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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Framgångsrikt år trots pandemin 

När 2021 summeras kan vi konstatera att året blev framgångsrikt för vår kommun, även om året fortsatt 
präglats starkt av coronapandemin. Vissa av våra verksamheter har haft det väldigt kämpigt med hög 
sjukfrånvaro. Många planer har fått ställas in även det här året. 

Kommunens ekonomiska ställning förbättrades tack vare ett starkt resultat på 117 miljoner kronor. Det 
goda resultatet beror bland annat på nationella bidrag, på högre skatteintäkter än förväntat och på att en 
hel del aktiviteter och projekt inte kunnat genomföras. Pengar över betyder en större förmåga att 
genomföra viktiga investeringar. Även sett till andra än till de rent ekonomiska aspekterna var 2021 ett 
starkt år. 

Även under 2021 ökade kommunens invånare - ett kvitto på att många trivs väldigt bra här och att många 
fler vill flytta hit. Simrishamns kommun deltog i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 
tillsammans med 161 andra kommuner. Resultat visade bland annat att 96,2 procent av de som besvarade 
undersökningen tyckte att kommunen är en bra plats att bo och leva på, vilket var en toppnotering bland 
alla undersökta kommuner. 

Efterfrågan på tomter, både för bostäder och för verksamheter, är fortsatt hög och vi arbetar hårt för att 
kunna möta den. Under året antogs 15 nya detaljplaner, varav sex för bostäder. 16 kommunala 
bostadstomter såldes som fribyggartomter och tre som verksamhetstomter. Bostadsbyggandet i 
kommunen har varit stort och kommer att fortsätta vara det under kommande år. 

Bredbandsutbyggnaden är en viktig faktor för att fler ska kunna bo och arbeta i vår kommun. Under 2021 
påbörjades ett stort landsbygdsprojekt för ett par hundra fastigheter som ska byggas under året med hjälp 
av bidrag från länsstyrelsen. När det står klart är vi är inte långt ifrån hundraprocentig möjlighet till 
fiberanslutning för våra invånare. 

Vi är stolta över att vi tillsammans med Region Skåne kunde starta en familjecentral i augusti i år. Under 
hösten etablerades och marknadsfördes familjecentralen och vid slutet av året hade vi ett 60-tal familjer 
som regelbundna besökare. Genom familjecentralen kommer vi att kunna arbeta förebyggande och 
samordnat för barn och unga i kommunen. Diskussioner pågår om mer långsiktiga mål, bland annat om 
hur familjecentralen görs attraktiv för nyanlända föräldrar och barn samt även hur vi involverar äldre, 
som till exempel pensionärer, i verksamheten. Den kommunala delen av familjecentralen är ett samarbete 
mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 

För våra barn och unga har pandemin varit en påfrestning och undervisningen på grundskolans 
högstadium, gymnasie- och vuxenutbildning samt kulturskolan har under året delvis bedrivits på distans. 
Elevernas måluppfyllelse och psykiska mående har tyvärr påverkats negativt av aktuellt pandemiläge. 

Vi har fortsatt nöjda brukare inom äldreomsorgen tack vare duktiga medarbetare som gör det där lilla 
extra. Vid enkäter och andra mätningar får Simrishamns kommuns omsorgsverksamhet goda resultat. 
Under 2021 har fler ansökt om plats på särskilt boende samtidigt som antalet hemtjänsttimmar ligger på 
ungefär samma nivå som året före. 

Vi har under 2021 gjort en extra satsning på föreningslivet och kultur- och fritidsnämnden delade ut sju 
olika typer av bidrag under året: sponsorbidrag, lokalbidrag, särskilt bidrag, lokalt aktivitetsstöd, 
föreningsbidrag inom socialt område, kultur- och arrangörsbidrag samt studieförbundsbidrag. 

Under hösten utgavs en konstkarta både i tryckt och digital form över Simrishamns offentliga konstverk. 
En mycket trevlig ”konstrunda” som jag verkligen kan rekommendera. Under 2021 köptes fem konstverk 
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in till kommunens konstsamling. På våren var de konstverk som köptes in under 2020 utställda på 
Österlens museum. 

Näringslivet i kommunen har klarat sig väldigt bra under pandemin och flera vittnar om rekordresultat. 
Coronapandemin påverkade turistandet till Simrishamns kommun positivt och många åkte till Österlen 
för att fira semester. Den preliminära statistiken från Statistiska centralbyrån visar att under januari-
oktober ökade antalet gästnätter i kommersiella boendeformer som fler än nio bäddar. Jämfört med 
motsvarande period för 2020 är ökningen 12,8 procent. 93 procent av gästnätterna avser svenskar som 
besökte kommunen och intresset av att vara ute i naturen för att cykla och vandra var stort. 

Vi har heller inte sett en ökad arbetslöshet som man gjort i många andra kommuner. Hos oss är nu 
arbetslösheten lägre än snittet i både Sverige och i Skåne. Under 2021 minskade antalet öppet arbetslösa 
från 298 personer till 246. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och välförtjänt tack till alla anställda, förtroendevalda och 
samarbetspartners. Ni bidrar alla till Simrishamns kommuns utveckling! 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M) 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Förvaltningsberättelse 

Fem år i sammandrag 
Kommunkoncernen fem år i sammandrag Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 440,7 428,2 411,8 436,3 490,6 

Verksamhetens kostnader (mnkr) -1 351,7 -1 395,8 - 1 395,6 -1 413,0 -1 508,4 

Årets resultat (mnkr) 52,9 22,7 42,0 100,8 137,8 

Soliditet (%) 36 34 37 38 40 

Investeringar (mnkr) 183,0 278,9 141,2 144,6 188,0 

Långfristig låneskuld (mnkr) 976,0 1 031,5 930,9 979,3 1 206,5 

Antal anställda (st) 1 436 1 535 1 516 1 524 1 590 

 

Kommunen fem år i sammandrag Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal invånare (st) 19 376 19 278 19 174 19 227 19 268 

Kommunal skattesats (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51 

Årets resultat (mnkr) 41,9 7,5 27,9 81,8 117,4 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 97 100 100 94 93 

Investeringar (mnkr) 111,4 142,5 102,7 109,7 127,2 

Självfinansieringsgrad (%) 77 37 71 119 132 

Soliditet (%) 54 51 54 54 55 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 25 25 28 32 37 

Eget kapital (mnkr) 743,8 751,4 829,9 911,8 1 029,1 

Tillgångar (mnkr) 1 389,0 1 476,5 1 530,3 1 709,0 1 856,4 

Långfristig låneskuld (mnkr) 237,0 265,0 265,0 330,0 330,0 

Pensionsskuld (mnkr) 401,9 379,3 368,9 360,3 350,3 

Avsatt till pensioner (mnkr) 19,8 26,3 24,2 28,1 28,7 

Antal anställda (st) 1 347 1 447 1 432 1 385 1 448 

Antalet kommuninvånare har för andra året i rad ökat, vilket är viktigt för kommunen. Årets resultat är 
det högsta på fem år. Resultatökningen beror till stor del på ökade skatteintäkter, 35 mnkr mer än 
budgeterat, samt orealiserade vinster på pensionstillgångar, 33 mnkr. Självfinansieringsgraden var 132 
procent, det vill säga att årets investeringar finansierades med egna medel. Det beror på den höga 
resultatnivån. 

Simrishamn kommuns finansiella ställning är stabil. Soliditeten, vilken visar hur stor andel av 
kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel, är 37 procent och tar man hänsyn till totala 
pensionsförpliktelser, så är soliditeten 55 procent. 
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Den kommunala koncernen 

Nämndorganisation 

 

Mandatfördelning per parti 
Mandatfördelning per parti, sorterat efter antal mandat 
2018 

2014 2018 

Moderata Samlingspartiet 10 12 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 13 11 

Sverigedemokraterna 7 8 

Centerpartiet 5 4 

Feministiskt initiativ 4 3 

Liberalerna 2 3 

Österlenpartiet 3 2 

Miljöpartiet De gröna 3 2 

Kristdemokraterna 1 2 

Vänsterpartiet 1 2 

Samtliga partier 49 49 
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Kommunens samlade verksamhet 
 

 

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 
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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 ekonomisk 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 24,1 procent år 2021. 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 33,7 procent 2021. 
Från och med år 2012 är Simrishamns kommun delägare i Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening. 
Kommunens andel 2021 var 25 procent. 

 

 
                   Sträntemölla-Forsemölla. Fotograf Jessica Björklund 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 
Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld. Det 
kraftiga fallet i omvärldens BNP under inledningen av pandemin är till stor del återhämtat. Allt fler länder 
bedömer nu att covid-19 inte är en samhällsfarlig sjukdom och tar bort återstående restriktioner och 
förutsättningarna för att inte minst hushållens konsumtion ska utvecklas starkt är goda. Effekterna av 
invasionen i Ukraina är svåra att förutse i skrivande stund. 

