa och bank
Bankgiro och bankkonto

94 659

195 122

121 568

234 613

Summa

94 659

195 122

121 568

234 613

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Not 18
Eget kapital
Ingående resultatutjämningsreserv

40 000

40 000

40 000

40 000

4 659

4 055

4 659

4 055

Ingående eget kapital, övrigt

706 706

786 166

795 452

888 091

Summa ingående eget kapital

751 365

830 221

840 111

932 146

50 925

0

50 925

0

0

0

0

0

Ingående social investeringsfond

Byte av redovisningsprincip för värdering av fin. Instrument
Årets resultatutjämningsreserv
Årets sociala investeringsfond
Årets resultat, övrigt
Justering eget kapital

-604

-276

-604

-276

28 509

82 123

42 639

100 785

0

0

-908

0

Summa årets resultat

27 905

81 847

92 079

100 509

Utgående resultatutjämningsreserv

40 000

40 000

40 000

40 000

4 055

3 779

4 055

3 779

Utgående eget kapital, övrigt

786 166

868 014

796 056

988 876

Summa utgående eget kapital

830 221

911 793

932 190

1 032 655

Utgående social investeringsfond
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Not 19
Avsättningar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Summa ingående avsättningar

Koncernen
2019

Koncernen
2020

31 232

29 235

35 803

35 750

Ingående avsättningar pensioner

26 332

24 335

30 674

28 216

Utbetalningar

-1 379

-1 435

-1736

-1 600

Nyintjänad pension

271

2 185

271

2 185

Ränte- och basbeloppsuppräkning

480

546

595

636

0

0

0

0

Övrig post

-979

1 764

-979

1 764

Förändring av löneskatt

-390

742

-575

724

24 335

28 137

28 250

31 925

4 900

4 900

4 900

7 453

0

-1 400

2 600

-87

Ändrad samordning

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

1

Summa utgående avsättningar

4 900

3 500

7 500

7 366

29 235

31 637

35 750

39 291

1
Utgående övriga avsättningar består av en ekonomisk händelse. 3,5 mnkr avser uppbokning med anledning av en tvisteförhandling mellan kommunen och Kommunal där det kan komma att riktas individuella ersättningsanspråk mot kommunen.

Ansvarsförbindelse

Kommunen Kommunen
2019
2020

Ingående ansvarsförbindelse

379 276

368 881

Pensionsutbetalningar

-18 131

-18 015

9 603

8 840

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering

0

0

Övrig post

0

2 346

Nyintjänad

0

0

Ändrad samordning

0

0

Förändring av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
Förpliktelse minskad genom försäkring 1
Överskottsmedel i försäkring
Aktualiseringsgrad

0

-1 657

368 881

360 395

70 669

75 625

0

0

97,0 %

97,0 %

1

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade
från år 1998 och framåt.
Simrishamns kommun ingick år 1997 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per den 31 december 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 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Kommunens andel
av de totala förpliktelserna uppgick till 1 227 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 284 mnkr.
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Not 20
Långfristiga skulder

Kommunen Kommunen
2019
2020

Koncernen
2019

Koncernen
2020

Skulder till kreditinstitut

265 000

330 000

761 716

806 531

Anläggningsavgifter vatten och avlopp

117 842

122 242

117 842

122 242

VA investeringsfond

25 166

18 785

25 166

18 785

Investeringsbidrag, statliga 1

22 959

24 551

22 959

24 551

Investeringsbidrag, ej statliga

1 784

1 719

1 784

1 719

Övriga långfristiga skulder

1 158

5 254

1 435

5 474

433 909

502 551

930 902

979 302

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 21
Kortfristiga skulder

Kommunen Kommunen
2019
2020

Skulder till kreditinstitut

Koncernen
2019

Koncernen
2020

0

0

315 500

335 500

Leverantörsskulder

41 237

41 419

57 766

64 220

Kortfristig skuld, koncernkonto

19 026

21 869

19 026

21 869

Anläggningsavgift, återbetalning

2 399

2 399

2 553

2 399

Mervärdesskatteskulder

1 420

1 513

2 312

2 660

10 783

12 508

16 208

15 143

162 816

183 066

180 303

227 101

48 381

47 865

50 111

50 398

Preliminär skatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld
varav upplupna löner

6 605

7 719

7 040

7 719

22 672

22 825

22 794

25 531

varav särskild löneskatt

9 751

10 722

10 287

11 219

varav arbetsgivaravgifter

16 112

17 723

16 550

18 494

Varav periodiserad skatteintäkt

9 023

26 762

9 023

28 919

varav upplupna räntekostnader

472

492

5 252

5 016

49 800

48 958

59 343

81 807

623

207

2 511

6 367

238 304

262 981

596 179

675 259

varav pensionskostnad

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 22
Ej likviditetspåverkande poster

Kommunen Kommunen
2019
2020

Justering pensionsmedelsförvaltning

-26 773

-9 850

Summa

-26 773

-9 850

Not 23
Förändring kortfristiga fordringar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Fordringar

-19 991

Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Summa

37

-7 415

525

1 628

6 693

-6 030

-12 773

-11 817

Räkenskaper – noter
Not 24
Ökning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Pensionskapital, aktier
Pensionskapital, räntebärande
Summa

-16 000

0

0

-7 500

-16 000

-7 500

Not 25
Minskning av kortfristiga placeringar

Kommunen Kommunen
2019
2020

Pensionskapital, aktier

2 000

15 600

Pensionskapital, räntebärande

26 200

4 100

Summa

28 200

19 700

Not 26
Materiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2019
2020

Årets anskaffningar

-102 716

-109 666

Summa investeringar

-102 716

-109 666

Årets försäljningar

0

1 411

Summa försäljningar

0

1 411

Not 27
Finansiella anläggningstillgångar, investering och
försäljning

Kommunen Kommunen
2019
2020

Årets anskaffningar, aktier i kommunala bolag

0

-2 500

Årets anskaffningar, bidrag till infrastruktur

0

0

Summa investeringar

0

-2 500

Årets upplösning, bidrag till infrastruktur

124

99

Summa försäljningar

124

99

Not 28
Leasingavgifter, operationell leasing

Kommunen Kommunen
2019
2020

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år
Summa

0

0

10 106

8 770

9 368

5 586

0

0

19 474

14 356

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

Kommunen Kommunen
2019
2020

Pågående rättstvister

0

0

Summa

0

0
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Räkenskaper – begreppsförklaringar
Begreppsförklaringar

Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är av-

Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgens-

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

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

Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus

investeringsbidrag. Investeringsbidrag redovisas som en
långfristig skuld i enlighet med rekommendation.

Avskrivningar är värdeminskning på anläggningstill-

gångar enligt plan utifrån Sveriges kommuner och regioners modell.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur
stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars storlek

eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd.
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur

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

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den

31 december och hur den förändrats under året.
Driftredovisning omfattar kostnader och intäkter för den

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets

löpande verksamheten ställd mot budget.

nettoinvesteringar som finansierats med egna medel.
Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulSkulder är dels kortfristiga, ska betalas inom ett år, dels

der.

långfristiga.
Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa,

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

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar

Finansieringsanalysen visar hur medel har tillförts och

Tillgångar är dels anläggningstillgångar, till exempel

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

fastigheter, inventarier och långfristiga fordringar, dels
omsättningstillgångar.

Investeringsredovisningen omfattar investeringar i

Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp

fastigheter och anläggningar, maskiner och inventarier.

som ska erläggas i kommunalskatt.

och anger betalningsstyrkan på lång sikt.
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Verksamhetsberättelse – koncernbolag
Simrishamns bostäder AB

Simrishamns näringslivsutveckling AB

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

20
129 797
14 704
21 901

22
132 068
17 203
54 560

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

0
9 461
3 107
15 067

0
10 932
3 555
5 723

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.

Bolaget 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

• Arbetet fortsatte med att exploatera fastigheten Garvaren 13 för att skapa ett helt nytt kvarter i Simrishamn
med varierande boendeformer och verksamheter.

• Byggnation av ett nytt hyreshus, Raketen, på Simrisvägen i Simrishamn med 24 lägenheter har påbörjats
och inflyttningen planeras ske i september 2021.

• Tidigare överenskommelse med Boklok om eventuellt
köp av mark upphörde. Nya intressenter trädde in och
i december slöts köpeavtal med bland annat Skagarv
Real Estate AB som kommer uppföra en paddelhall.

• Företaget Nya Joneberg C AB har fusionerats med
moderbolaget Simrishamns Bostäder AB.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljning

Under året utfördes investeringar i byggnader och markanläggningar för 27,3 mnkr, varav 4,4 mnkr avsåg renovering av badrum och kök. Det investerades 7,8 mnkr i
energibesparande åtgärder som värmeväxlar och värmepumpar. För att göra bostadsområden tryggare har satsning skett på förbättrad utomhusmiljö för 1,5 mnkr. Tre
nya reservkraftsaggregat köptes in för ca 1,0 mnkr för att
öka säkerheten på särskilda boenden vid strömavbrott.

Större underhållsprojekt utfördes på Södra Kajen/Marint
centrum med att byta stammar och installera ny värmeväxlare, Galaxen med att installera nytt ventilations- och
värmesystem samt fastigheten med Österlens museum på
Skansen, har utrustats med nytt avloppsystem och elbelysningen.

Ekonomi

Vid årsskiftet blev fyra köpeavtal klara med privata fastighetsbolag, vilket innebär nybyggnation av ca 100 nya
lägenheter under 2021-2023 i olika upplåtelseformer.

Bolaget visade ett resultat efter skatt på 16 mnkr. Det
innebär fortsatt konsolidering av bolaget. Trots tunga
investeringar har inte upplåningen ökat, vilket resulterat i
ökad soliditet. Målet är att nybyggnation Raketen kommer
även 2021 att finansieras av egna medel. Avyttringen av
fastigheten Prästgården i Hammenhög bidrog också till att
likvida medel frigjordes.

Uthyrningsläget i bolagets fastigheter är gott. Samtliga
lokaler är i nuläget uthyrda så när som några kontorsplatser.

Ekonomi
Bolaget visade ett överskott på 3,5 mnkr, vilket främst var
ett resultat av god uthyrningsgrad.

Framtid
Enligt en kundenkät som genomfördes bland bolagets
hyresgäster fick företaget väldigt högt betyg vad det gäller
lägenheternas kvalitet och den service som hyresgästerna
erbjuds. Målsättningen är att bibehålla och vårda detta
omdöme, som rankar Simrishamnsbostäder som en av
Sveriges bästa fastighetsbolag.

Framtid
Utveckling av Skansen-området pågår. Det är ett viktigt
framtidsprojekt för både kommunen och bolaget. I översiktsplanen förordas en omvandling av Skansen till en
stadsdel med blandad bebyggelse. Området är planerat för
olika kategorier av människor och åldrar.

Att öka inflyttningen till kommunen är en väsentlig faktor
för att kunna hålla en hög standard och att inte riskera
hyresförlust på grund av ej uthyrda lägenheter.

Simrishamns Näringslivsutveckling avser också att bebygga Hyveln 1 i Simrishamn. På tomten kommer bolaget
att uppföra ett kontor med förrådsbyggnad där Simrishamnsbostäder är tilltänkt hyresgäst.
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Verksamhetsberättelse – koncernbolag
Österlens kommunala renhållnings AB

Österlen VA AB

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

0
37 492
-121
0

0
39 719
-129
0

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

0
0
0
0

52
27 258
29
1 368

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.

Bolagets ändamål är att långsiktigt kunna upprätthålla
VA-försörjningen i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Årets händelser
• Bolaget startades under året genom ett samarbete
mellan Simrishamns och Tomelilla kommun för att
långsiktigt kunna upprätthålla VA-försörjningen i respektive kommun.

Årets händelser
• Färdigställt en ny renhållningsordning tillsammans
med tio av Sysavs 14 ägarkommuner. Dokumentet består av två delar: en kretsloppsplan och en renhållningsordning.

• Den 1 september sker verksamhetsövergången då all
befintlig personal gick över från respektive kommun
till Österlen VA AB.

• Under året har öppettiderna på Sysavs återvinningscentraler i området ändrats. I Simrishamn och Tomelilla har man möjligt att lämna avfall även under söndagarna medan Måsalycke håller stängt på lördagarna.

Verksamhetsuppföljning
Under bolagets första månader har fokus har legat på att
få igång administrativa rutiner och system.

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi

6 202 ton hushållsavfall transporterades till förbränning
under 2020, jämfört med 6 237 ton 2019. 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 i dag 98,5 procent av avfallet på ett miljö- och resursmässigt bra sätt.