SKR, Sveriges kommuner och regioner, bedömer att Sveriges BNP ökar med 3,6 procent under 2022 och 
att arbetslösheten långsamt minskar. 

På de flesta håll i världen har inflationen stigit snabbt det senaste året. I Sverige förklaras den höga 
inflationen helt av snabba prisökningar på el och drivmedel. Inflationen rensad för energi är nära två 
procent. 

I Simrishamn kommuns budget för planperioden 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 och 2021 är undantag, 
vilket innebär minskade skatteintäkter. 

Befolkning 
Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet invånare i Simrishamns kommun till 19 268, vilket är en ökning 
med 41 personer. Det är fortsatt angeläget att få fler att flytta till och stanna i 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. 

 

Flyttningsnettot var plus 169 personer (plus 224 personer föregående år). Under 2021 föddes 131 barn 
medan 279 personer avled. Den demografiska utvecklingen påverkar i hög grad den kommunala 
verksamheten. En stor utmaning är den allt äldre befolkningen, vilket bland annat innebär att andelen 
äldre med behov av hemtjänst inom några år kommer att öka inom kommunen. Förberedelser för denna 
ökning ingår i socialnämndens arbete på en rad olika sätt, bland annat har en plan för hälsa, vård och 
omsorg 2021-2026 tagits fram. 

Näringsliv 
År 2021 blev ett rekordår sett till antalet nystartade företag. Totalt registrerades 210 nya företag, varav 89 
aktiebolag, i Simrishamns kommun. Året före startades 159 nya företag, även det en hög siffra. 37 
procent av de nyregistrerade företagen har en kvinna som ägare eller vd. Motsvarande siffra för riket är 
34 procent. Flest nya företag (44 st) finns inom olika företagstjänster som ekonomi, juridik, teknik och 
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information. Andra branscher med många nya företag är de gröna näringarna (30 st), handeln (27 st), 
hotell och restaurang (23 st) samt i byggsektorn (21 st). 

Totalt fanns vid årsskiftet 3 323 företag i kommunen, en nettoökning med 112 företag det senaste året. 
Antal aktiebolag är 1 318, vilket också är 112 fler jämfört med året innan. 

Genom Tillväxt Syd gjordes det, på grund av coronapandemin, särskilda åtgärder för utsatta företag inom 
besöksnäringen. 

Arbetsmarknad 
Arbetslösheten i Simrishamns kommun låg på 8,3 procent i januari 2021 och minskade sedan varje månad 
fram till september då den låg på 6,0 procent. Under årets tre sista månader skedde en liten ökning till 6,5 
procent i december. Långtidsarbetslösheten ökar i landet och i Skåne men vi ser inte samma ökning i 
Simrishamns kommun. Ungdomsarbetslösheten, som andel av den registerbaserade arbetskraften i åldern 
16-24 år, var 8 procent. Bland de utrikes födda var arbetslösheten 17 procent. 

Arbetsförmedlingen fick minskad budget för extratjänster, vilket påverkade både antalet nya beslut och 
hur många pågående som kunde förlängas i våra kommunala verksamheter. Totalt hade 35 personer 
beslut om extratjänst i de kommunala verksamheterna under året. 

I samarbete med ABF startades en studiecirkel med språkträning, samhälls- och arbetsmarknadskunskap 
för utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och har kontakt med socialförvaltningen. 

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 
samt säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 330 mnkr per den 31 december 2021. Kommunens 
upplåning löpte till 97 procent med bunden ränta. Den genomsnittliga räntan uppgick till 0,43 procent. 

Nedanstående tabell redovisar finanspolicyns gränsvärde och utfallet per 31 december 2021. 

Finanspolicy Gränsvärde Bokslut 2021 

Genomsnittlig återstående löptid (år) 1,50 - 3,50 1,86 

Del av kapitalbindning mindre än 0,5 år (%) max 20,00 22,73 

Max av kapitalbindning för enskilt lån (år) max 10,00 4,44 

Räntebindning (år) 1,50 - 3,50 1,81 

Fasträntedel (%) min 80,00 96,97 

Del av räntebindning mindre än 0,5 år (%) max 20,00 22,73 

Del av räntebindning 0-10 år (%) max 100,00 100 

Pensionsförpliktelser 
Kommunens förvaltning av pensionsmedel hade vid utgången av 2021 ett anskaffningsvärde på 103,5 
mnkr och ett marknadsvärde på 201,9 mnkr. Marknadsvärdet på placeringen ökade med 19,4 procent 
under året, ett mycket starkt resultat om än något under jämförelseindex (20,6 procent). Sedan 
portföljstrategin antogs 2009 har den årliga avkastningen uppgått till 9,1 procent. 

Trots fortsatta restriktioner och störningar i leveranskedjor med anledning av pandemin utvecklades 
riskfyllda tillgångar starkt under 2021. Svenska aktiemarknaden steg närmare 40 procent och har därmed 
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stigit mer än 100 procent de senaste tre åren. Stigande räntor innebar fallande obligationskurser och 
traditionella räntor noterade en negativ avkastning för året. 

Pensionsplacering (mnkr) Värde 2020-12-31 Värde före uttag Uttag Värde 2021-12-31 

Anskaffningsvärde 95,1   103,5 

Marknadsvärde 169,0 201,9 0,0 201,9 

Förändring marknadsvärde  19,4   

I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan tillgångsslagen vid utgången av 2021. En 
normalfördelning enligt placeringspolicyn innebär 60 procent aktier, med 30 procent vardera i svenska 
respektive globala aktier, och 40 procent räntebärande tillgångar. Efter den starka utvecklingen under året 
valde kommunen i september att vikta ner aktieandelen till neutralvikt. Efter en stark avslutning på året 
hade portföljen åter en liten övervikt i aktier (2 procentenheter) vid årsskiftet. 

Tillgångsslag (%) Placeringspolicy Tillåten avviklese Bokslut 2021 

Räntebärande papper 40,0 (+/-20) 38,0 

Aktier 60,0 (+/-20) 62,0 

varav svenska aktier  (0-60) 33,0 

varav utländska aktier  (0-40) 29,0 

Summa 100,0  100,0 

Kommunens totala pensionsåtagande beräknades till 379 mnkr, en minskning med 10 mnkr i förhållande 
till årsbokslut 2020. Marknadsvärdet på placerade medel i finansiella tillgångar motsvarade cirka 53 
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. 

Av åtagandet var 350 mnkr angivet som en ansvarsförbindelse. För att delfinansiera utbetalningar från 
ansvarsförbindelsen görs i förväg fastställda årliga uttag från pensionsplaceringen. Uttag har skett sedan 
2009 med ett sammanlagt belopp på cirka 90 mnkr. Under 2021 beslutades det av kommunfullmäktige att 
inte göra något uttag på grund av kommunens goda resultat. 

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

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rek nr 7 (mnkr) 2020 2021 

Avsättning pensioner -28,1 -28,7 

Ansvarsförbindelse -360,4 -350,3 

Pensionsmedelsförvaltning, bokfört värde 169,0 201,9 

= Återlån, dvs. totala förpliktelser minus finansiella placeringar -219,5 -177,1 

Pensionsmedelsförvaltning, marknadsvärde 169,0 201,9 

Årets avkastning (orealiserad och realiserad) som andel av ingående marknadsvärde 5,8% 19,5% 

Förändring av pensionsförpliktelser -1,0% -3,0% 

Pensionsmedelsförvaltning som andel av pensionsförpliktelser 43,5% 53,3% 
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Händelser av väsentlig betydelse 
• Coronarestriktionerna har på olika sätt påverkat kommunens verksamheter. 

• Kommunens nämnder och helägda bolag tog fram handlingsplaner för åren 2021–2024 kopplade 
till hållbarhetspolicyns ställningstaganden som hade antagits i december 2020. Mot en hållbar 
framtid – hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030 pekar ut viljeinriktningar och 
för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. 
Handlingsplanernas aktiviteter följs upp och redovisas i respektive nämnd/bolag. 

• Från och med den 1 januari 2021 finns en gemensam säkerhets- och beredskapsorganisation med 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Samarbetet ger en ökad tillgång till 
specialistkompetenser och möjligheterna att stödja varandra vid händelser stärks. 

• Processen att gå samman med Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner med gemensam 
överförmyndarnämnd och handläggarkontor från och med år 2023 påbörjades. 

• Vattenförsörjningsplan 2021 antogs av kommunfullmäktige. 

• Policy för etableringar inom Simrishamns tätort antogs av kommunfullmäktige den 31 maj. 

• Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021-2025 godkändes av 
kommunfullmäktige. 