Österlen VA AB har i sin uppstart arbetat efter respektive
kommuns tidigare antagna budget för VA-verksamheterna. Investeringar som genomförs i kommunerna
genom Österlen VA AB:s försorg redovisas i respektive
kommuns anläggningsregister.

Framtid
VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora
utmaningar framöver. Taxorna har inte stigit i den takt
som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och
inte heller behoven av förstärkning av organisatoriska och
personella resurser. För att kunna långsiktigt säkerställa
en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering
behöver stora satsningar göras på bland annat följande:

Ekonomi
Bolaget visade ett underskott på 0,1 mnkr. Anledningen
till underskottet är en indexering av entreprenörsersättningarna, samt en ökad kostnad för inköp av matavfallspåsar. Samtidigt har även antalet kunder i området ökat,
vilket medfört en omsättningshöjning.

•

Framtid

•

Under året beslöt regeringen att ta bort producentansvaret
för tidningar. I våra kommuner samlas årligen in ca 45 ton
av detta material, vilket riskerar att hamna i restavfallet
om inte kommunerna tar över denna insamling. Under
2021 kommer Ökrab att försöka nå en överenskommelse
om hur insamlingen ska fortsätta i våra ägarkommuner.

•
•
•
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Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya
bostäder och befintliga områden.
Öka förnyelsetakten så att reinvestering i ledningsnätet kan göras på en acceptabel nivå.
Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar.
Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom
att säkerställa en god tillgång av råvatten.
Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.

Verksamhetsberättelse – koncernbolag
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Övergripande information
(tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

16
15 667
3
148

17
17 407
73
0

Antal anställda (st)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

48
71 121
321
3 226

48
71 708
416
2 906

Uppdrag

Uppdrag

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

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

Årets händelser

Årets händelser

• Alkoholtillsynen övergick vid halvårsskiftet till miljöförbundet från Tomelilla kommun.

• Pandemin har präglat verksamheten hela året. Åtgärder har tagits fram för hur räddningstjänsten ska genomföra övningar, tillsyner, brandskyddskontroller
och vilken skyddsutrustning som ska användas. SÖRF
har ställt in eller skjutit upp aktiviteter som inte bedömts som kritiska.

• Trängselkontroller har skett på serveringar. Några
verksamheter har fått uppföljande kontroller och en
verksamhet har stängts då verksamhetsutövaren inte
gjorde någon åtgärd trots flera påpekande.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning

Under året har det utförts cirka 375 riskinventeringar och
det har skickats ut cirka 275 rådbrev avseende enskilda
avlopp. Livsmedelskontrollerna uppgick till 386 stycken
och trängselkontrollerna till 240. Det utfördes 70 inspektioner av tobak, öl och receptfria läkemedel samt utfördes
246 hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 45 inspektioner efter klagomål. Hos lantbruk och fruktodlare utfördes 150 inspektioner. Det utfördes 251 inspektioner på
industriell, miljöfarlig verksamhet. När det gäller alkohol
så har det sedan halvårsskiftet utförts 30 inspektioner.
Sammanlagt har det under året utförts 1 373 kontroller
/inspektioner.

Förbundet deltog i 1 084 insatser under året att jämföra
med 1 176 föregående år. Antal ärenden i kategorin sjukvårdsinsats minskade, men tidsåtgången per ärende ökade
på grund av användning av omfattande skyddsutrustning.
Bristen på deltidsbrandmän är fortfarande stor. Sörf har
på ett år blivit sju färre anställda deltidsbrandmän. Det
innebär ett ständigt arbete med att få ihop schemat och
svårigheter att rekrytera ny deltidspersonal.

Ekonomi
Förbundet visade ett resultat på 0,4 mnkr. Personalkostnaderna för året har varit lägre, på grund av nedsättning
av arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader samt en lägre semesterlöneskuld. Beslutet att inte göra
tillsyner på förskolor och serviceboende under pandemin
har haft en negativ ekonomisk påverkan på myndighetsutövningen. Fordon och verkstad har haft ökade kostnader
för underhåll och räddningsmaterial.

Ekonomi
Förbundet visade ett marginellt överskott, vilket var en
positiv avvikelse mot budget. Personalkostnaderna har
varit högre än budgeterat. Pandemin har ur ett ekonomiskt
perspektiv inte varit negativt för förbundet. Det har erhållits 0,5 mnkr i ersättning för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, samt ersättning för sjuklönekostnader. Alkoholtillsynen har övertagits från Tomelilla,
vilket också inneburit ökade intäkter.

Framtid
Vid årsskiftet skedde förändringar i lagen om skydd mot
olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar
att förebygga olyckor och minska skador till följd av
olyckor. Förändringarna innebär en förtydligad styrning
av kommunernas verksamhet, genom en utökad föreskriftsrätt för MSB. MSB arbetar just nu med att ta fram
sådana föreskrifter och även allmänna råd.

Framtid
För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett
digitalt arbetssätt så satsar vi på att så långt det är möjligt
arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående.
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Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Håkan Erlandsson (C)

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

•

Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande organ.

•

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

•

Styra nämnderna genom reglementen som
anger nämndernas arbetsuppgifter, genom
övergripande kommunfullmäktigemål och
rambudget men också genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas organisation
och verksamhet.

Kommunfullmäktige hade under året 2020 elva
ordinarie sammanträden, samt ett extra sammanträde i juni månad. Allmänhetens frågestund kunde
inte anordnas under 2020 på grund av coronapandemin. Nio motioner och tre interpellation
inkom under året. Under året fattades beslut i
kommunfullmäktige om att medborgarförslag
skulle ersättas med e-förslag, vilket trädde i kraft
den 4 maj 2020. Dessa e-förslag fick namnet ”Simrishamnsförslaget”. Under perioden 1 januari till 3
maj inkom 13 medborgarförslag.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

Årets händelser
•

Kommunfullmäktige beslutade i december
2019 att tillsätta en fullmäktigeberedning med
uppdraget att se över den politiska organisationen samt arvoden. Arbetet i beredningen har
pågått under 2020 och beredningen överlämnade sin rapport till kommunfullmäktige i december 2020.

•

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslag skulle ersättas med e-förslag, vilket
trädde i kraft den 4 maj 2020 och benämns
”Simrishamnsförslaget”.

•

Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Erlandsson lämnade vid årsskiftet 2020/2021 sitt
uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige.

Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

2019

2020

0
-1 460
-1 460
-1 185
-275

0
-1 497
-1 497
-1 219
-278

0
0
0

0
0
0

Kommunfullmäktige visar ett underskott om 0,3
mnkr. Det beror på att arvodena blev betydligt
högre än budgeterat, bland annat har fullmäktigeberedningen också haft möten under året.

Framtid
Då kommunfullmäktiges ordförande Håkan Erlandsson valde att lämna sitt uppdrag vid årsskiftet
2020/2021, så ska en ny ordförande väljas.
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Verksamhetsberättelse – revisionen
Revisionen
Ordförande: Alf-Göran Andersson (M)

Uppdrag

Måluppföljning

• 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. Granskningar under 2020 gäller elevhälsan och särskilt stöd, fritidshemmet, rätten
till heltid i socialnämnden, projektstyrning i
samhällsplaneringsnämnden, uppföljning av
den så kallade akutgranskningen i barn- och
utbildningsnämnden, Campus Österlen, uppsikt
över VA-bolag, och nyttjande av information i
barn- och utbildningsnämnden. Kommunrevisionen har under hösten tillskrivit kommunfullmäktige om klargörande om huruvida Sydöstra
Skånes samarbetskommitté ska utvärderas och
ansvarsprövas.

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.

Målet är inte uppfyllt

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2020

0

0

Kostnader

-1 313

-1 302

Nettokostnader

-1 313

-1 302

Budget

-1 260

-1 329

-53

27

Nettoinvesteringar

0

0

Budget

0

0

Budgetavvikelse

0

0

Budgetavvikelse

De förtroendevalda revisorerna har fortsatt att
arbeta och utveckla modellen för grundläggande granskning, som innebär en form av förstudier av företeelser och processer inom
kommunens verksamheter. Valet av områden
föregicks av den årliga risk- och väsentlighetsanalysen.

2019

Framtid
Revisorskollegiet kommer att fortsätta att utveckla
den grundläggande granskningen, återrapportering
av revisorernas iakttagelser och slutsatser till
nämnderna och kommunfullmäktige samt i högre
grad involvera redovisningsrevisionen i risk- och
väsentlighetsanalysen.

Verksamhetsuppföljning
Under våren genomförde revisorerna en risk- och
väsentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en
revisionsplan för år 2020. Planen har följts upp på
varje revisionssammanträde för att säkerställa att all
verksamhet reviderades utifrån analysens riskbild.
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Verksamhetsberättelse – valnämnden
Valnämnden
Ordförande: Carl Strömberg (M)

Uppdrag

Ekonomi

•

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.

•

Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid äldreboenden.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

Årets händelser
•

För 2020 finns inga särskilda händelser att
rapportera.

2019

2020

487
-668
-182
-350
168

0
0
0
-20
20

0
0
0

0
0
0

Framtid

Verksamhetsuppföljning

Nästa ordinarie val till riksdagen infaller i september 2022.

För 2020 finns ingen verksamhetsuppföljning att
rapportera.
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Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndare: Roland Persson
Kanslichef: Anita Ipsen

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

•

Antalet ärenden med ställföreträdarskap var vid
årets slut 413, varav ensamkommande
barn/ungdomar med god man var noll och fyra med
särskilt förordnad vårdnadshavare.

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

Antalet handläggare var 1,25.

Årets händelser
•

•

Internkontrollplan upprättades, beslutades och följdes.

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

Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde inga verksamhetsspecifika nämndmål för 2020 avseende överförmyndaren. Överförmyndaren satte egna verksamhetsmål innehållande korrekt myndighetsutövning
med korta handläggningstider. Länsstyrelsens årliga
uppföljning visade att målen i allt väsentligt är
uppnådda.

Arbetssätt samt informations- och utbildningsaktiviteter har anpassats efter rådande omständigheter med coronapandemin.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2019

2020

426
-3 471
-3 045
-2 880
-165

210
-3 283
-3 073
-2 978
-95

Överskridandet beror på att kommunen, beroende
på huvudmännens privatekonomi, fått betala en
större andel av företrädarnas arvoden. Detta regleras av lagstiftning och Sveriges kommuner och
regioner, SKR:s riktlinjer.

Framtid
Antalet personer med företrädare har i huvudsak en
följsamhet till demografin. Den nya lagstiftningen
om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet beräknas få betydelse först längre fram. När det gäller
antal ensamkommande barn/ungdomar råder stor
osäkerhet.
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande: Jeanette Ovesson (M)
Förvaltningschef: Diana Olsson

Uppdrag

situationen och att informera medborgarna om
aktuella verksamhetsbegränsningar i kommunen.
Även sociala medier användes framgångsrikt för att
ge en bild av ”coronavardagen” i kommunen med
inblickar, bland annat via film, i jobbet på äldreboenden och i hemtjänsten. Filmerna nådde sammanlagt cirka 250 000 personer.

• Helhetsansvar för kommunens verksamheter,
utveckling och ekonomiska ställning.
• 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.

En av årets satsningar i sociala medier handlade om
vår lokalhistoria: Först en sommarserie, Sommarhistorier från Österlen i fem delar, som sedan följdes upp med en julkalender i 24 delar: Julhistorier
från Österlen. Båda serierna fick bra respons från
våra medborgare och nådde sammanlagt över 250
000 personer.

• 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.

Årets händelser
• Simrishamnsförslaget infördes den 4 maj och
ersatte då de tidigare medborgarförslagen. Simrishamnsförslaget innebär att man, oavsett var
man bor, kan lämna förslag till politikerna via
hemsidan. Förslaget finns sedan tillgängligt för
andra att rösta på under 60 dagar. Om minst 75
personer röstar på förslaget går det vidare till
politisk behandling. Från den 4 maj inkom det
64 Simrishamnsförslag vilket kan jämföras med
totalt 54 medborgarförslag för hela 2019.

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt nämnderna att arbeta för att uppnå målbilden om att 70
procent av kommunens ärenden och frågor utifrån
ROSA-metodens nivå 1-4 ska hanteras i Kontakt
Simrishamn. ROSA-metoden används för att definiera, avgränsa och utveckla den information och
de tjänster som kan ges i ett kontaktcenter. Utifrån
den kan man se vilka arbetsuppgifter som passar att
ligga i ett kontaktcenter. Ärenden och frågor som
ligger inom ROSA-metodens nivå 1-4 kan sammanfattas som information/upplysning, vägledning och
rådgivning, administrativa förberedelser samt rutinmässiga och regelstyrd handläggning och beslut.
I år hanterades 50 procent av de 60 000 samtliga
inkomna ärende, exklusive skräppost, direkt i Kontakt Simrishamn. Den vanligaste ärendetypen var
frågor gällande bygglov.