• Nytt avtal gällande driften av Tobisviks camping började gälla den 1 oktober 2021. 

• Utredning har genomförts gällande framtida drift, från och med den 1 januari 2023, av 
Korsavadsanläggningen samt utomhusbad. 

• Coronapandemin medförde att undervisningen på grundskolans högstadium, gymnasie- och 
vuxenutbildning samt kulturskolan under året delvis bedrivits på distans. 

• Kommunens båda gymnasieskolor, Nova Academy och Österlengymnasiet, bildade en 
gemensam ledningsorganisation i syfte att underlätta kommande sammanslagning av de båda 
skolorna. 

• Plan för hälsa, vård och omsorg 2021-2026 beslutades i kommunfullmäktige. 

• En familjecentral riktad till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0-6 år öppnade i 
samarbete med Region Skåne. 

• Bevattningsförbud har varit utfärdat över sommarmånaderna för hela kommunen utom 
Simrishamns tätort. 

• Tomelilla kommun beslutade att utreda möjligheterna att avveckla Österlens kommunala 
renhållnings AB. 

• Sydöstra skånes räddningstjänstförbund ansvar från och med 1 april för administrationen 
avseende kommunikationssystemet Rakel Skåne. Det ska leda till att underlätta Rakel-
användandet bland Skånes räddningstjänster, kommuner och kommunägda bolag. 

• Simrishamnsbostäder färdigställde 24 lägenheter i kvarteret Solrosen i Simrishamn. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 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 ner i nämndmål. Nämndmålen har utgjort nämndernas 
styrning av verksamheten under budgetåret där uppföljningen finns redovisad i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. 

Måluppföljning 

 

Geografi 
Kontrasterna är vår största tillgång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt. 

Nämndmål Bedömning 

1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och klimatmål, i enlighet med Sveriges miljömål, utifrån kommunens ansvarsområde 

Kommunen ska i samverkan med näringsliv, medborgare, föreningar och det offentliga öka kunskapen och 
handlingsförmågan för att nå målet en fossilfri kommun 

 

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Enligt Sveriges ekokommuners redovisning visar utvecklingen i Simrishamns kommun, enligt senast 
tillgänglig redovisning, mellan 2018 och 2019 ett ökat utsläpp, från 2,3 ton/inv 2018 till 2,6 ton/inv 2019. 
Av kommunens 122 personbilar, lätta lastbilar och biblioteksbussen är 53 el- alt. mildhybrider, 36 diesel Euro 6, 14 diesel Euro 5, 
6 fordonsgas, 5 elbilar, 1 laddhybrid samt 4 diesel och 3 bensin. 

Öka byggande med reducerad klimat- och miljöpåverkan långsiktigt i hela kommunen  

Kommentar: 
Målet är uppfylldes inte. Indikatorerna för helår uppnåddes inte. Andel positiva förhandsbesked inom sammanhållen bebyggelse 
ökade. 

Samhällsplaneringsnämnden ska skapa strategiska förutsättningar och genomföra projekt som bidrar till en 
hållbar utveckling samt minskad miljö- och klimatpåverkan 

 

Kommentar: 
Målet uppfylldes i hög grad under rapporteringsperioden. Klimatutsläppen från transporter minskade och elförbrukningen i 
kommunens fastigheter minskade, men fastigheternas energiförbrukning ökade på grund av att året var kallare än vanligt. 

Skapa förutsättningar för ett hållbart kultur- och friluftsliv i hela kommunen, bland annat genom värnande av 
kulturmiljöer och att göra kultur tillgänglig i kombination med fysisk rörelse 

 

Kommentar: 
För att värna om kulturmiljön och göra den tillgänglig har bland annat vandringar till Jätteleden genomförts. Olika pop:ups, stopp, 
med biblioteksbussen har genomförts för att samla in synpunkter och åsikter samt för att nå nya målgrupper. Museiverksamheten 
har tagit fram vårdplaner som kommer att bli styrdokument för vidare vårdinsatser. 

Att undervisningen ger eleverna kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling  
Kommentar: 
Samtliga barn och elever i Simrishamns kommun har inte tagit del av Naturskolan Österlens verksamhet 2021. Detta beror i 
huvudsak på de begränsade möjligheterna till fysiska träffar som pandemin inneburit. 
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Miljöbilar ska användas där det är möjligt  
Kommentar: 
Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Antalet miljöbilar har ökat under året och ökar i takt med att verksamheterna byter ut 
bilarna. I nuläget finns det 81 bilar inom förvaltningen varav 51 bilar är mildhybrid/elhybrid och 3 bilar är rena elbilar. Under 
2022 kommer fordonsansvaret helt övergå till samhällsbyggnadsförvaltningen vilket kommer underlätta för verksamheterna att 
följa fordonspolicyn. Målet fortlöper till 2022. 

Matsvinnet ska minska  
Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Ett formulär har skickats till verksamheterna för att göra en nulägesanalys. Projektledare gällande kost har 
arbetat för att boendena ska koordinera beställningar så att råvarorna utnyttjas på bästa sätt. Arbetet och målet fortlöper till 2022. 

1.2 Kommunen ska arbeta med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och etablering i kommunen 

Kommunen ska använda offentlig upphandling som ett verktyg för att uppnå balans mellan samtliga 
dimensioner för hållbar utveckling  

Kommentar: 
Andelen inköp av livsmedel utanför det rätta sortimentet hos kommunens största leverantör var 9,7 procent år 2020, för år 2021 
var det 13,8 procent. Avvikelsen förklaras med att kommunen fick en ny leverantör av livsmedel den 1 oktober och det tar lite tid 
innan nya beställningsrutiner har satt sig. Information till berörda om ett nytt livsmedelsavtal skickades ut och bör bli väsentligt 
bättre nästa år då vi börjar använda kommunens nya e-handelssystem den 1 januari 2022. 
För övriga varugrupper sjönk också andelen som köptes från det upphandlade sortimentet från, 60 procent år 2020 till 57 procent 
år 2021. Vissa större inköp av pandemiutrustning gjordes 2021 som inte gjordes 2020 kan förklara skillnaden. 
Andel varor med miljömärkning inom livsmedel från kommunens största leverantör sjönk från 46 procent år 2020 till 41 procent 
år 2021. Nytt avtal med ett annorlunda sortiment kan förklara en del av skillnaden. 
För övriga varugrupper ökade andelen varor med miljömärkning från, 35 procent år 2020 till 44 procent år 2021. 
Minst en person fick sysselsättning efter krav i upphandlingar. Kommunens avtalsleverantör som driver Tobisviks camping har i 
sitt anbud förbundit sig att ta emot sommarpraktikanter. Kommunen förde också dialog med leverantören som sköter kommunens 
belysning för att hitta områden där man kan arbeta sysselsättningsfrämjande. 

Fler näringslivsaktörer som är nöjda med byggnadsnämndens arbete  
Kommentar: 
Målet uppfylldes inte. Eftersom kundnöjdheten hamnade under resultatmålet och handläggningstiden har ökat jämfört med 2020 är 
indikatorerna inte uppfyllda. Den ökade handläggningstiden beror på en ökad ärendeinströmning, 110 stycken fler ärenden än 
2020, samt att inkomna ärende är mer komplexa. 

Samhällsplaneringsnämnden ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av näringslivet genom 
planering av verksamhetsytor, infrastruktur, kollektivtrafik och övriga kommunikationer, genom etablering 
av hållbara verksamheter samt genom marknadsföring av attraktiva boendemiljöer 

 

Kommentar: 
Målet uppfylldes under perioden. Det pågick en detaljplanplaneprocess för verksamhetsytor under rapporteringsperioden och 
planlagd verksamhetsmark (antal byggklara tomter för näringsverksamheter fördelat på orter) ökade. 

I samarbete med kommunens näringslivsenhet skapa former för att stötta och bidra till ökad etablering och 
tillväxt av de kreativa och kulturella näringarna (KKN) i Simrishamns kommun 

 

Kommentar: 
Under hösten har aktiviteter med kulturella och kreativa näringar utförts, dock inte i den utsträckning som planerats på grund av 
coronapandemin. Arbetet med att planera tysta studie- och arbetsplatser med utskriftsmöjligheter i biblioteket kommer att fortsätta 
under våren 2022. 

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

 

Kommentar: 
Dialog förs med olika arbetsgivare, Region Skåne samt regionens kommuners näringslivsföreträdare. Enkät har skickats ut under 
hösten 2021. 

Ökat informationsutbyte avseende medborgarens behov  
Kommentar: 
Socialnämnden: Målet är uppfyllt. För att möjliggöra att näringsidkare ska få information om medborgarens behov och 
livsstilsinsatser. som inte ingår i det kommunala ansvaret, har Plan för hälsa, vård och omsorg samt kvartalsvis statistik på hur 
medborgens behov ser ut publicerats på kommunens hemsida. 
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Demografi 
En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare 
ska må bra – alla dagar. 

Nämndmål Bedömning 

2.1 Kommun ska skapa förutsättningar för alla oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas i hela kommunen 

Kommunen ska verka för nybyggnation av bostäder i kollektivtrafiknära lägen utanför centralorten 
Simrishamn 

 

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Under året antogs det 15 detaljplaner, majoriteten av dessa ligger inom en kilometers radie från en 
kollektivtrafikhållplats. Det färdigställdes två cykelvägar under året, båda i Skillinge men ingen av dessa har någon koppling till 
en kollektivtrafikhållplats. Inflyttningen till kommunen var positiv 2021. 

Underlätta för byggande i hela kommunen  
Kommentar: 
Målet bedömdes inte till helårsbokslut 2021 på grund av fördröjning i statistiken. 

För att locka alla ålderskategorier att flytta till och stanna i kommunen ska samhällsplaneringsnämnden 
verka för att varierade boendeformer, cykelvägar, service och kommunikation bevaras och byggs ut på 
landsbygden och i tätorterna 

 

Kommentar: 
Målet uppfylldes till viss del. Planläggning för flerbostadshus ökade under året och även andelen cykelväg per invånare. SCB:s 
medborgarundersökning genomfördes under hösten 2021, vilket innebär att målet inte kunde följas upp tillfullo. 
Måluppfyllelsegraden förväntas vara fortsatt hög vid SCB:s nästa medborgarundersökning. 

Ökat utbud och tillgänglighet av kultur- och fritidsverksamheter i hela kommunen, bland annat genom 
utnyttjande av nya digitala möjligheter 

 

Kommentar: 
Verksamheterna har genomfört olika aktiviteter. Tillsammans med byalag, äldreboende och skolor har bland annat flera 
kulturvandringar genomförts, föreläsningar samt program för skolklasser. För ökat utbud av digitala möjligheter har man kunnat se 
filmer om udda sommarhistorier på kommunens Facebook-sida, deltaga i digital skrivarpodd samt bokbabbel med spännande 
böcker. 

Att utbildningen organiseras på sådant sätt att möjligheterna till god kvalitet i omsorg och undervisning 
optimeras 

 

Kommentar: 
Förskolor och grundskolor är inte optimalt organiserade ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunen har ett antal små enheter, som 
är svåra att bemanna med legitimerade lärare och därmed uppstår sannolikt brister i barns och elevers lärande och utveckling. 

Äldre kvinnor och män ska inte besväras av otrygghet eller ensamhet  
Kommentar: 
Målet att andelen kvinnor och män som besväras av ensamhet ska vara lägre än rikssnittet är delvis uppfyllt. Målet har inte kunnat 
mätas på grund av att Socialstyrelsens brukarundersökning inte genomförts under året. Arbetet med projektet att motverka 
ensamhet bland äldre har dock pågått under hela året. 

Behovet av försörjningsstöd ska minska för klienter som riskerar att hamna i ett långvarigt bidragsberoende  

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Nya typer av åtgärder och samverkansformer har kunnat genomföras under året. En arbetsterapeut har 
anställts på enheten och arbetar med att kartlägga, utreda och bedöma förutsättningar i komplexa ärenden. Arbetsterapeuten har 
också varit en resurs i samverkan främst med vården och är koordinator i flertalet ärenden. Fortsatt samverkan med 
Arbetsförmedlingen om exempelvis extratjänster och komvux avseende utbildningar har skett. SCB:s statistik avseende 
ekonomiskt bistånd publiceras i juni 2022. Antalet unika hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat något under året. 

2.2 Kommunen ska erbjuda medborgarna välfärdstjänster av högsta kvalitet och likvärdighet 

Kommunen ska arbeta för att säkerställa behovet av personalresurser och kompetens på kort och lång sikt 
och ha god framförhållning för att kunna ersätta ledarpositioner och andra nyckelfunktioner 

 

Kommentar: 
Målet är i hög grad uppfyllt. Frågan "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" i medarbetarenkäten hade ett oförändrat 
värde jämfört med föregående mätning, 3,9. De individuella utvecklingsplanerna, som tas fram vid alla arbetstagares 
medarbetarsamtal, kommer att leda till att större fokus läggs på den enskilda medarbetarens utveckling i sin yrkesroll. 
Frågan "Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra" i medarbetarenkäten hade ett högre värde än vid föregående mätning, 
4,1 år 2021 jämfört med 3,9 år 2019. 

Förbättrade bygglovstjänster.  

Kommentar: 
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Målet uppfylldes och andel inkomna ärende via e-tjänst ökade med 2 procent sedan delårsbokslut. 

Ökad rättssäkerhet i beslut  
Kommentar: 
Målet uppfylldes delvis. Av fyra indikatorer uppfylldes en fullt ut. Rättssäkerheten var sämre än för 2020 och handläggningstiden 
ökade jämför med 2020 på grund av ökad ärendeinströmning och mer komplexa ärende. 

Samhällsplaneringsnämnden ska arbeta med att öka den fysiska tillgängligheten på allmän plats och 
digitalisera kommunens tjänster 

 

Kommentar: 
Målet uppfylldes delvis under rapporteringsperioden. Kundnöjdheten kunde inte mätas fullt ut enligt nämndplanen på grund av 
pandemin. Resultatmålet för kundnöjdhet för den enda för nämndmålet mätbara indikatorn uppfylldes inte. Det ska understrykas 
att indikatorerna inte mätte kundnöjdheten för hela nämndens verksamhet, utan för verksamhetsområden där nämnden bedriver ett 
långsiktigt utvecklingsarbete. Målets uppfyllelsegrad beror i stor utsträckning på coronapandemin och begränsningarna som 
pandemin medfört för den fysisk tillgängligheten. Måluppfyllelsen bedöms vägas upp av samhällsplaneringsnämndens satsningar 
på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. 

Öka utbudet av aktiviteter för främjandet av fysisk och psykisk hälsa för alla, med extra fokus på ungdomar 
och unga vuxna. Att i samma syfte arbeta för ökat samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden, 
idrottsföreningar och skola 

 

Kommentar: 
Ungdomsverksamheten har haft olika aktiviteter för flickor och pojkar både inomhus och utomhus inom hälsoprojektet för 
främjande av fysisk och psykisk hälsa. Bokklubben på biblioteket för barn har startats samt trygga platser på biblioteket är på 
gång. Projektet för "Share reading" har inte kunnat genomföras på grund av en sjukskrivning. På grund av coronapandemin har 
samarbetet med socialförvaltningen och LSS försvårats, arbetet kommer att fortsätta när verksamheten har startat upp igen. 

Att barn i förskolan erbjuds likvärdig undervisning i syfte att utveckla sin språkliga förmåga  
Kommentar: 
Samtliga barn i förskolan erbjuds undervisning inom ramen för Tidig registrering av språkutveckling (TRAS), och utöver det 
undervisning i syfte att utveckla sin språkliga förmåga genom språkljudslekar och arbete med språklig medvetenhet. Samtliga 
pedagoger inom förskolan har genomgått eller påbörjat utbildning inom TRAS. 

Brukare och klienter ska erbjudas de insatser som bäst motsvarar det individuella behovet  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Både den interna kontrollen och Sveriges kommuner och regioners brukarenkät visade att brukare/klienter är 
nöjda med hur utredning och insatser har genomförts inom individ- och familjeomsorgen. 

Behovet av beslutade insatser barn och unga ska minska genom att erbjuda mer förebyggande verksamhet  
Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. På grund av coronapandemin har barngruppsverksamheten inte kunnat genomföras och därmed har 
antalet deltagande medborgare inte ökat. Då barngruppsverksamheten inte kunnat genomföras har vissa barn har istället blivit 
erbjudna enskilda samtal. Under året öppnades familjecentralen. 

Medarbetare inom hälsa, vård och omsorg ska arbeta i olika team med serviceinsatser respektive 
omvårdnadsinsatser 

 

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. En ny avgiftsmodell är under utarbetande. 

Demokrati 
Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. 