• Kommunfullmäktige antog en informationssäkerhetspolicy samt fastställde styrdokument
avseende kommunens arbete med krisberedskap
fram till och med 2022.
• Simrishamns kommun blev, enligt statistik från
analysföretaget Smampion, den bästa offentliga
myndigheten i landet på Facebook och Instagram under våren.
• Kommunens upphandlingsstrateg blev utsedd
till Årets inköpare 2020 av föreningen Sveriges
Offentliga Inköpare.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med att införa ett e-arkiv lämnade vid halvårsskiftet projektfasen och övergick i förvaltning,
vilken Lunds kommun ansvarar för. Simrishamns
kommuns första leveranser till e-arkiv planeras till
våren 2021.

I Svenskt näringslivs undersökning om det lokala
företagsklimatet fick kommunens upphandlingsverksamhet det bästa betyget sedan mätningarna
startade. Kommunen har sett en uppgång i undersökningen tre år i rad. Svenskt näringsliv besökte
under augusti kommunen för att diskutera vilka
som är Simrishamns kommuns framgångsfaktorer.

Med anledning av coronapandemin uppdaterades
hemsidan dagligen för att berätta både om allvaret i
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Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen
Efter att tidigare säkerhetschef gick i pension tecknades ett tillfälligt samverkansavtal med Tomelilla
kommun om upprätthållande av tjänst som tillförordnad säkerhetschef.

Arbetet med att upphandla ett nytt ekonomisystem,
tillsammans med Sjöbos, Skurups och Tomelillas
kommuner, påbörjades. Tidplanen är att ett nytt
ekonomisystem ska vara i drift den 1 januari 2022.
Under året fokuserade HR-enheten på medarbetarnas välmående och uthållighet samt praktisk hantering av frågeställningar kopplat till pandemin. Att
lyckas upprätthålla en god arbetsmiljö samtidigt
som en pandemi bekämpas var en utmaning för
samtliga verksamheter. För att underlätta för verksamheterna uppdateras intranätet löpande med
information kring coronapandemin och praktisk
hantering av frågeställningar kopplat till den.

Den rådande pandemin innebar en radikal omställning av kommunens näringslivsarbete. Arbetet
inriktades till största delen på olika informationsinsatser. Vid tre tillfällen gjordes omfattande rundringningar bland ett brett urval företag i alla
branscher med syfte att kartlägga företagens situation och behov av stöd. Trots det rådande läget syns
inte någon ökning av antalet företagskonkurser eller
ett minskat nyföretagande i kommunen i statistiken. Antal företagskonkurser 2020 var fem stycken,
för år 2019 var det sex stycken, och antal nystartade
företag var under året 159 stycken, jämfört med 146
stycken året innan.

Till följd av pandemin ökade användandet av
Teams för distansarbete och distansmöten. När
pandemin bröt ut fanns verktygen på plats för att
kunna bedriva verksamhet och möten över distans.
Det ökade antalet distansmöten minskade antalet
resor markant, vilket lede till minskad miljöpåverkan och högre effektivitet.

Marint centrum fyllde tio år under året, vilket firades i liten skala med anledning av pandemin. Tårtkalas genomfördes i omgångar för hyresgäster och
specialinbjudna gäster, däribland initiativtagare och
personer som varit engagerade i Marint centrums
tillkomst och utveckling. Det till jubileumsåret
planerade ”Havsåret” ställdes in med anledning av
pandemin och genomförs tidigast med start hösten
2021.

Ett samarbete med Tomelilla kommuns IT-enhet
inleddes för att utnyttja tjänstepersonernas kunskap
mer effektivt.
Under sommaren gjordes byte av närmare 300
accesspunkter till kommunens trådlösa nätverk för
att säkerställa funktion och tillgänglighet över tid.

61 ungdomar kunde, trots restriktioner kring arbetsmiljöregler på grund av coronapandemin, erbjudas feriepraktik i kommunens olika förvaltningar. Av dessa tackade 51 ja till arbete.

Genom omfördelning av medel inom kommunledningskontoret kunde två nya tjänster inrättas under
året, digital verksamhetsutvecklare och folkhälsoutvecklare.

33 personer med extratjänst, av målet 49, påbörjade
sin anställning i kommunens förvaltningar.

En överenskommelse tecknades med Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om att upprätta en gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion vars
främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och
förmågeuppbyggande inom säkerhets- och beredskapsområdet. Överenskommelsen gäller från och
med den 1 januari 2021. Samarbetet ger en gemensam och ökad tillgång till specialistkompetenser
inom området. Genom att dela kompetenser och
arbeta efter gemensam metodik ska möjligheterna
att stödja varandra vid händelser stärkas.

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

Måluppföljning

Verksamheterna ska präglas av arbete för en långsiktigt
hållbar utveckling, socialt, ekologiskt (miljö/klimat) och
ekonomiskt.

Målet är inte uppfyllt. Andelen inköpta miljömärkta produkter
och livsmedel i procent i e-handel ska vara högre än 2019. För
områdena kopieringspapper, kem och städ samt kontorsmaterial minskade andelen inköpta produkter med miljömärkning. För livsmedel ökade däremot inköpen av ekologiska
livsmedel. Den största minskningen är inom avtalsområdet kem
och städ. En stor anledning till minskningen är att pandemirelaterade produkter, så som förkläde, handskar och handdesinfektion, saknar miljömärkning.
Antalet flygresor under 2020 minskade väsentligt jämfört med
2019 på grund av pandemin.
Ohälsotalen är högre 2020 än 2019, främst beroende på covid19-pandemin.

Skapa förutsättningar för långsiktighet och kontinuitet i
näringslivsarbetet i samverkan med andra aktörer.

Målet är uppfyllt. Simrishamn steg med 47 placeringar jämfört
med 2019 i Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Anledningen till detta är främst en ökad servicegrad,
bättre upphandling samt de insatser som gjordes tillsammans
med näringslivet.

Bidra till att skapa förutsättningar för samordning, effektivitet och hållbara strategier i arbetsmarknadsfrågor inom
kommunen och i samverkan med andra aktörer.

Målet är inte uppfyllt. Arbetslösheten i åldrarna 16–24 år är inte
lägre än 2019, då medelvärdet per månad uppgick till 9,8 procent år 2020 jämfört med 9,7 procent år 2019. Insatser som
gjordes under året var att ta emot feriearbetare i samma utsträckning som tidigare år trots mer strikta arbetsmiljöregler. En
överenskommelse skrevs med Arbetsförmedlingen kring regeringens förlängda satsning under hösten ”Sommarjobb och jobb
för unga”. En ungdom fick anställning i kommunen inom satsningen och sedan fortsätter anställningen även 2021 efter
satsningen. Utvecklingsenheten arbetade med att få ut extratjänster i hela organisationen. De arbetade också med att förlägga fler utbildningstillfällen på Campus Österlen.
Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ökade från
67,2 procent år 2019 till 68,1 procent år 2020.

Verksamheterna ska arbeta för hälsofrämjande och
hållbara miljöer och integrera jämlik hälsa i alla kommunala processer.

Målet är inte uppfyllt. Uttaget av friskvård minskade under året,
vilket troligtvis berodde på pandemin och gällande rekommendationer.
Vid senaste medarbetarenkät minskade andelen medarbetare
som upplever Simrishamns kommun som en attraktiv arbetsgivare från 72 procent år 2017 till 70 procent år 2019. Nästa
medarbetarenkät är planerad att genomföras hösten 2021.

Digitalisera och effektivisera processer i de kommunala
verksamheterna och utvärdera system och verktyg ur ett
användareffektivt perspektiv.

Målet är delvis uppfyllt. Digital service och verksamhetsutveckling i kommunen ökade jämfört med föregående år genom att
det totala medelvärdet från Sveriges kommuner och regioners
e-blomlåda ökade från 15,6 år 2019 till 16,8 år 2020. Eblomlådan är verktyget för utvärdering av digital service och
verksamhetsutveckling i kommunen.
Andel medarbetare som upplever att Simrishamns kommuns
IT-miljö gör dem effektivare i sitt arbete ska öka jämfört med
2019. Inför 2020 gjordes IT-enkäten om för att också fungera
som digital skyddsrond. Från 2019 till 2020 ändrades också
skalan från 1–5 till 1–4 och antal svar på enkäten närmast
fördubblades, detta i kombination gör jämförelser svåra. Medelvärdet för 2020 blev 2,78 vilket statistiskt är något lägre än
tidigare.

Utveckla nya arbetssätt för att uppnå högre medborgarinflytande genom regelbunden och strukturerad dialog med
allmänheten.

Målet är uppfyllt. Under perioden 1 januari till 3 maj inkom 13
medborgarförslag. Från och med den 4 maj, då medborgarförslag ersattes med ”Simrishamnsförslaget”, till och med den 31
december inkom 64 Simrishamnsförslag. Under 2019 inkom
totalt 54 medborgarförslag.
Under 2020 genomfördes inga medborgardialoger enligt ny
modell.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter

2019

beslutsstödsystemet skedde under året. Investeringsmedlen som inte användes under året överförs
till år 2021 då bland annat upphandling och implementering av nytt ekonomisystem och dokumentoch ärendehanteringssystem samt uppgradering och
implementering av nya moduler i beslutsstödsystemet kommer att ske.

2020

6 594

7 190

Kostnader

-93 003

-90 857

Nettokostnader

-86 409

-83 667

Budget

-89 220

-91 611

Budgetavvikelse

2 811

7 944

Nettoinvesteringar

1 467

1 991

Budget

2 545

3 878

Budgetavvikelse

1 078

1 887

Framtid
Bredbandsutbyggnaden går vidare med ett stort
landsbygdsprojekt för ett par hundra fastigheter
som ska byggas under 2021 med hjälp av bidrag
från länsstyrelsen. Per 31 december hade 96 procent
av hushållen i kommunen möjlighet till fiberuppkoppling. Prognosen för 2021 är 98 procent. För år
2022 och framåt pågår planering av fortsatt utbyggnad.

Kommunstyrelsen visade ett överskott på 7,9 mnkr.
Kommunledningskontorets enheter uppvisade totalt
ett överskott på 3,3 mnkr, framför allt beroende på
tjänstledigheter och vakanser. Överskottet härrör
också till att aktiviteter inte kunde genomföras på
grund av coronapandemin så som fysiska möten
med näringslivet, företagsfesten, havsår, resor och
kurser. Kostnader för konsulttjänster behövdes inte
heller nyttjas i den utsträckning som budgeterats.

Arbetet fortsätter med att kartlägga och digitalisera
processer i syfte att bli effektivare och höja kvaliteten. Ett projekt för en digital arbetsplats kommer
att starta under våren som ett samarbete mellan
kanslienheten och IT-enheten, där samtliga förvaltningar i kommunen kommer att involveras.

Kostnader för färdtjänst blev lägre än budgeterat
samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom
kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjades knappt på grund av pandemin. Överskottet
dämpades något genom att kostnaderna för Snurrringen blev högre än budgeterat enligt det nya avtalet med Skånetrafiken som kommunstyrelsen beslutade om i december 2019, § 271. Det totala överskottet blev 2,2 mnkr.

För HR-enheten kommer kompetensförsörjning i
kombination med ett hälsosamt och hållbart arbetsliv fortsatt att vara i fokus under 2021. Arbetsmiljön kommer också att vara oerhört viktig framöver.
Arbetet fortsätter med centrumutveckling och de
kvarvarande stegen i BID-processen. BID står för
Business Improvement District och är en systematisk arbetsmodell för att få alla parter involverade,
aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. Under 2021 kommer det också att ansökas om ett QM
certifikat, en kvalitetsmärkning, som är förutsättning för att kunna ansöka om Årets stadskärna.
Även ansökan om att år 2022 bli Årets stadskärna
kommer att lämnas in hösten 2021.