Nämndmål Bedömning 

3.1 Kommunen ska fortlöpande utveckla metoder för att kunna ge medborgarna möjligheter till påverkan och insyn i 
kommunens arbete 

Kommunen ska öka servicenivån, tillgängligheten och inflytandet för medborgarna  
Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. 
Förberedelser gjordes för att kunna anordna medborgardialoger enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, men på grund av 
pandemin var det inte möjligt att genomföra de två medborgardialogerna. Enligt SCB:s medborgarundersökning anser nästan fyra 
av fem att invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter inte är bra. 
Under 2021 genomförde kanslienheten en undersökning för att ta reda på hur medborgarna uppfattade Simrishamnsförslaget. 
Enkäten skickades via e-post ut till 120 personer och 67 personer besvarade enkäten. De allra flesta såg positivt på det nya sättet 
att lämna förslag till kommunen, men en del hade invändningar kring att det kan exkludera de medborgare som inte är vana 
datoranvändare. Vid frågan om vad som kunde förbättras var marknadsföring om Simrishamnsförslaget en återkommande 
synpunkt hos respondenterna. 
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Kundnöjdhetsundersökning avseende service och tillgänglighet i Kontakt Simrishamn genomfördes. Enkäten skickades ut i 
återkopplingsmailen som skickas ut från Kontakt Simrishamn när man svarar den som har hört av sig till kommunen. Svaren 
visade att man får svar inom förväntad tid (100 procent av de som besvarat frågan) och att svaret är tydligt (88 procent av de som 
besvarat frågan). 55 procent anser att svar inom 1–2 dygn är skäligt, 36 procent förväntar sig svar inom ett dygn när man varit i 
kontakt med kommunen. 

Ökad digitalisering av verksamheten  
Kommentar: 
Målet uppfylldes. 2020 redovisades för helåret att andelen inkomna bygglovsansökningar via e-tjänst var 35 procent. För helåret 
2021 var andelen inkomna bygglovsansökningar via e-tjänst 51 procent. 

Fler möjligheter till personlig rådgivning med handläggare  

Kommentar: 
Målet kunde inte följas upp. Statistik från Sveriges kommuner och regioners mätning "Insikt" har inte blivit rapporterad än och 
indikatorn kan därmed inte utvärderas. 

För att tillvarata och uppmuntra människors engagemang ska samhällsplaneringsnämnden arbeta med 
medborgar- och brukardialoger 

 

Kommentar: 
Målet uppfylldes i hög grad under rapporteringsperioden. Samhällsplaneringsnämnden deltog i byalagsmöten och genomförde 
brukardialog i de större investeringsprojekten. 

Att inom kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter arbeta för en ökad tillgänglighet, delaktighet, 
engagemang och dialog med medborgare, föreningar och civilsamhälle 

 

Kommentar: 
Ungdomsverksamheten har besökt högstadieskolor i kommunen för att sprida kunskap om verksamheten, värdegrund och 
delaktighet till fler elever. En dialogkväll har genomförts för att utbyta tankar kring olika frågor där ungdomar, politiker och 
tjänstepersoner deltog. Österlens museum har infört en ny kommentarsfunktion i databasen Sofie för ökad tillgänglighet. 
Biblioteket har bland annat gjort pop-up:s, stopp, med biblioteksbussen för att fånga upp icke-användare av biblioteket samt pratat 
om aktuella ämnen med unga besökare. Meröppetbesökarna har fått ge sina synpunkter på ett block vid disken. 

Att barn- och utbildningsförvaltningens skolplattform innehåller relevant och uppdaterad information  
Kommentar: 
Enkät har genomförts vilken visar att Simrishamns kommun varit framgångsrik i implementeringen av ny skolplattform och att 
denna innehåller relevant och uppdaterad information. 

Klienten/brukaren/patienten ska uppleva delaktighet vid utredning och genomförande av insats i alla 
verksamheter 

 

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. I samtliga mätningar genomförda av Sveriges kommuner och regioner upplevde mer än 80 procent att 
man kan påverka sin hjälp mycket eller ganska mycket. Detta resultat fick man också i omsorgshandläggarnas interna 
undersökning. Socialstyrelsens brukarundersökning är inte genomförd, men kommunens egna intervjuer med personer som har 
hemtjänst visar att 67 procent upplevde att man kan påverka sin hjälp. 

Socialnämnden ska vara en anhörigkompetent organisation  
Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. I en anhörigkompetent organisation har medarbetare i samtliga verksamheter kunskap om att nätverket 
förändras när någon närstående är i behov av vård och stöd. Utbildning i anhörigperspektivet har genomförts inom samtliga 
avdelningar, fortsatt utbildning är planerad under 2022. Rutiner och informationsmaterial har tagits fram och är publicerade på 
intranätet. Arbetssättet används i flera verksamheter men än kvarstår fortsatt implementering och uppföljning. Inom individ- och 
familjeomsorgen ingår arbete med att stärka anhörigperspektivet som en del av framtagandet av ny IFO-inriktning, arbetet 
kommer att fortlöpa under 2022. 

3.2 Kommunen ska vara ledande i arbetet mot rasism och diskriminering samt aktivt arbeta för jämställdhet 

Kommunen ska verka för att lönepolitiken blir ett redskap för styrning av arbetsgivarens strategier när det 
gäller jämställdhet 

 

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Resultatet av lönekartläggningen 2021 visar på liknande resultat som förra året. Det går inte att påvisa att 
skillnaden i medianlön mellan kvinnor och män minskat. Arbetet med 2021 års handlingsplan är avslutat. Under 2020 använde 58 
procent av de månadsavlönade kvinnorna någon del eller hela sitt friskvårdbidrag. Motsvarande siffra för männen var 52 procent. 
Under 2021 var motsvarande siffror för kvinnorna 59 respektive 55 procent för männen. 

Prioritera tillsyn av enkla avhjälpta hinder (Hin) och tillgänglighet inom allmänna platser (Alm) i 
samhällsplaneringsnämndens beslutsfattande 

 

Kommentar: 
Målet uppfylldes. Under 2021 togs fler beslut i tillsynsärende än 2020 men besluten berörde inte tillsyn gällande enkelt avhjälpta 
hinder (Hin) och tillgänglighet inom allmänna platser (Alm). 
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För att öka jämställdheten och jämlikheten samt för att minska rasism ska samhällsplaneringsnämnden 
utveckla socialt hållbara attraktiva orter med mötesplatser och miljöer för alla invånare oavsett ålder, genus, 
kultur och ursprung, som erbjuder en god folkhälsa 

 

Kommentar: 
Målet kan inte utvärderas baserat på indikatorerna, eftersom att mätning med SCBs medborgarindex påbörjades under 
rapporteringsperioden och indikatorns formulering kräver en förflyttning från ett år till ett annat. Det första resultatet av 
mätningarna presenterades vid helårsbokslut 2021. Däremot visar medborgarenkätens första resultatet att Simrishamn ligger långt 
över rikssnittet, så den samlade bedömningen blev att målet är delvis uppfyllt. 

Främja arbetet för allas lika värde inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden  

Kommentar: 
I augusti genomförde Bénka-di’ en hbtqi-vecka för ungdomar i samarbete med biblioteket. 

Att arbetet mot rasism, diskriminering och ökad jämställdhet följs upp i skolornas och barn- och 
utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 

 

Kommentar: 
Inlämning av attitydundersökning har senarelagts på grund av hög frånvaro. 

Funktionsvariation ska inte vara ett hinder  
Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Vissa aktiviteter har genomförts under året i samverkan med reguljära verksamheter, dock inte fullt ut på 
grund av coronapandemin. Målet fortlöper till 2022. 

Socialnämnden arbetar aktivt med att ingen person ska diskrimineras  

Kommentar: 
Målet är i hög grad uppfyllt då enkäten för att undersöka risker för diskriminering har besvarats av majoriteten arbetsgrupper. 

Årets uppdrag  
Uppdrag Status 

Snurringen  
Marknadsföringsbidrag  
Tillsyns- och bygglovsärende  
GIS  
Sommarinsatser  
Utökning av kultur- och arrangörsbidragen  
En aktivitetsrunda för alla åldrar  
Utredning av möjligheten att genomföra tidiga, språkutvecklande insatser i kombination med familjecentral  

Utredning av möjligheten att kombinera insatser för att motverka ensamhet bland äldre i kombination 
medfamiljecentral 

 

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

Bolagen har sina egna styrelser. 

Därtill finns det en tjänstepersonsorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av 
verksamheten. 

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

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. 

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. 

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

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

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

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

I budgeten framgår också kommunfullmäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk hushållning, mål 
och uppdrag. 

Någon sammanställd koncernbudget upprättas inte. 

Mål, budget och uppföljning 
För styrning av den kommunala verksamheten används en vision- och målstyrningsmodell. Till den 
fastställda visionen finns tre strategiska utvecklingsområden kopplade. De strategiska 



 

 

19 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

utvecklingsområdena ligger till grund för kommunfullmäktigemålen, det vill säga de områden som det 
särskilt ska fokuseras på under mandatperioden. Dessa gäller från 2017 till 2022. 

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

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

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

I april presenteras respektive nämnds budgetskrivelse avseende investeringar och exploateringar för 
budgetberedningen. Därefter träffas budgetberedningen ytterligare tre gånger för fortsatt arbete med 
investerings- och exploateringsbudgetprocessen. 