En annan förklaring till kommunstyrelsens överskott var att personalkostnaderna för fackliga företrädare var lägre än budgeterat. Även kostnaderna
för rekrytering blev lägre samt att friskvårdsbidraget, som erbjuds medarbetare, och företagshälsovården, inte nyttjades fullt ut. Detta innebar ett
totalt överskott på 0,6 mnkr.
År 2014 gjordes en avsättning på 1,4 mnkr då det
bedömdes att KIMO hade ett eventuellt återbetalningskrav på det beloppet. Nu är konkursen färdig
och 1,4 mnkr har återförts.
I övrigt härrör sig den positiva budgetavvikelsen till
att medlemsavgifterna till förbund och organisationer blev 0,2 mnkr lägre än förväntat, kostnaderna
för den politiska verksamheten blev 0,1 mnkr lägre
beroende på att konsulttjänster inte behövdes nyttjas som budgeterat samt ett överskott på feriearbete
på 0,1 mnkr. Det blev även 0,1 mnkr lägre kostnader för försäkring, fastighetsskatt, lokaler och kapitalkostnader.
Den positiva budgetavvikelsen avseende investeringar på 1,9 mnkr berodde på överskott på projektet digitalisering samt att ingen utveckling av
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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) det närmaste insynen över byggnadsverksamheten i
kommunen.

•

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 med mera enligt 11 kap.
i plan- och bygglagen samt de övriga lagbestämmelser som berör byggnadsverksamheten
och vars efterlevnad inte bevakas av annan
nämnd.

•

Byggnader som ingick i årets arkitekturpris, Södra Mellby,

Verksamhetsuppföljning
Totala ärendemängden var hög, totalt 906 inkomna
ärenden, mot 762 år 2019. Av alla ärenden var 79
nya tillsynsärenden, jämfört med 63 förra året.

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

Antalet beslut om förhandsbesked (41) har ökat i
jämförelse med förra året (32).
Kundnöjdhetsundersökning visade att 81 procent är
nöjda med bygglovshandläggningen i sin helhet
(2019: 87 procent).

Årets händelser
•

•

•

Antal ärenden och allmänna bygglovsrelaterade
frågor ökade kraftigt i samband med
coronapandemin, vilket inneburit att färre
bygglovsbeslut har hunnits med.

Antal e-ansökningar har ökat något och ligger på
35 procent (33 procent 2019).
Totala antalet beviljade bygglov (417) var något
lägre än 2019 (439).

Olika automatiserade, digitala återkopplingar
till den sökande infördes bland annat
bekräftelse på ansökan, komplett ärende,
kompletteringar och påminnelser.

Handläggningstiden för bygglovsärenden (från
komplett ärende) ökade något, från 6,4 veckor 2019
till 6,5 veckor 2020.

Ny bygglovstaxa baserad på handläggningstid
med fasta avgifter antogs att gälla från juli.

Enligt behovsutredningen i tillsynsplanen (BN
2020-05-26 §58), saknades en bygglovshandläggare
på 80 procent samt en tillsynshandläggare på 50
procent. Budgetramar har ökats 2021 för att täcka
behovet.
Uppföljning av den interna kontrollen visar inte på
några väsentliga brister eller behov av åtgärder.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Förtätning av byar, ta vara på bystrukturer
och utveckla närområden.

Målet är delvis uppfyllt. 62 procent av förhandsbeskeden ligger inom
sammanhållen bebyggelse (målvärde 80 procent) Antal positiva förhandsbesked nära befintliga byar har ökat.
Av 35 förhandsbesked har samtliga uppgifter om avstånd till service.

För att bland annat minska miljöbelastningen bör det finnas tillgång till kollektivtrafik
och pendlingsmöjligheter vid nybyggnation.

Målet är delvis uppfyllt. 79% av besluten om förhandsbesked för nybyggnad av bostad är kollektivtrafiknära. Kollektivtrafiknära är avstånd mindre
än 1 kilometer.

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan.

Målet är uppfyllt. Differentierade taxor för energi- och miljöklassade
byggnader finns i bygglovstaxan.

Vara proaktiv och uppsökande genom
delaktighet i olika samarbetsformer.

Målet är inte uppfyllt. På grund av pandemin och ökad mängd ärenden
har detta inte kunnat realiseras.

En utvecklad första service anpassad för
medborgaren.

Målet är delvis uppfyllt. Antal former av personliga möten – fler är under
framtagande. Andel bygglovsansökningar via e-tjänst ökade från 33
procent 2019 till 35 procent 2020.

Tidig och tydlig information och rådgivning i
bygglovsfrågor.

Målet är delvis uppfyllt. Kundnöjdheten ska vara bra (egen undersökning); Resultat 81 procent. Kundnöjdhetsmätning (SKR:s löpande Insikt)
ska ligga över regionens snitt. Kan mätas först 2021.Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden ska minska jämfört med föregående år:
6,4 veckor 2019 till 6,5 veckor 2020.

Ökad digitalisering

Målet är uppfyllt. Andel bygglovsansökningar via e-tjänst ökade från 33
procent 2019 till 35 procent 2020.

Tillsynsärenden ska få ökad prioritet

Målet är inte uppfyllt. Antalet aktiva tillsynsärenden ska minska jämfört
med föregående år. År 2019 fanns 211 tillsynsärenden och 2020 fanns
266.

Arbeta för ökad tillgänglighet.

Målet är inte uppfyllt. Andelen tillsynsärenden avseende tillgänglighet på
allmänna platser och enkelt avhjälpta hinder i förhållande till totala antalet tillsynsärenden har inte ökat.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

2019

2020

0
-741
-741
-833
92

4 886
-6 934
-2 049
2 114
65

0
0
0

0
0
0

än budgeterat och mindre möjlighet till utbildning
på grund av pandemin. Underskottet beror på färre
beslut om bygglov på grund av en ansträngd situation med många allmänna frågor, fler och mer komplexa ärenden samt personalbrist.

Framtid
Fortsatt utbildning av Kontakt Simrishamn i
bygglovsfrågor. Tillsynsarbetet kommer
intensifieras under 2021 då tillsynshandläggare är
anställd. Utökade ramar 2021 innebär att ny
bygglovshandläggare ska anställas och inköp av
moduler för fortsatt digitalisering ska ske för att
kunna arbeta helt digitalt och på så vis frigöra
resurser och öka servicen.

Bygglovsverksamheten redovisade ett underskott på
0,1 mnkr och nämndverksamheten ett överskott på
0,2 mnkr. Överskottet beror på färre sammanträden
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Samhällsplaneringsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
Förvaltningschef: Marie Leandersson

Uppdrag

•

Cykelplan och havsplan antogs.

•

•

Strategiska dialoger och projekt genomfördes
med Skånes kommuner, Region Skåne och
statliga myndigheter, bland annat deltagande i
det pågående framtagandet av en regionplan för
Skåne.

•

Ett stort antal bygg-, anläggnings-, reinvesterings- och planerings- utredningsprojekt genomfördes.

•

Nya skötselplaner för park- och grönytor respektive gator och vägar utvecklades och antogs.

•

Metoder för trygghetsvandringar och brukardialoger vidareutvecklades.

•

Ny lokalpolicy och ny lokalhyresmodell utvecklades och antogs sedan av kommunfullmäktige inför 2021.

•

Städverksamheten bildade en egen enhet i egen
regi.

•

Fler åtgärder för marknadsföring har vidtagits
genom att kommunicera möjligheter till exploatering och bosättning i kommunen.

•

Det gemensamma driftbolaget för VAverksamheterna med Tomelilla kommun, Österlen VA AB, påbörjade verksamheten den 1
september.

Samhällsplaneringsnämnden 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 VAverksamhet (beställare).

•

Nämnden bedriver verksamhet för mätning, beräkning, kartering, GIS samt namnsättning av
gator, by- och gårdsadresser.

•

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för Simrishamns kommuns miljöpris.

•

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

•

Samhällsplaneringsnämnden företräder kommunen som fastighets-/markägare i Österlens
vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån
och Tygeån, Vattenvårdsförbundet för västra
Hanöbukten, dikningsföretag, samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter

•

Vidare företräder Samhällsplaneringsnämnden
kommunen i Biogas Ystad-Österlen ekonomisk
förening

•

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

Verksamhetsuppföljning
I samband med att aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan godkändes av
kommunfullmäktige i januari fick samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att ta fram tematiska tilllägg, ”Fördjupning av Simrishamns stad och infrastrukturplan”. För dessa finns nu beslutade projektdirektiv och arbetet pågår.

Årets händelser
•

Den strategiska utvecklingen fortskred och/eller påbörjades under perioden med bland annat
fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad,
cykelplan, infrastrukturplan, dagvattenpolicy,
arkitektur- och kulturmiljöprogram, kostpolicy,
hållbarhetspolicy, havsplan, markpolicy, fordonspolicy, badplatsutredning, riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden, policy
med riktlinjer för huvudmannaskap för allmän
platsmark, handlingsplan för sommaråtgärder,
strategidokument för belysning på landsbygden, klimatanpassningsplan, riktlinjer för etableringar, vägvalsstudie för Simrishamns hamn
och parkeringsutredning.

•

Översiktsplanen godkändes som i huvudsak aktuell av kommunfullmäktige i januari.

Omar Darwich håller gator rena och snygga.
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Arbete med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet
har fortsatt för färdigställande inför samråd våren
2021. Byggnadsantikvarier inventerade under våren
2020 resterande byar och beskrev temalandskap utifrån beviljade bidrag av länsstyrelsen. Programmet
kommer färdigställas som en digital handling.

Med målet att utöka parkeringsmöjligheterna utmed
kusten och förhindra trafikolyckor, genomfördes
byggnation för etapp I med utökade parkeringar vid
Knäbäckshusen. Arbetet fortsätter för att utöka parkeringsmöjligheterna utmed Rörums strandväg. En
ny detaljplan för etapp II antogs, men överklagades,
vilket medför att genomförandet av detaljplanen
kommer att fördröjas.

Havsplan och kustzonsanalys antogs av kommunfullmäktige som en fördjupning av översiktsplanen
för Simrishamns kommuns havsområde.

Gångfartsområde infördes under försommaren för
att i juni delvis övergå till gågata på delar av Storgatan i Simrishamn under högsommaren för att under sensommaren återgå till gångfartsområde, för
att skapa en attraktiv och trygg miljö för gående och
cyklister samt gynna handel och service. Anledningen till att gångfartsområdet infördes var för att
ge restaurangerna möjlighet att skapa fler sittplatser
enligt de restriktioner som införts på grund av den
pågående pandemin.

Omkring 50 detaljplanearbeten är öppna varav cirka
25 är aktiva. Prioriterade detaljplaner utgår från
översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet
och samhällsplaneringsnämndens mål och beslut
om planbesked. Under perioden antogs nio nya detaljplaner, varav fyra för bostäder. Tre av de antagna detaljplanerna har överklagats. Sju planbesked fick positiva beslut. Två av planbeskeden avsåg detaljplaneläggning för bostäder. Detaljplanen
för Skansenområdet, etapp 2, vann laga kraft 2020-0710. Tillhörande gatukostnadsutredning antogs av kommunfullmäktige den 28 september.
Två större exploateringsområden/-fastigheter för
bostadsändamål såldes, båda i Simrishamns tätort:
Folkskolan 3-6 och Joneberg 2. Vidare överläts ett
mindre markområde till en befintlig bostadsfastighet i Gärsnäs i samband med den lantmäteriförrättning som möjliggör det framtida mötesspåret för
tågtrafik. På motsvarande sätt överläts även ett
markområde till en befintlig verksamhetsfastighet i
Gärsnäs. Under perioden såldes en verksamhetstomt i Skillinge.

Jonebergsparken

Hösten 2018 beviljades utbyggnaden av Kiviks reningsverk cirka 19,1 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att implementera läkemedelsrening i
samband med ombyggnationen. Detta var det
största bidraget som någon kommun i Sverige tilldelats. Byggnationen av det nya reningsverket har
pågått under året och det togs i drift i slutet av året.

Under året såldes fem kommunala bostadstomter
som fribyggartomter. Cirka 25 bostadstomter var
vid årsslutet reserverade. En markanvisningstävling
för fastigheten Joneberg 3 (14 marklägenheter/bostäder) genomfördes.
En markanvisning för ett exploateringsområde i
Gärsnäs med syfte att skapa sju friliggande villor
direktanvisades utifrån en särpräglad idé. 15
exploateringsprojekt slutredovisades.

Antalet nybyggnadskartor ökade dramatiskt under
hösten 2020 till totalt 91 för hela året, jämfört med
42 totalt 2019. Ökningen beror dels på ett ökat intresse för bostadstomter inom kommunen, dels på
den marknadsföringsinsats avseende kommunala
bostadstomter som genomfördes under sensommaren. Antalet husutsättningar ligger ungefär på
samma nivå som förra året.

Genomförande av det LONA-finansierade projektet
i Åbackarna, Simrishamn, slutfördes genom att den
andra och sista våtmarken inom projektet avslutades.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

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 delvis uppfyllt. Andel planbesked som följer gällande översiktsplanering (ÖP, FÖP, TÖP): Utfall: 6 av 7 dvs
86 %, 2020
- Andel överklagade detaljplaner. Utfall: 3 av 9 dvs 33 %,
2020
- Antagna detaljplaner under de senaste två åren: Utfall 11
st

Infrastrukturen i kommunen ska utvecklas för att
möta behov gällande kortare restider, tillgänglighet,
trygghet och säkerhet.

Målet är delvis uppfyllt.1 Resandet med kollektivtrafiken i
översiktsplanen angivna A-ort och B-ort. Utfall resandet har
minskat.
- Antal meter/inv, kommunal cykelväg har ökat under 2020.
- Antal meter/inv, total cykelväg i kommunen har ökat under
2020.

Hållbar effektiv resurshantering - användningen av
fossil energi för uppvärmning av byggnader och
bränsle till transporter ska minska, samt egenproducerad el ska öka.

Målet är delvis uppfyllt. Mätning av indikatorerna för målet
kopplade till VA-verksamheten har inte kunnat prioriteras
2020. På grund av coronapandemin är mätningar kopplade
till kostverksamheten inte fullständiga. Mätning av kommunens egenproducerade el har inte mätts till följd av att anläggning saknas.

God planeringsberedskap för verksamhetsområden
(industri-, handels- och serviceområden).

Målet är delvis uppfyllt. Antal lediga tomter på kommunalägd mark som finns i beredskap för verksamheter/industri/handel i Simrishamns stad har ökat under 2020.

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett aktivt
bostadsbyggande i hela kommunen.

Målet är delvis uppnått Förutsättningar har skapats genom
fysisk planering och utveckling av en lång rad strategiska
planer, bland annat fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad, cykelplan, infrastrukturplan, dagvattenpolicy,
arkitektur- och kulturmiljöprogram. Dock har indikatorn för
målet inte mätts 2020. Indikatorn var: Sammanlagd planberedskap för bostäder, per 1000 invånare 2018-2019, 1,6.

Mötesplatser, plattformar och kontaktytor ska utvecklas för alla ålderskategorier.

Målet är delvis uppnått Mötesplatser för alla ålderskategorier, som Jonebergsparken, Bergstrands väg, boulebana i
Simris och en Isbana i Vitaby har färdigställts. Dock har indikatorn för målet inte mätts 2020. Indikatorn var: Tillgängliga byahus i alla orter.

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

Målet är delvis uppfyllt.
Underhållskostnaden per kvadratmeter är 73 kr/m2
Andelen näringsberäknade måltider är 100 procent
Andelen nöjda matgäster avseende maten i särskilt boende
är 96 procent.
Andelen nöjda matgäster avseende maten som distribueras
är 94 procent
Det har inte genomförts några trygghetvandringar på grund
av coronapandemin.

Ökad marknadsföring av Simrishamns kommun och
dess fördelar att leva och bo i.

Målet är uppnått. Målets indikator har inte mätts 2020, men
flera åtgärder för marknadsföring har vidtagits genom att
kommunicera möjligheter till exploatering och bosättning i
kommunen.

Utveckla fler former av medborgardialoger anpassade för olika grupper

Målet är delvis uppfyllt. Flera verksamheter har utvecklat
nya metoder för medborgardialog på distans.

Förbättra resultatet på kund- och medborgarundersökningar, för att fastställa ett bästa bemötande av
medborgarna och kunderna.

2020 genomfördes inte SCB:s medborgarundersökning.
2021 påbörjas Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, insiktsmätningar och SCB:s medborgarundersökning genomförs.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2019

2020

195 037

241 941

-250 846

-291 120

Nettokostnader

-55 809

-49 179

Budget

-54 644

-55 064

-1 165

5 885

Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

88 709

102 248

156 505

175 336

Budgetavvikelse

67 796

73 088

Nettoexploatering

-5 054

3 870

Budget

Budget
Budgetavvikelse

0

0

-5 054

3 870

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar, exklusive
avslut exploateringar och VA-verksamheten, ett
överskott med 2 mnkr. Det positiva utfallet beror på
lägre personal- och konsultkostnader men också
högre intäkter inom planeringsenheten än budgeterat.

fungerar i dag och i framtiden. Stora krav ställs på
samhällsplanering och samhällsbyggandet.
Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad startas våren 2021 då vägvalsstudien
för Simrishamns hamn avslutas.
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet färdigställs
för samråd. Programmet kommer att ge vägledning
för nybyggnation så att Simrishamns kommuns
unika byggnadsvärden, kulturmiljöer och landskapstyper kan bevaras.
Marknadsföringen av kommunala bostadstomter
fortsätter. Fler bostadstomter, inom kommunens
planreserv, kommer att göras byggklara för försäljning. En ny markanvisningstävling kommer att genomföras för kommunala bostadstomter i Simris
kyrkby.
Planarbete pågår i syfte att skapa fler byggklara
verksamhetstomter. Även kommande inventering
av kommunal mark, i samband med framtagandet
av en markpolicy, kommer att ge nya möjligheter
till säljbar mark.

Coronapandemin har påverkat flera av nämndens
verksamheter, både genom minskade intäkter och
högre kostnader: För nämnden totalt innebar detta
en negativ ekonomisk effekt på 4,3 mnkr. Kostverksamheten har fått minskade intäkter till följd av
minskad försäljning till både skola och äldreomsorg. Fastighets- och städverksamheten har fått
högre kostnader till följd av utökad städning i verksamhetslokaler och offentliga toaletter. Gata- /
parkverksamheten har fått minskade intäkter till
följd av gratisupplåtelser för uteserveringar och
torghandel samt högre kostnader för extra skyltning
och ökad sophantering. Hamnverksamheten har fått
minskade intäkter bland annat till följd av färre gästande båtar och minskad mängd fisk.

Kommunens deltagande i det pågående framtagandet av en regionplan för Skåne är av stor betydelse
och fortgår.
Kraven på resurs- och kostnadseffektivitet ställer
stora krav på ett strukturerat arbete så att kvaliteten
kan hållas. Den fortsatta användningen av projektmodellen är en av grundförutsättningarna för detta.
Nämnden har flera pågående projekt för att underlätta det strukturerade arbetet. Förutom fördjupningar och tillägg till översiktsplanen, pågår inom
förvaltningen arbete med ett antal hjälp- och styrdokument.
Fortsatt arbete med infrastrukturfrågor är avgörande
för dagens och framtidens Simrishamn.

Verksamheten avslut exploatering redovisade ett
överskott på 3,9 mnkr.

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 vattenoch avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och
kostnader avslutas 2021. Arbetet med legalisering
av vattendomar och framtagande/revideringar av
vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter måste fortgå och intensifieras.

VA-verksamheten redovisade ett överskott på 1,3
mnkr. Överskottet har överförts till VA-fonden i
samband med bokslutet och resultatet uppgår därmed till noll. VA-fonden ska delfinansiera kommande investeringar i verksamheten.
VA redovisar ett saldo i investeringsbudgeten med
68,6 mnkr.

Framtid

Utredning och projektering med anledning av avtalet mellan Simrishamns kommun och Ystads kommun om köp av vatten från Glemmingebro vattenverk fortsätter 2021. Beräknad färdigställandetid
under 2023.

Samhällsplaneringsnämnden 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
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Lotta Hildebrand (L)
Förvaltningschef: Anders Johnsson

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsuppföljning
Under året producerades tre tryckta kulturguider
med förvaltningens samtliga arrangemang. Pandemin gjorde att flera annonserade arrangemang fick
ställas in. 0,9 mnkr fördelades som kultur- och arrangörsbidrag och 0,6 mnkr som studieförbundsbidrag. De aktiviteter som planerades som en del av
kulturgarantin för äldre i vården fick ställas in.

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.
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 kommunens samlingslokaler
och idrotts- och fritidsanläggningar samt
föreningsregister.
Ansvara för kommunens konstsamling och
konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer.
Arrangera kommunens valborgsmäss- och
nationaldagsfirande.

Kulturkullerbyttan är kommunens barnkulturserie
som riktar sig till de yngsta kulturkonsumenterna.
2020 var sammanlagt elva föreställningar inbokade.
På grund av coronapandemin kunde enbart tre föreställningar genomföras. 14 nya konstverk tillkom i
kommunens konstsamling under 2020. Under våren
2020 var 2019 års förvärvade kommunala konstverk utställda på Österlens museum.
Under året har nämnd och förvaltning varit representerade i styr- och referensgrupper för framtagandet av kommunens nya kultur- och arkitekturmiljöprogram. Tillsammans med samhällsplaneringsnämnden pågick även ett arbete med att ta fram ett
konstprogram för offentlig konst på Skansenområdet.

Årets händelser
•

•

•
•
•

Lokaler, bad, hallar och samlingslokaler
har tillfälligt stängts under året på grund av
coronapandemin. Först för allmänhet och
sedan även för föreningar. Biblioteket, Österlens Museum och Bénka-dí har anpassat
den service och det öppethållande man har
erbjudit. Vid årets slut stängdes även dessa
verksamheter. Valborgsmässofirandet och
nationaldagsfirandet ställdes också in.
En bidragsöversyn rörande de bidrag som
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för har
gjorts. Under året har det skapats nya möjligheter till spontanidrott och utomhusaktiviteter på Bénka-dí.
I februari invigde biblioteket ett nytt rum
för barn i åldern 0–6 år.
Österlens museum har projekterat en ny
parkeringsplats med bidrag från bland annat Jordbruksverket.
Utvecklingen av biblioteksrummet fortsatte, främst genom brukardelaktighet genom digitala och fysiska enkäter. Detta ska
säkerställa att biblioteket utvecklas i linje
med simrishamnsbornas önskemål.

För kommunens anläggningar har fokus under året
varit på renovering av ytskikten i bastuutrymmen
på Korsavads simhall, i Hammenhög har förbättringar av klorhanteringen utförts och förråd vid
Skillinge konstgräsplan har förbättrats. Samverkan
skedde löpande genom dialogmöte med föreningar,
andra förvaltningar samt organisationer. Coronaanpassningarna började i november med stängning av
inomhusanläggningarna för allmänheten, för att sedan även innebära stängning för all icke nödvändig
verksamhet från och med den 22 december. För
driften av Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet
och Hammenhögsbadet har nämnden avtal med en
driftentreprenör, Fritid Österlen AB. Genom avtal
ansvarar Sankt Olofs IF för drift av Sankt Olofsbadet och Östra Vemmerlövs byalag för Gyllebosjöns badplats.
Under året har upphandling av driften av Tobisviks
camping, från och med 1 oktober 2021, slutförts.
Fritid Österlen kommer att driva campingen ytterligare fem år.
I kommunens föreningsregister fanns per den 31
december 370 registrerade föreningar, vilket är fem
nya föreningar. Samarbetet med föreningsrådet fortsätter med planerade avstämningar och med extra
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dialogträffar. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra översyn av nuvarande bidrag som står till
nämndens förfogande med återrapportering under
hösten 2020 med start för ny bidragshantering
2021.

pandemin emot färre skolklasser än ett normalår.
Fornvårdsarbetet fortgick och utvecklades. Arbetet
med att utveckla Jätteleden fortsatte under året.
Texter till appen med namnet ”Fornminnen på Österlen” samt illustrering och formgivning av ett nytt
skyltprogram har gjorts. I magasinet Garvaren arbetade medarbetarna, förutom med flytt och digitalisering, med att iordningställa det faktarum som är
tänkt att öppna för allmänheten under 2021.
Inför Simrishamns 900-årsjubileum 2023 produceras en bok i tre delar. Det förberedande arbetet med
jubileumsutställningen 2023 fortskred med bland
annat workshops.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020
om ett kompensationsstöd på 0,5 mnkr för att stödja
ideella föreningar som haft ett intäktsbortfall eller
drabbats av direkt ökade kostnader under pandemin.
Under 2020 beviljades 79 specifika bidragsmottagare kontanta bidrag:
Bidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Lokalbidrag
Särskilt bidrag
Kompensationsstöd
Stöd till föeningar verksamma inom socialnämndens område
Sponsorstöd

Totalt

Utbetalt (tkr)

Antal mottagare

160
924
14
500

34
50
1
10

189

6

300

9

2 087

110

Coronapandemin präglade och påverkade biblioteket i mycket hög grad 2020. Resurser och planer
inriktades på att göra biblioteket och bussen coronasäkra att besöka. Låntagare i riskgrupp erbjöds
under våren hemkörning av medier. Under hösten
erbjöds istället take-away. Bibliotekspersonalen
plockade efter önskemål ihop kassar med böcker
och andra medier för avhämtning. Biblioteksbussen
körde som vanligt under större delen av året. Många
program, både för barn och vuxna, blev inställda.
Besöken sjönk rejält. Invigning av den nya småbarnsavdelning en ”Upptäcka” skedde den 29 februari. En helt ny plats som välkomnar barn 0–6 år
med föräldrar. I januari anställdes en samordnande
barn- och ungdomsbibliotekarie, vars viktiga uppgift var att utarbeta en plan för det läsfrämjande arbetet med barn och unga. Arbetet med att göra en
plan för hela biblioteksrummets utveckling pågick
hela året. Under våren och sommaren inhämtades
synpunkter från allmänheten. En digital enkät för
unga besvarades av 200 personer och en digital enkät för vuxna av ännu fler. Materialet analyserades
och bilden av vad man tyckte var slående liktydig.
Lugn och ro ville både unga och vuxna ha. Många
mysiga sittplatser, växter, kaffe, bra studiemiljö och
bättre luft fanns det också samstämmighet om. Ett
författarsamtal samt flera ”bokbabbel” genomfördes
digitalt. Ny digital kompetens blev effekten av pandemin - något som kan komma att kunna användas i
framtiden. En ny digital tjänst lanserades i april;
strömmande film via Viddla och Cineasterna.