I juni bereder kommunstyrelsen investerings- och exploateringsbudgetärendet inför kommunfullmäktige i 
juni. 

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

I oktober bereder kommunstyrelsen budgetärendet inför kommunfullmäktige. I slutet av oktober beslutar 
kommunfullmäktige om skattesats, mål för god ekonomisk hushållning, driftramar, eventuella 
kompletteringar av investeringsramar samt taxor. 

I december fastställer nämnderna internbudgeten, inklusive nämndmål. 

I januari påföljande år informerar nämnderna kommunfullmäktige om sin budget. 

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. 

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

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. Delårsbokslutet 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. 

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

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

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

Mars: Årsredovisningen antas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Årsredovisningen innehåller analyser 
samt uppföljning av mål och resultat, även ur ett koncernperspektiv. Revisionen gör en granskning av 
nämndernas och styrelsens årsbokslut och koncernens årsredovisning. 

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

Uppsiktsplikten 
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. 

Kommunstyrelsen har fått information om nedanstående vid sitt sammanträde i april samt fattat formellt 
beslut om nedanstående information vid sitt sammanträde i oktober. 

Simrishamns bostäder AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2021 och redogjorde för 
bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

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

Simrishamns bostäder AB besökte även kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2021 och 
redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

• 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 bostäder 
AB:s verksamhet och ekonomi. 

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen den samlade bedömningen att Simrishamns 
bostäder AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv och 
bolagsordning. 
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Simrishamns näringslivsutveckling AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2021 och 
redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

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

Simrishamns näringslivsutveckling AB besökte även kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2021 
och redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

• 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. 

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen den samlade bedömningen att Simrishamns 
näringslivsutveckling AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets 
ägardirektiv och bolagsordning. 

Österlens kommunala renhållnings AB, Ökrab, besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 
2021 och redogjorde för bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

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

Ökrab informerade även kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021. Vid detta tillfälle 
presenterades: 

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

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 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv och bolagsordning. 
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Österlen VA AB besökte kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2021 och redogjorde för bolagets 
verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

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

Österlen VA AB besökte även kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2021 och redogjorde för 
bolagets verksamhet. Vid detta tillfälle presenterades: 

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

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

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen den samlade bedömningen att Österlen VA AB 
verksamhet under 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv och bolagsordning. 

Sysavs ägarsamråd för våren genomfördes digitalt med anledning av coronapandemin. Ägarsamråd hölls 
den 30 mars 2021 där Sysav bland annat redogjorde för bokslutet 2020 och verksamhetens utfall. Vid 
detta ägarsamråd var Simrishamns kommun representerad. Ett extra ägarsamråd hölls digitalt den 26 maj 
2021 och där redogjordes bland annat för bokslut tertial 1 samt helårsprognos 1. Vid detta ägarsamråd var 
Simrishamns kommun representerad. 

Årsstämman hölls den 23 april 2021 i Malmö där dagordningen bland annat innehöll information om 
årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt fastställelse av 
resultaträkning och balansräkning. 

Ägarsamråd hölls även den 29 oktober 2021 och där redogjordes bland annat för bokslut tertial 2 och 
helårsprognos 2 samt budget för 2022. Vid detta fysiska ägarsamråd var Simrishamns kommun 
representerad. 

Av vad som härvid framkommit gör kommunstyrelsen den samlade bedömningen att Sysavs verksamhet 
under 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna och i enlighet med bolagets ägardirektiv och konsortialavtal. 

Kommuner och regioner styr bolaget Inera AB genom ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet har 
samtliga delägare var sin plats. Den 12 maj 2021 hölls ägarråd digitalt. Inera AB:s ordinarie årsstämma 
för 2021 ägde rum den 18 juni och hölls digitalt. 

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. 

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 2021. 
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Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna 
rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll. 

Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll som gäller för kommunen. Nämnderna har det 
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnden har således en 
skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnderna ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna 
kontrollen. Som grund görs en risk- och väsentlighetsanalys. För år 2021 har följande rapporterats: 

Kommunstyrelsen har haft sex kontrollområden och vid en sammanvägd bedömning av dessa framkom 
inga avvikelser. Ingen övrig åtgärd behövs. 

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. 

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

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

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 fyra kontrollområden och vid en sammanvägd bedömning av dessa 
framkom inga större avvikelser. Arbete pågår med revidering av dokumenthanteringsplan. Ingen övrig 
åtgärd behövs. 

Vid en sammanvägd bedömning av ovanstående är slutbedömningen att kommunen under 2021 haft en 
god intern kontroll. 

Under 2021 har kommunstyrelsen beslutat om nya, övergripande riktlinjer för intern kontroll, att gälla 
från och med år 2022. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Koncernens ekonomiska resultat 
Koncernens resultat enligt resultaträkningen uppgick till 131 mnkr. 

Årets resultat (mnkr) 2019 2020 2021 

Koncernen 42,0 100,8 137,8 

- skattefinansierad verksamhet 27,9 81,8 117,4 

- avgiftsfinansierad verksamhet -0,6 1,3 -0,7 

- affärsdrivande verksamhet 14,1 18,9 20,4 

Kommunen 27,9 81,8 117,4 

Den skattefinansierade verksamhetens resultat var cirka 36 mnkr bättre än föregående år. Det berodde 
dels på delvis på ökade skatteintäkter och dels på orealiserade värdeökningar på pensionstillgångar. 

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten blev årets utfall ett underskott på 0,7 mnkr. Det var 
kommunens vatten- och avloppsverksamhet som visade ett negativt utfall. 

Den affärsdrivande verksamheten redovisade ett resultat på 20,4 mnkr. Simrishamns bostäder AB visade 
ett resultat på 12 mnkr och Simrishamns näringslivsutveckling AB ett resultat på 9 mnkr, varav 8,6 mnkr 
avsåg en realisationsvinst avseende avyttring av fastighet. 

Kommunen redovisade årets resultat till 117,4 mnkr. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgick till 73,4 mnkr. Skatteintäkterna blev 35 mnkr högre än budgeterat. 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Resultatet behöver därför över tid 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 2021 uppgick nettokostnadsandelen till 93 procent. 
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Nämnderna 
Nämndernas sammantagna nettokostnad uppgick till 1 123,7 mnkr. Utfallet var 21,9 mnkr högre än 
budgeterat. 

Cirkeldiagrammet nedan visar nämndernas andel av den totala nettokostnaden. 

 

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

Socialnämnden visade ett överskott på 8,3 mnkr. Det största överskottet avsåg LSS och socialpsykiatrin, 
7,6 mnkr. Detta förklaras genom att daglig verksamhet inte har kunnat bedrivas som planerat på grund av 
coronapandemin, färre antal ärende inom personlig assistans samt lägre kostnader för köp av externa 
platser. Därtill fanns det avsatta medel för en tvist gällande jourersättning inom personlig assistans på 3,5 
mnkr. Det ärendet har nu avslutats och medel som var avsatta har resultatförts. Individ- och 
familjeomsorgen visar ett överskott om cirka 2,1 mnkr, trots att kostnaden för försörjningsstöd varit högre 
än budgeterat. Detta beror på verksamheten fokuserat på att jobba med den egna öppenvården. Hälsa, 
vård och omsorg visar ett överskott om cirka 1,3 mnkr. Detta förklaras genom att en enhet inom LOV 
särskilt boende fortsatt är stängd samt att Ung omsorg-projektet inte kunnat fortlöpa på grund av 
coronapandemin. Övergripande ledning och administration visar ett underskott på 2,8 mnkr. Detta beror 
på semesterlöneskuldsförändringen mellan år 2020 och 2021 som påverkade resultatet med -2,9 mnkr 

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 4,5 mnkr. Grundskolan visade ett underskott 
på 5 mnkr, bland annat beroende på uteblivet stöd från Migrationsverket, överskattning av 
interkommunala ersättningar, avsättning för tvist gällande grundbelopp 2019 samt ökade 
vikariekostnader. Förskolan visade ett underskott på 2,2 mnkr som förklaras bland annat av ökade 
kostnader för vikarier och insatser för barn med särskilt stöd. Gymnasieskolan visade ett positivt resultat 
på 3,4 mnkr som förklaras bland annat av tjänstledig rektor, minskade matkostnader samt en högre andel 
externa elever. Förvaltningskontoret redovisar ett underskott på 1,8 mnkr beroende bland annat på 
kostnader för omställning av personal och vakanta lokaler. 

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 8,7 mnkr. Överskottet beror bland annat på tjänst- och 
föräldraledigheter på kommunledningskontoret, att kostnaderna för färdtjänst blev lägre än budgeterat 
samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år knappt 
utnyttjades på grund av pandemin. Kostnader för medlemsavgifter till förbund och organisationer blev 
lägre än förväntat. Kommunen fick en återbetalning av medlemsavgiften avseende 2020 och 2021 från 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund på 1,3 mnkr för att de hade redovisat ett positivt resultat. 

Samhällsplaneringsnämnden visade ett överskott på 7,4 mnkr varav 5 mnkr avsåg 
exploateringsverksamheten. Fastighetsenheten visade ett överskott på 1,9 mnkr, vilket berodde på lägre 
kostnader för försäkringspremier och driftskostnader. Städenheten visade ett överskott på 2,4 mnkr, vilket 
kan hänföras till ökade intäkter för städning på grund av coronapandemin. Hamnenheten visade ett 



 

 

26 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

underskott på 0,9 mnkr, vilket kan förklaras med lägre intäkter avseende fritidsbåtar och begränsat fiske. 
Kostenheten redovisar ett underskott på 0,6 mnkr som beror på lägre intäkter, det vill säga minskad 
försäljning under pandemin. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet redovisades på nämndens 
gemensamma kostnader med cirka 0,3 mnkr, fritidsverksamheten cirka 0,3 mnkr och 
ungdomsverksamheten 0,2 mnkr. Verksamheterna har påverkats av coronapandemin på ett eller annat 
sätt. Uteblivna intäkter för sporthallar, samlingslokaler och kompensation av säsongskort i simhallen 
under stängningsperiod uppvägs av till exempel uteblivna kringkostnader för simarrangemang. Lägre 
kostnader på grund av pandemin har öppnat möjligheter för nya satsningar inom ungdomsverksamheten. 

Byggnadsnämnden, kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden och överförmyndarverksamheten 
redovisade tillsammans ett överskott på 1 mnkr. 

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

Finansiering (mnkr) Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Skatter och generella bidrag 1 210,8 35,1 

Pensioner -69,9 3,6 

Interna pensionsavgifter 57,6 12,7 

Räntor med mera -1,5 2,0 

Internt erlagda kapitalkostnader 10,6 -1,4 

Övrigt 0,7 -2,1 

Summa balanskravspåverkande 1 208,3 49,9 

Pensionsplacering, värdeförändring 32 ,8 32 ,8 

Summa 1 241,1 82,7 

Totalt visade finansieringen en positiv budgetavvikelse på 82,7 mnkr. Exkluderas utfallet från 
pensionsmedelsförvaltningen, det vill säga i likhet med vid balanskravsavstämningen, var resultatet ett 
överskott mot budget på 49,9 mnkr. 

Skatter och generella bidrag, inklusive utjämningssystemen, uppvisade en positiv avvikelse på 35,1 mnkr. 
Skatteunderlaget blev högre än budgeterat, 30,7 mnkr, dels på grund av en större befolkning än 
budgeterat men även att lönesumman utvecklat sig bättre än vad SKR, Sveriges kommuner och regioner 
prognostiserade. 

Pensionerna blev lägre än beräknat, vilket medförde ett överskott på 3,6 mnkr. 

Överskottet på 2,1 mnkr gällande räntor berodde på fortsatt låg upplåningsränta samt lägre upplåning än 
planerat till följd av försenade investeringar. 

I posten övrigt avser avvikelsen en ersättning för kanalisation. 

Investeringar 
Kommunens samlade investeringsbudget uppgick till 198 mnkr. Utfallet blev 127 mnkr, det vill säga 64 
procent av budget. Det är bland annat projektering av Skansenområdet, investering i solceller, cykelplan 
och grönytor som blivit försenade. 
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Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar finansieras bland annat genom anläggningsavgifter. 
Beaktas dessa avgifter, uppgick investeringsverksamheten till cirka 120 mnkr. I genomsnitt under den 
senaste femårsperioden har investeringsnivånivån uppgått till 119 mnkr per år. 

Investeringar (mnkr) Bokslut 2021 Budget 2021 

Investeringar 127,2 197,8 

Anläggningsavgifter -5,9 -2,0 

Investeringar efter avdrag för anläggningsavgifter 121,2 195,8 

Under året erhölls cirka 6,7 mnkr i form av anläggningsavgifter. Av dessa avgifter delfinansierade cirka 6 mnkr (90 procent) 
investeringar. Resterande intäktsfördes för att täcka kostnader i driftbudgeten. 

Av kommunens totala investeringar på 128 mnkr stod samhällsbyggnadsnämnden för 118 mnkr. De 
största investeringarna är Kiviks avloppsreningsverk, vattenledningar och reinvesteringar i hamn. 

En självfinansieringsgrad över 100 procent innebär att Simrishamns kommun kan egenfinansiera 
investeringarna utan att låna eller minska likviditeten. Den högre resultatnivån 2021 gör att 
självfinansieringsgraden är 132 procent. 

Ekonomisk ställning 
Tillgångarna uppgick vid bokslutstillfället till 1 862 mnkr (1 709 mnkr föregående år). Ökningen beror 
främst på anläggningstillgångarna, men även värdeförändring på finansiella omsättningstillgångar. 

Skulderna inklusive avsättningar uppgick till 832 mnkr (797 mnkr föregående år). Det egna kapitalet var 
1 029 mnkr (912 mnkr föregående år). Soliditeten var 55 procent. Beaktas även ansvarsförbindelsen för 
pensioner uppgick soliditeten till 37 procent. Som en viktig indikator på en kommuns långsiktiga 
ekonomiska handlingsberedskap brukar anges att soliditeten inte bör minska över tiden. 

Ett mått på en mer kortsiktig handlingsberedskap är rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus 
kortfristiga skulder). Rörelsekapitalet, exklusive pensionsplaceringar, uppgick vid utgången av år 2021 
till 113,5 mnkr, vilket kan jämföras med 94 mnkr föregående år. 

Likviditeten uppgick vid utgången av år 2021 till 212 mnkr, varav 44 mnkr avser de kommunala bolagens 
del i koncernkontot. 

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

• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. 

Finansiella mål Bedömning 

Balanskravsresultatet ska för respektive år minst uppgå till 1 procent av skatter, generella statsbidrag, 
utjämning och fastighetsavgift 

 

Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara avgiftsfinansierad  
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inte lånefinansieras  

Balanskravsresultat är 79,5 mnkr, vilket motsvarar 6,6 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning 
och fastighetsavgift. Resultatmålet är uppfyllt. 

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på -0,7 mnkr och målet uppfylls därmed inte. 
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Det har inte skett någon nyupplåning och självfinansieringsgraden är 132 procent. Målet som reglerar 
kommunens upplåning är därmed uppfyllt. 

Verksamhetsmål 
Verksamhetsmål Bedömning 

Simrishamn har varje år ett positivt flyttnetto, det vill säga fler flyttar till än från kommunen.  
Frisknärvaron understiger inte 95 procent.  

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

 

Eleverna i kommunens grundskola åk 9 och åk 2 på gymnasiet kan rekommendera sin skola till andra elever. 
Mäts genom attitydundersökning. Målet är ett genomsnitt på minst sex på en skala 0–10. 

 

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). 

 

Simrishamns flyttnetto 2021 var 169 invånare och målet bedöms därmed vara uppfyllt. 

Coronapandemin har påverkat sjuktalen och målet gällande frisknärvaron är därför inte uppfyllt. 

Underhållsplaner är framtagna, mycket arbete återstår för att uppfylla underhållsplanerna. Arbetet 
fortsätter 2022 och framåt, för att inom tillgängliga resurser uppnå så hög uppfyllelsegrad som möjligt. 
Målet bedöms därmed att vara delvis uppfyllt. 

Attitydundersökning i grundskola och gymnasium har senarelagts på grund av hög frånvaro under 
pandemin. Målet gällande rekommendation av sin skola kan därmed inte utvärderas. 

Trenden visar att behovet av omsorg i särskilt boende eller hemtjänst är på nedåtgående även om antalet i 
åldern 80+ ökar. Det har sedan 2012 varit en minskad andel av de som är äldre än 80 år och som erhåller 
omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt boende. År 2012 var andelen 35%, år 2021 var andelen 
29,2%. Målet bedöms uppfyllt. 

 

 
                                  Rapsfält utanför Simris. Fotograf: Jessica Björklund  
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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 79,5 mnkr. För år 2021 uppgick det budgeterade balanskravsresultatet till 28,2 mnkr. 

Balanskravsavstämning (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Årets resultat enligt resultaträkning 81 847 117 408 

Justeringar 0 0 

Fastighetsförsäljningar, reavinster -3 870 -5 063 

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster -9 850 -32 831 

Uttag från 
pensionsmedelsförvaltningen 

12 200 0 

Balanskravsresultat 80 327 79 514 

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgick till 117,4 mnkr. Texten nedan 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 
underlätta 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 32,8 mnkr. Pensionsmedelsförvaltningen bidrar i stället till finansieringen av verksamheten 
genom årliga uttag vilka beaktats vid balanskravsavstämningen. Uttagen fastställs i förväg och syftar till 
en rättvis finansiering av pensionsutbetalningarna över tid. För 2021 har kommunfullmäktige beslutat att 
inte göra något uttag på grund av det goda resultatet. 