Under året firades Bénka-dís 20-årsjubileum. Av
verksamhetens besökare var 55 procent pojkar och
45 procent flickor. Jämfört med tidigare år besökte
flera ungdomar, 308 pojkar och 173 flickor, sommarverksamheten.
Vid början av året ökade Bénka-dí sin närvaro på
högstadieskolorna. I dialog med ungdomar och via
en enkät som gick ut till högstadie- och gymnasieelever blev det tydligt att en stor del av ungdomarna
önskade mer information om föreningsaktiviteter
samt flera möjligheter för att utöva spontanidrott.
En handlingsplan utvecklades för att i samarbete
med unga ledare, skolor och föreningar erbjuda
ungdomar nya möjligheter till spontanidrott och utomhusaktiviteter. Under november och december,
när verksamheten stängde på grund av pandemin,
utvecklades olika digitala aktiviteter och mötesplatser med och för ungdomar. Projektet som sprider
det brobyggande kortspelet More Than One Story
fortsatte runt om i världen där uppskattningsvis 1,4
miljoner människor i över 30 länder har berörts.
Under hösten utvecklade projektet en ny hemsida i
samarbete med Anna Lindhs minnesfond, så att
människor runt om i världen nu kan spela kortspelet
via videomöten online.
Verksamhetsåret på Österlens museum var annorlunda som för alla andra. Sammanfattningsvis
kan sägas att verkstäder vid jul, allhelgonahelgen
och påsk ställdes om till pysselpåsar för försäljning.
Museets sociala medier spelade större roll än någonsin och alla digitala kanaler ökade sitt följarantal rejält. Kommunens julkalender med medverkan
av museet slog rekord med över 100 000 visningar.
Den pedagogiska verksamheten tog på grund av

Biblioteket levererade böcker på ett smittsäkert sätt.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar löpande med intern kontroll så att verksamheterna når uppsatta
mål, att lagar och regler följs och att rapportering
om verksamheten är tillförlitlig. Under året har inga
direkta åtgärder behövt göras.
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Nämnden ska stödja och stimulera ideella
och privata aktörer för att utveckla ett rikt
och varierat kulturutbud. Nämnden har ett
särskilt ansvar för att det finns tillgängliga
och ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. Förutsättningarna för scenkonst ska förbättras. Nämnden ska särskilt bidra till att
kulturella aktiviteter når fler barn, ungdomar,
äldre och nyanlända. Kulturgaranti för äldre
införs.

Målet är delvis uppfyllt: Trots coronapandemin har verksamheterna ställt
om sin verksamhet så att tre av sex indikatorer/mätvärde har uppfyllts.
Dialoger med simföreningar har genomförts gällande träningstider, en
lista med lokaler lämpliga för scenkonst finns på hemsidan samt målet
har uppnåtts för antalet aktiviteter/arrangemang riktade till barn, ungdomar och äldre som museet genomför. Dock har inte äldreveckan inriktad
mot kulturgaranti kunnat genomföras, planerade pop-up:er för bokbussen
har ställts in samt ungdomsverksamhetens planerade dialoger med fokus
på möjliga aktiviteter i byar har inte kunnat göras fullt ut.

Kunskapen om hur kulturella och kreativa
näringar, KKN, bidrar till samhällsekonomi,
arbetsmarknad och folkhälsa i Simrishamns
kommun ska öka. Metoder och verktyg för
att stödja KKN:s utveckling ska kartläggas
och utvärderas.

Målet är uppfyllt. En webbenkät är genomförd och resultatet kommer att
redovisas för kultur- och fritidsnämnden i februari 2021.

Simrishamn ska ha ett brett utbud av idrott
och motion för alla åldrar. Alla ska kunna
delta utifrån egna förutsättningar och ambitioner. Mindre stillasittande särskilt hos barn,
unga och äldre är en viktig folkhälsofråga.
Särskilt fokus ska läggas på mer lågintensiva aktiviteter för att få fler i rörelse.

Målet är delvis uppfyllt. Tre av fyra indikatorer/mätvärde har uppfyllts. Aktiviteter för att främja fysisk hälsa bland unga har genomförts, fem visningar och två familjedagar på Jätteleden har genomförts för att ”locka
ut” barn, vuxna och äldre. På grund av pandemin har inte seniorer kunnat utbildas och aktiveras i motion, folkhälsa och föreningsliv.

Göra nämndens publika samlingar, som till
exempel museet och kommunens konstsamling, mera tillgängliga.

Målet är delvis uppfyllt. Cirka 2 000 föremål har digitaliserats och tillgängliggjorts på museidatabasen. Målet med att utreda möjligheten att publicera kommunens konstsamling digitalt har fördröjts på grund av tekniska
svårigheter.
Målet är delvis uppfyllt. En av tre indikatorer/mätvärde är uppfyllda. För
att utveckla föreningsrådets arbete mot föreningar har det genomförts två
dialogmöten. På grund av coronapandemin har medlemmarna, 70+, i
Fornminnesföreningen inte kunnat bidra med volontärarbete i den utsträckning som var tänkt i museibutiken och i det nya magasinet Garvaren samt ungdomsverksamheten Bénka-dí har inte kunnat utreda struktur för dialogmöte.
Målet är inte uppfyllt. .På grund av coronapandemin har inte ungdomsverksamheten Bénka-dí bjudit in kultur- och fritidsnämnden och ungdomar till en dialog kring kultur- och fritidsfrågor och ungdomars möjligheter
till inflytande.
Målet är inte uppfyllt. Under våren har ett koncept arbetats fram för mottagandet av skolklasser i ett samarbete med Kulturskolan och Korsavadsskolan. Restriktioner på grund av coronapandemin gjorde att besöken var tvungna att ställas in.

Strukturer för möten och dialog i syfte att nå
en ökad samverkan med civilsamhälle och
idrottsföreningar, där en kontinuerlig dialog
med föreningar och dess ledare ska etableras och utvecklas. Stimulera volontärverksamhet.
Utveckla former för ungdomars delaktighet i
den politiska processen.
Museet ska vårda samlingarna, lyfta fram
och tillgängliggöra Österlens historia och
kulturarv för medborgarna och bidra till att
intresset för Simrishamn som destination
växer. Museimagasinet ska utvecklas så att
samlingarna kan tillgängliggöras och exponeras för en bredare krets med ett särskilt fokus på skolorna.
Biblioteket ska främja intresset för litteratur,
läsning och kultur. Biblioteket ska vara öppet, tillgängligt och välkomnande för besökare att ta del av bibliotekets utbud, verksamheter och aktiviteter. Biblioteket ska
också rent allmänt kunna erbjuda läsro och
en bra studiemiljö. Biblioteket ska i övrigt arbeta med den inriktning som lagts fast i biblioteksplanen 2019–2021.

Målet är delvis uppfyllt. En av tre indikatorer/mätvärden är uppfyllda. En
helt ny småbarnsavdelning, ”Upptäcka” för barn 0–6 år, är färdig och invigdes den 29 februari. Målet med att utarbeta en plan för hela biblioteksrummets utveckling för att kunna erbjuda läsro och en bra studiemiljö
samt en för alla inkluderande miljö är delvis uppfyllt. Planen för hur det
läsfrämjande arbetet med barn och unga ska utvecklas för att få bästa effekt och nå fler har bland annat försvårats på grund av coronapandemin.

Bénka-dí ska erbjuda kulturaktiviteter och
fritidsverksamhet för ungdomar upp till och
med sjutton år. Verksamheten ska vara välkomnande, jämställd och attrahera alla oavsett könstillhörighet. Verksamheten ska
präglas av ett inkluderande förhållningssätt
och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.

Målet är uppfyllt. Skolbesöken, som ungdomsverksamheten genomför
med målet att sprida kunskap till fler elever om verksamheten och värdegrunden samt hur ungdomar kan blir delaktiga, genomfördes till stor del i
början av året och målet är uppfyllt trots coronapandemin.
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Framtid

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

2019

2020

5 715
-50 559
-44 844
-45 455
611

5 774
-53 682
-47 908
-48 431
523

2 632
4 268
1 636

1 779
3 636
1 857

För år 2021 tillförs kultur- och fritidsnämnden en
ramförstärkning på 0,5 mnkr, en särskild satsning
på fritidsaktiviteter för alla åldrar samt en utökning
av kultur- och arrangörsbidragen. Diskussioner
kommer att påbörjas samt framtagande av underlag
inför framtida drift av Korsavadsanläggningen samt
utomhusbad efter 31 december 2022. Utredning och
utvärdering av kultur- och fritidsnämndens bidrag
ska genomföras under åren 2021–2022. Bénka-dí
kommer fokusera på metoder som kan öka integration och möta ungdomars behov av hälsofrämjande
aktiviteter. Nya former av dialog kommer att skapas
mellan ungdomar och politiker. På höstlovet 2021
kommer Bästa Biennalen, den regionala konstbiennalen, att genomföras för femte gången. Österlens
museum ska öppna sitt faktarum på Garvaren. Simrishamn 900 år: museet kommer att fortsätta planering och förberedelser inför jubileumsåret 2023. En
boktrilogi om Simrishamns historia är under produktion. Biblioteksrummet kommer att anpassas
och organiseras så att tillgängligheten blir bra för
alla med hjälp av statliga bidrag från ”Stärkta
bibliotek”. En ny biblioteksplan ska tas fram under
2021 för att börja gälla 2022.

Resultatet för kultur- och fritidsnämnden blev för år
2020 ett överskott på 0,5 mnkr mot budget varav
0,3 mnkr är kapitalkostnader. Coronapandemins effekter har varit svårbedömda. Verksamheterna har
under året haft begränsad verksamhet och tillfälliga
stängningar. Anpassningar efter pandemin och
situation har gjorts, till exempel för att erbjuda fler
och mer digitala tjänster har verksamheterna omprioriterat i budgeten. Under året har kultur- och fritidsnämnden tilldelats 0,5 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktig. För dessa har föreningar kunnat
söka bidrag för evenemang som blivit inställda på
grund av coronapandemin. Bidragen har utbetalats
under året. Nämnden beslutade att årets kultur- och
arrangörsbidrag skulle betalas ut oavsett om bidragsgrundande arrangemang hade gått att genomföra eller inte. Samtliga investeringsprojekt är påbörjade. Totalt har 1,8 mnkr använts av den totala
budgeten på 3,6 mnkr. Kvarstående budget för projekten förskjuts över årsskiftet då projekten inte
kunnat genomföras i sin helhet bland annat beroende på coronapandemin.

Bibliotekets nya avdelning för små barn ”Upptäcka”

Nyckeltal
Nyckeltal

Bokslut Bokslut Budget
2019
2020
2020

Antal besökare:
Korsavads simhall
Ungdomens hus
Österlens museum
Bibliotek och buss

38 238
11 450
58 920
127 001

27 077
7 164
50 045
91 971

40 000
11 000
60 000
120 000

Antal bibliotekslån

115 632

95 656

100 000

Coronapandemin, och de restriktioner denna har inneburit har under 2020, har negativt påverkat alla
de nyckeltal som redovisas för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Familjedag på Jätteleden.
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Jan Rejdnell (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.

•

Bedriva kulturskolan med Kulturgarantin,
Naturskolan Österlen, Campus Österlen, elevhälsa och kommunalt aktivitetsanasvar.

Efterfrågan på förskoleplatser i Simrishamns tätort
är hög. Under våren 2020 har barn- och utbildningsnämnden haft god kontroll på förskolans kö
och kunnat erbjuda plats inom den av lagen föreskrivna tiden.

Årets händelser
•

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 9 juni
2020, § 71, att Simrishamns kommun ska ha en
sammanhållen gymnasieorganisation.

•

Efter rekommendationer av Folkhälsomyndigheten har undervisningen på gymnasieskolor
och den kommunala vuxenutbildningen bedrivits som fjärr- och distansundervisning.

•

I Campus Österlens kursutbud under hösten har
ingått bland annat psykologi och pedagogik,
barnrätt i teori och praktik samt konflikter och
konflikthantering. Utbildningarna anordnas i
samarbete med ansvariga högskolor.

•

Barn- och utbildningsnämnden har fortsatt sitt
arbete med de tre övergripande nämndmål som
infördes under 2019 och som fokuserar på ökad
genomströmning, kunskapskrav och likvärdighet.

•

Barn- och utbildningsförvaltningen utarbetade
Grundskoleöversyn: översyn av grundskolans
organisation. Översynen kommer att utgöra
beslutsunderlag för långsiktigt beslut om
grundskolans organisation.

Solrosens förskola klär granen på Stortorget i Simrishamn.

Arbete med struktur- och inriktningsbeslut pågår
tillsammans med en övergripande tillsyn av nyttjade lokaler inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Lokalerna ska optimeras i sin användning. Beslut har fattats om att en sammanhållen gymnasieskola, utöver redan nu använda och
centralt belägna lokaler, kommer att förläggas till
Storgatan 25 i Simrishamn.
Förvaltningen följer under läsåret upp barngruppernas storlek i förskolan samt kunskapsutvecklingen i
grundskolan och gymnasieskolan. Det är centrala
mål såväl från staten som från barn- och utbildningsnämnden i Simrishamn.
Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2020 var 70,2 procent (70,3
procent 2019). 2020 års siffror för andelen elever på
gymnasiet som gick ut med gymnasieexamen var
81,8 % (80 % 2019).

Verksamhetsuppföljning
Barn- och utbildningsnämnden antog 19 december
2019 Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad
avvikelse på lång sikt. Arbete med genomförande
har pågått under våren 2020. 25 augusti 2020 antogs Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan
för ekonomi i balans 2020–2021. Behov av struktur- och inriktningsbehov är fortsatt gällande.

De övriga nämndmålen är framtagna med utgångspunkt i det lagstyrda ansvar samt de behov som
verksamheten har. Ett arbete för att förändra arbetssätt samt för att höja kompetens hos medarbetare i
förskolan pågår. Andelen elever i årskurs 9 som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen är lägre 2020
än 2019 och en större andel elever gick 2020 ut
gymnasiet med en gymnasieexamen än året innan.

Inom nämndens verksamheter fortsatte arbetet med
att systematisera uppföljning av kvalitet och resultat
genom att flytta fokus från förvaltning till barn- och
elevnära uppföljningar och utvärderingar. Arbetet
ska präglas av tillit till professionen
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Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

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

Målet är uppfyllt. I Campus Österlens kursutbud under hösten 2020
ingick bland annat psykologi och pedagogik, barnrätt i teori och praktik
samt konflikter och konflikthantering. Vidare genomfördes en grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

Att förskolorna förskolorna/skolorna i SimTydliga rutiner för det förebyggande och främjande barn- och elevhälsorishamns kommun arbetar systematiskt med arbetet finns och efterlevs. Målet är uppnått.
förebyggande och främjande barn- och
elevhälsoarbete.

Att förskolans/skolans verksamheter utveck- Ett systematiskt arbete där kränkningar följs upp genomförs och alla
las för att öka barns/ungas trygghet och
enheter har utvecklat arbetet för att öka barns/ungas trygghet och för att
minska diskriminering och kränkande beminska diskriminering och kränkande behandling. Målet är uppnått.
handling.
Att andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år ökar.

Andelen elever med examen inom tre år ökade från 55,9 procent till 67,4
procent från 2019 till 2020. Målet är uppnått.

Att andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen minskade från
70,3 procent till 70,2 procent mellan 2019 och 2020. Målet är långsiktigt,
och inte uppnått för 2020.

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

Under 2020 har utvecklingsarbete och kompetensutvecklande arbetsinsatser genomförts för att öka likvärdigheten i undervisningen i syfte till att
barnen ska utveckla sin språkliga förmåga. Arbetssätt har ändrats. Målet
är långsiktigt, men uppnått för 2020.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

perioder helt eller delvis bedrivit undervisning på
distans.
2019

2020

70 813
-478 247
-407 434
-395 192
-12 242

67 548
-481 905
-414 357
-413 988
-369

-3 836
3 810
26

-2 472
3 474
1 002

Pandemin har inneburit stimulanser från statens
sida för att mildra de befarade negativa ekonomiska
effekterna. Tillfälligt utökade statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader hör till de åtgärder
som fått stor inverkan på resultatet liksom utökningar av statsbidragen inom vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har
med anledning av pandemin haft extra omkostnader
2020 på 0,6 mnkr. Kostnaderna beror främst på
utökad städning, teknisk utrustning för distansundervisning och hemarbete samt förhyrning av lokaler.

Nämnden redovisade ett underskott på 0,4 mnkr.
Förutsättningarna inför 2020 innebar anpassningar
på 12 mnkr och en handlingsplan upprättades tidigt
under första kvartalet. Då nämndens verksamheter
operativt är läsårsvis, innebar detta i praktiken att
anpassningar till stor del planerades och genomfördes först under andra halvan av verksamhetsåret
med start i samband med höstterminens start.

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet går att härleda till
pandemieffekter. Utfallet inom förskoleklass, fritidshem och grundskola redovisar ett underskott om
-5,8 mnkr, vilket beror på en överskattning av interkommunala ersättningar inom grundskola.

Verksamhetsåret har i vissa delar påverkats mycket
av den pågående pandemin. Tidvis har frånvaron av
barn, elever och personal varit hög, vilket ställt
stora krav på bemanningsplanering i verksamheterna. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har i

Gymnasieverksamhetens budgetunderskott blir -2,0
mnkr, vilket beror på färre elever i egen regi. Vuxenutbildningen visar ett överskott om 2,6 mnkr,
vilket beror på tillfälligt utökade statsbidrag inom
yrkesvux samt lägre volymer av elever inom
svenska för invandrare.
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Förvaltningen arbetar vidare med samordning och
styrning av verksamheterna för att få en budget i
balans.
Dialog förs kontinuerligt med enhetschefer, och
syftar till att förvaltningsledningen och skolenheterna gemensamt utvecklar modeller för ständiga
förbättringar och kvalitetsarbete det vill säga systematiskt kvalitetsarbete (SKA) enligt skollagen.
Campus Österlen fortsätter att planera, skapa och
genomföra utbildningar. Utbildningarna styrs av
efterfrågan. Under 2021 fattas beslut om grundskolans framtida organisation.

Backstugans förskola på Jätteleden.

Kulturpedagogiska enheten + 0,1 mnkr, Campus
Österlen +0,4 mnkr, särskolan + 2,1 mnkr, vilket
beror på fler externa elever i verksamheterna. Elevhälsan redovisar ett överskott om 1,0 mnkr, vilket
beror på ett flertal långa sjukskrivningar samt att de
ej ersatts med vikarier.
Simrishamns kommun klättrar från plats 144 till plats 65 i
Lärarförbundets nya ranking av Sveriges bästa skolkommuner
2020.

Förvaltningsgemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott om -0,4 mnkr, vilket är skolskjutsomkostnader. Politisk verksamhet erhåller ett
underskott om -0,1 mnkr.

Nyckeltal

Det ackumulerade överskottet för de kommunala
verksamheterna fritidshem, förskoleklass samt
grundskola uppgår till 1,4 mnkr 2020.
Investeringarnas utfall är +1,0 mnkr vilket beror på
försenat genomförande av enskilda projekt.

Framtid
På grund av förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation kommer formerna
för redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet förändras på huvudmannanivå. Rektorerna
kommer att ta ett större ansvar för detta. Det fortsatta arbetet på verksamhetsnivå kommer att fortsätta enligt de rutiner som utarbetats de senaste åren
och kopplas till barnkonsekvensanalyser, ekonomi,
kvalitet och insatser för särskilt stöd för barn och
elever samman.

63

Antal barn/elever

2019

2020

Pedagogisk barnomsorg
Kommunal
Privat/interkommunal
Förskola
Kommunal
Privat/interkommunal
Fritidshem
Kommunal
Privat/interkommunal
Grundskola
Kommunal
Privat/interkommunal
Gymnasium
Kommunal
Privat/interkommunal

31
17
14
670
478
192
691
451
240
1 820
1 300
520
669
324
345

30
22
8
718
511
207
689
438
251
1 869
1 282
587
646
324
322

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

Uppdrag

som ska syfta till att utforma och utveckla de
insatser som bedöms vara till bäst nytta för den
enskilde.
•

Hälsa, vård och omsorg arbetade under våren i
ett projekt med fokus på demens, teknik och
utbildning inom äldreomsorgen. Projektet finansierades av Erasmus och med ledning av
Malmös universitet.

•

Ett arbete kring äldreomsorgslyftet har påbörjats. Detta syftar till att erbjuda möjligheten för
medarbetare att på arbetstid studera till undersköterska. Särskilt statsbidrag har erhållits för
denna satsning.

•

En ny enhet inom individ- och familjeomsorgen har skapats: stödenheten för individ och
familjeomsorg. Själva enheten bildades ur enheten för barn och unga och syftet är att sätta
mer fokus på det förebyggande arbetet.

• LSS-området omfattas av gruppboende, daglig
verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, fritidsverksamhet, personlig assistans på LOV, socialpsykiatri, ledsagarservice, avlösarservice,
kontaktpersoner samt stödfamiljer.

•

Den administrativa service som tidigare funnits
på respektive avdelning är nu samlad centralt.

• Området för individ- och familjeomsorgen ska
utifrån individens behov erbjuda bistånd och
social service i form av råd, stöd eller behandling. Avdelningen ansvarar också för kommunens flyktingmottagande, integration, ensamkommande flyktingbarn, kommunala hyresgarantier samt handläggarenheten som handlägger
insatser LSS och insatser enligt lagen om särskilt stöd och insatser som t ex. särskilt boende
och hemtjänst.

Året har till stor del präglats av pandemin vilket har
inneburit att en del av det planerade arbetet har fått
ställas in och/eller flyttats till 2021.

socialnämnden

vård och omsorg
inklusive
hälso och sjukvård

LSS/
socialpsykiatri

individoch
familjeomsprg

• Området för hälsa, vård och omsorg består av
särskilt boende, ordinärt boende, korttidsvistelse, demensteam, uppsökande verksamheten,
dagcentral och dagverksamhet. En organisationsförändring under år 2019 innebar att hälsooch sjukvårdsfrågor och rehabilitering också
tillhör avdelningen för vård och omsorg.

Verksamhetsuppföljning

Beslut kom snabbt om besöksförbud och stängning
av olika verksamheter. I början av hösten öppnades
verksamheterna igen men fick snabbt stängas ner
igen då covid-19 ökade markant i Skåne. Under
hösten kom smittan in på ett av våra största särskilda boende och ett aktivt arbete påbörjades med
kartläggning och smittspårning. Därefter har verksamheten drabbats av smitta på fler boenden samt
även brukare och medarbetare inom flera verksamheter. Under denna tid har det visat sig vara framgångsrikt och nödvändigt att ha närvarande enhetschefer för att skapa trygghet i arbetsgrupperna samt
skapa ett tätt samarbete och täta dialoger mellan
olika professioner.

• Den övergripande administrationen omfattar
bland annat ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, samordnare våld i nära relationer, personligt ombud,
anhörigkonsulent, personalspecialist samt utvecklingsteam.

Årets händelser
•

Samtliga verksamheter har präglats av den
pågående pandemin.

•

En ny plan för Hälsa, vård och omsorg 20212026 har tagits fram.

•

Start av framtagandet av inriktning för individoch familjeomsorgen. Denna ska tydliggöra aktuella målgrupper samt utvecklingsområden

I ett tidigt skede köptes plattor in för att möjliggöra
digitala besök och därtill skapades säkra besöksrum
samt en god utemiljö för att kunna träffas utomhus.
Detta arbete uppmärksammades också av Socialstyrelsen som lyfte fram Simrishamn som ett inspirerande exempel och publicerade en film på sin hemsida som hade spelats in på Pilegården i Hammenhög. Filmerna om ”coronavardagen” i vård och
omsorg har nått mer är 250 000 personer via kommunens facebooksida.
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Kommunplacering av nyanlända var för år 2020
noll. Kommunen har erhållit ett placeringstal gällande kvotflyktingar 2021 och det är nio.

Trots stängning av två enheter med totalt 16 lägenheter 2018/2019 finns fortfarande ett stort antal
tomma lägenheter inom särskilt boende.

Under året som gått har arbetet med insatsen
”Tryggare barn” fortsatt, en satsning som gjordes
tillsammans med övriga kommuner i sydöstra
Skåne. ”Tryggare barn” erbjuds till alla familjer i
direkt anslutning till en orosanmälan om våld mot
barn eller annan kränkning. Metoden har varit
framgångsrik då familjer nu i betydligt större utsträckning än tidigare tackar ja till insats efter inkommen anmälan om våld.

Antalet hemtjänsttimmar ökade under 2019 och har
under 2020 legat på samma nivå, 215 000 timmar,
som slutet av 2019. Det har blivit tydligare att äldre
personer och personer med funktionsnedsättningar
allt mer efterfrågar stöd i det egna hemmet.
En satsning har påbörjats för att arbeta med målet
att äldre kvinnor och män inom ordinärt boende ska
uppleva att de är nöjda med insatserna och inte
besväras av otrygghet eller ensamhet. En projektledare har anställts som finansieras av stimulansmedel från Socialstyrelsen med inriktning på demens
och ensamhet. Arbetet har på grund av pandemin
blivit försenat och fortgår under 2021.

Utveckling av Mariamottagningen, som Simrishamn har tillsammans med Sjöbo, Tomelilla och
Ystads kommun samt Region Skåne fortsatte. Projektet finansieras i nuläget av Finsam sydöstra
Skåne (finansiell samordning).

För LSS och socialpsykiatrin har det varit en förändring avseende att insatser har förändrats från att
till största del vara stödjande, vägledande och hjälpande i att finna en struktur i vardagen, till att
handla om att arbeta med barriärvård och insatser
av mer omvårdande karaktär, iklädda skyddsutrustning.

Antal hushåll som är beroende av försörjningsstöd
ökade. Cirka 150 hushåll per månad fick ekonomiskt bistånd under året. Under året genomfördes
ett stort arbete att identifiera biståndsberoende som
var berättigade till extratjänst, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En handläggare från Arbetsförmedlingen avsatte en arbetsdag varannan vecka för
samverkan kring enskilda individer samt för informationsutbyte och kunskapsöverföring. Detta
gemensamma arbete gjorde att 16 försörjningsstödstagare samt nio personer som riskerade bli
beroende av försörjningsstöd på grund av minskade
ersättningar fick ett beslut om extratjänst. Detta
innebär flera positiva effekter för ett hushåll förutom självförsörjning.

Verksamheter har anpassat och digitaliserat delar av
sina uppdrag för att även kunna nå ut till deltagare
som på grund av den pågående pandemin av olika
anledningar inte kunnat delta.
Samtliga boendeplatser inom LSS fylldes under
året. Ett aktivt målinriktat arbete har pågått för att
möjliggöra flytt för brukare, från boende till egen
bostad, samt även från gruppbostad till servicebostad.

Målet att skapa en anhörigkompetent organisation
har fortgått. Anhörigkonsulenten har arbetat tillsammans med enhetschefer och medarbetare för att
se på möjligheten att stärka ett anhörigperspektiv i
verksamheterna. Arbete med att ta fram och implementera rutiner för detta har genomförts. Stöttning i
verksamheten med att upprätta en handlingsplan där
det tydligt framgår vilka aktiviteter som planeras
och genomförs för att stärka anhörigperspektivet.
Därtill har anhörigcirkel genomförts för anhöriga
till personer med beroende/missbruk.

Handlingsplan med fokus på kompetensutveckling
för medarbetare inom området: psykiatri, självskadebeteende, HBTQ frågor är formulerad och arbetet
med utbildningsinsatser över en två års period
kommer att påbörjas under 2021.
Socialstyrelsens undersökning “Så tycker de äldre
om äldreomsorgen” visar att helhetssynen på äldreomsorgen ligger högre i Simrishamns kommun än
genomsnittet i riket. 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.

Handledning, arbetsplatsträffar och andra typer av
möten har hanterats genom digitala lösningar. Vissa
kontakter med brukare och klienter har kunnat
genomföras utomhus.
En privat aktör utförde uppdrag åt nämnden under
året. Verksamhetsuppföljning av denna utfördes
enligt plan under december månad.
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden
Måluppföljning
Nämndmål

Måluppföljning

Medarbetarna ska ha verktyg för att kunna
möta personer som upplever våld i nära
relationer

Den största delen av medarbetarna inom har fått grundutbildning 2015
och 2016 och dessutom har uppföljning för nyanställda erbjudits. Dessutom inbjuds till återkommande utbildningar i ämnet. Under 2020 har fyra
utbildningar erbjudits digitalt. Målet avseende 75 procent anses endast
delvis uppfyllt då samtliga avdelningar inte uppnår detta.

Äldre kvinnor och män som bor i ordinärt
boende ska uppleva att de är nöjda eller
mycket nöjda med insatserna och inte
besväras av otrygghet eller ensamhet.

Kvalitetsmått för hur medarbetarna utför arbetsuppgifter uppgår till 87
procent där målet är satt till 90 procent. Då detta år inneburit att medarbetarna har fått utföra sina arbetsuppgifter utifrån bland annat basala
hygienrutiner är det inte konstigt att årets resultat är sämre än förra året
då målet uppnåddes. Vad gäller ensamhet så är andelen (55 procent)
något högre än riket (53 procent) men mycket bättre än tidigare år. Detta
kan vara resultatet av att verksamheten ändå under pandemin har erbjudit andra insatser när exempelvis dagverksamheten varit stängd.

Socialnämnden ska vara en anhörigkompetent organisation.

Anhörigkonsulent har tillsammans med verksamheterna tagit fram arbetssätt och rutiner för anhörigas delaktighet, bland annat har kontaktpersonalsuppdraget förtydligats. Implementeringen har försenats på
grund av pandemin. Vissa utbildningar har genomförts digitalt. Arbetet
fortsätter under 2021.

Välfärdsteknik ska implementeras i de
situationer det är lämpligt.

Verksamheten har infört kameratillsyn, läkemedelsautomater och plattor
för digitala besök. Det märks en skillnad vad gäller implementering av
välfärdsteknik från tidigare år. Det har skett en ökning i viljan från äldre
att få ta del av välfärdsteknik och det är lättare att implementera. I arbetet
med ”Plan för hälsa, vård och omsorg” uppger äldre att de inte känner
någon oro eller rädsla för välfärdsteknik utom tvärtom önskar det som
erbjuds. Den teknik som införts har fått ett positivt mottagande, både av
enskilda, anhöriga och reportage har gjorts i media.

Socialnämndens administration ska vara
smart.

Verksamheten har infört Internkontroll via formulär, formulär för att samla
in uppgifter, information till alla via intranät (ej e-post), teamsmöten,
anteckningar och planering via digitala verktyg. Ständig genomgång av
administrationens uppdrag i enlighet med målsättningen gör att arbetet
med att kontinuerligt göra uppgifter smartare är ständigt pågående.

Barn som är i kontakt med socialnämndens
verksamheter ska uppleva trygghet.

Generellt är svaren från Ungas röster mycket positiva och visar på ett
tydligt barnperspektiv och ett bemötande anpassat till barnet och den
unge. Snittsvaret för en fråga är dock lägre än år 2019, dessutom har det
under året varit få som svarat. En anledning är att färre fysiska besök har
genomförts under 2020 på grund av pandemin, men verksamheten
upplevs heller inte riktigt ha hittat ett sätt att använda sig av resultatet.
Genomgång har gjorts med socialsekreterarna om möjligheten att skicka
enkäten till klienten digitalt via e-post eller sms.

Medarbetarna ska ha rätt kompetens för
uppgiften.

Arbetet med kompetensförsörjningsplan är påbörjat och fortgår 2021.
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Ekonomi
Ekonomi (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar
Budget
Budgetavvikelse

integrationsverksamheten varit lägre än beräknat.
Därtill ersättning för sjuklönekostnader.
2019

2020

101 091
-584 630
-483 539
-484 947
1 408

106 835
-591 225
-484 390
-501 934
17 544

3 577
7 656
4 079

1 176
5 779
4 603

Administrationen redovisade ett underskott om
cirka 1 mnkr. Detta beror på att skyddsutrustning
har köpts in för att tillhandahålla ett centralt lager.
Kostnader för årets planerade investeringar har till
stora delar kunnat finansieras av bidrag samt att en
del projekt senarelagts. Detta genererar en större
avvikelse om 4,6 mnkr.

Framtid
Demografin med allt fler personer i åldern 80+
kommer att vara en framtida utmaning. Dagens nya
äldre har andra förväntningar på vad äldreomsorgen
ska innehålla och detta tydliggörs via den nya planen för hälsa, vård och omsorg 2021-2026. Digitalisering såväl inom administration samt välfärdsteknik kommer att vara centralt för att kunna möta
det kommande behovet. Regeringens äldreomsorgssatsning för de kommande åren kommer att innebära ett arbete med strategisk inriktning. Arbetet
med att bygga upp en verksamhet som kan tillgodose varje individs behov samt den ökning av
andel äldre som samhället står inför, kommer att
vara i fokus. Detta, tillsammans med äldreomsorgslyftet, ger kommunen bra förutsättningar för en
fortsatt god äldreomsorg.

Nämnden redovisar totalt ett överskott på drygt
17,5 mnkr.
Med anledning av pandemin har regeringen infört
tillfälliga regler där bidrag utgår för vissa kostnader. Detta innebär bland annat att arbetsgivare har
fått ersättning för sjuklönekostnader för större delen
av året, Socialnämndens verksamheter har fått,
totalt 5,1 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader.
Verksamheterna har också fått ersättning för extraordinära kostnader såsom inköp av skyddsmaterial,
anpassningar i arbetsmiljön samt extra bemanning,
dessa bidrag uppgår totalt till 9,2 mnkr. Det innebär
totalt ett tillskott om cirka 14,3 mnkr som specifikt
kan härledas till pandemin. Därutöver har det ansökts om och beviljats riktade statsbidrag om ca 6,7
mnkr. Sammantaget har socialnämnden erhållit
bidrag om cirka 21 mnkr.
Hälsa, vård och omsorg visade ett överskott om
cirka 7,6 mnkr. Det stora antalet lediga lägenheter
inom särskilt boende har inneburit att privat utförare tillfälligt har stängt en enhet vilket innebär en
lägre kostnad. Vissa verksamheter har varit stängda
och medarbetarna har arbetat på enheter där behovet funnits, vilket gett lägre vikariekostnader. Därtill kostnadsersättning för sjuklöner.
Inom verksamheten för LSS redovisades ett överskott om cirka 8,6 mnkr. Detta förklaras genom att
det varit ett antal tomma lägenheter inom gruppbostäder, verksamheter som inte kunnat utföra aktiviteter som vanligt samt att vissa verksamheter har
varit stängda, antalet ärende inom personlig assistans har minskat samt har sjuklönekostnader som
kommunen brukar ersätta privata assistansbolag för
ersatts via Försäkringskassan. Därtill ersättning för
verksamhetens sjuklönekostnader.

Statens offentliga utredningar har tagit fram ett
förslag på en ny socialtjänstlag som eventuellt ska
träda i kraft 2022, ”En ny hållbar socialtjänst”. Det
nya förslaget visar på en socialtjänst som bidrar till
social hållbarhet med individen i fokus och som
med ett förebyggande perspektiv ger människor lika
möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och kunskapsbaserat perspektiv. Detta
blir den stora framtida utmaningen för socialnämndens verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen redovisade ett överskott om cirka 2,3 mnkr, trots att kostnaden för
försörjningsstöd varit högre än budgeterat. Detta
beror på verksamheten fokuserar på att jobba med
den egna öppenvården, vilket gör att behovet av
övriga insatser minskar, färre antal långvariga placeringar, samt att kostnad för avveckling inom
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Kontrasterna i en levande
kommun gör alla dagar bättre

När du ändå är här – varför inte stanna?