Resultatet har även justerats för realisationsvinster för försäljning av fastigheter med 3,8 mnkr. 
Realisationsvinsterna avser försäljningarna av exploateringsfastigheter under året. 

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 32,9 mnkr. Belopp som kan 
avsättas ska motsvaras av den del av överskottet som överstiger en procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. Årets resultat motsvarar 6,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket ger utrymme för 
avsättning. 
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Personalekonomisk redovisning 
Redovisningen nedan presenterar vissa personekonomiska nyckeltal. En fördjupad redovisning 
presenteras i den separata produkten Personalbokslut 2021. 

Personalstruktur 
Den 31 december 2021 hade Simrishamns kommun 1 600 månadsanställda medarbetare, vilket 
motsvarade 1 448 heltidstjänster. 

Av samtliga månadsanställda var 1 401 tillsvidareanställda, vilket motsvarar 1 282 heltidstjänster. Antalet 
tillsvidare anställda har ökat. En jämförelse mellan 2020 och 2021 ger att ökningen av antalet tjänster 
uppgår till motsvarande 68 heltiderstjänster, medan de visstidsanställda som är månadsavlönade har 
minskat något. 

Alla förvaltningar har ökat antal anställda. Uttryckt i antal heltidstjänster så var ökningen mellan tre till 
fem procent där socialförvaltningen står för den högsta ökningen. Detta beror på inrättandet av nya 
tjänster såsom undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och MAR (medicinskt 
ansvarig för rehabilitering). Men också i projekt som är finansierade av riktade statsbidrag för att minska 
andelen timavlönade inom framför allt vård och omsorg. 

Majoriteten av de anställda, 77 procent, omräknat till heltidstjänster, i Simrishamns kommun var kvinnor, 
vilket är samma könsfördelning som föregående år. Könsfördelningen är relativt konstant över tid och 
följer samma trend som övriga kommuner i riket. Alla förvaltningar har en större andel kvinnor anställda. 
De största förändringarna jämfört med förra året är att andelen män inom socialförvaltningen har ökat 
marginellt medan andelen kvinnor inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat med fyra procent och 
uppgår nu till 64 procent. 

Simrishamns kommun har också en grupp medarbetare som är timavlönade. De kan arbeta några enstaka 
timmar eller några arbetspass medan andra arbetar sommarmånaderna som semestervikarier. Denna grupp 
medarbetare är inte redovisade i tabellen nedan. 

Anställda omräknat till heltider per den 31 december. Män 
2020 

Män 
2021 

Kvinnor 
2020 

Kvinnor 
2021 

Totalt 
2021 

Kommunledningskontor 23 23 37 39 62 

Samhällsbyggnadsförvaltning 55 51 82 91 142 

Kultur- och fritidsförvaltning 12 14 26 25 39 

Barn- och utbildningsförvaltning 115 115 326 344 459 

Socialförvaltning 121 136 588 610 746 

Kommunen totalt 326 339 1 059 1 109 1 448 

Löner och övriga personalkostnader 
Under 2021 uppgick personalkostnaderna till 805,1 mnkr. Den enskilt största posten var löner och 
kostnader kopplade till löneutbetalningar. 

Timlönerna är i princip oförändrade jämfört med 2020, medan ökningen av antal månadsavlönade och 
kostnaden för löneöversynen syns i ökningen av lönerna till arbetstagare. 

Sjuklönekostnaderna har minskat från 2020, men jämfört med åren innan pandemin är den kostnaden 
fortfarande väldigt hög. 

Pandemins effekter på utbildningar och konferenser, som har skett mer digitalt eller blivit inställda, kan 
utläsas på minskningen av reseersättningar och traktamente. 



 

 

31 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Direkta personalkostnader (tkr) 2019 2020 2021 

Arvode till förtroendemän 7 569 6 661 6 951 

Ersättning till uppdragstagare 6 799 6 360 5 651 

Löner till arbetstagare 447 152 455 374 474 916 

varav timlöner 26 030 28 437 28 670 

Lön vid tjänsledighet 2 244 2 401 2 607 

Semesterlön 68 149 65 833 72 365 

Sjuklön 7 128 11 785 10 640 

Reseersättning, traktamente 1 344 759 605 

Omkostnadsersättning 2 323 2 111 1 860 

Övrigt 991 339 926 

Personalomkostnader 210 643 217 999 228 583 

Summa 754 342 769 622 805 104 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 2021 är marginellt lägre än vad den var för 2020, cirka en tiondels procent lägre. 
Jämfört med åren innan pandemin så ligger sifforna ungefär 2,5 procent högre nu. Utvecklingen av 
sjuktalen har följt smittspridningen i samhället, där kommunverksamheten våren 2021 hade färre 
sjukskrivna jämfört med våren 2020 och de sista månaderna 2021 hade högre sjuktal än samma månader 
2020. 

Den stora skillnaden mellan 2020 och 2021 är ökningen av sjukfrånvaron bland de långtidssjukskrivna. 
Ökningen uppgår till cirka 10 procent, vilket är en dramatisk ökning jämfört med 2020. Görs en 
jämförelse med 2019 så är det en betydande ökning även jämfört med det året som hade högre siffror än 
2020. En djupare analys av ökningen av dessa sjuktal måste göras, men annan statistik tyder på att det är 
de riktigt långa sjukskrivningarna som står för ökningen. Detta i sin tur kan höra ihop med den vårdskuld 
som har byggts upp under pandemin. 

Sjukfrånvaro <29 år 
2020 

<29 år 
2021 

30-49 år 
2020 

30-49 år 
2021 

>50 år 
2020 

>50 år 
2021 

Totalt 
2020 

Totalt 
2021 

Sjukfrånvaro, samtliga 
anställda 

        

Sjukfrånvaro i procent 6,69 6,15 6,57 6,01 6,94 7,31 6,76 6,65 

Sjukfrånvaro> 59 dagar 13,75 20,84 30,16 33,82 30,67 44,44 28,46 37,95 

Sjukfrånvaro , kvinnor         

Sjukfrånvaro i procent 6,82 6,47 7,15 6,55 7,24 7,83 7,16 7,19 

Sjukfrånvaro> 59 dagar 12,39 21,25 31,73 33,01 31,51 45,75 29,75 38,98 

Sjukfrånvaro, män         

Sjukfrånvaro i procent 6,47 5,54 5,13 4,58 5,71 5,15 5,58 4,96 

Sjukfrånvaro> 59 dagar 16,18 19,95 24,65 36,89 26,39 36,10 23,85 33,34 
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Förväntad utveckling 
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. 

Den ryska invasionen av Ukraina skakar för närvarande om hela Europa. Ekonomiska effekter vi kan ana 
är ett sämre finansnetto till följd av fallande börser och ökade räntor kombinerat med högre kostnader för 
olja, gas, livsmedel och vissa andra importvaror. Sveriges handel med Ryssland är dock begränsad till 
cirka en procent export och import. 

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. 

En annan mycket stor utmaning för kommunen är befolkningsutvecklingen. Antalet invånare uppgick till 
19 268 personer, vilket innebar en ökning med 41 personer under 2021. De senaste två åren har 
befolkningsförändringen varit positiv, således har en trend med nedåtgående invånartal brutits. 
Kommunens framtida utvecklingsmöjligheter präglas till stor del av att befolkningen inte minskar i antal. 
Sedan mitten av 1990-talet, då invånartalet 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 tillfälligt gjorde att antalet invånare ökade. 

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 i Simrishamn. 

Budget 2022-2024 utgår från en 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: 

• Förändrad skattesats med 10 öre motsvarar 4,4 mnkr. 

• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invånare motsvarar 6,6 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Stenshuvud. Fotograf: Jessica Björklund
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Räkenskaper 

Driftsredovisning 

Nettokostnad per nämnd 
Driftsredovisning per 
nämnd/förvaltning (tkr) 

Bokslut 2021     Bokslut 2020 

 Utfall   Budget  Utfall 

 Intäkter Kostnader Netto Netto Avvikelse Netto 

Kommunfullmäktige 0 -1 299 -1 299 -1 263 -36 -1 497 

Revisionen 0 - 1 269 -1 269 -1 353 84 -1 302 

Valnämnden 0 -19 -19 -20 1 0 

Överförmyndarverksamheten 2 -2 975 -2 973 -2 887 -86 -3 073 

Kommunstyrelsen 7 769 -95 122 -87 353 -96 090 8 737 -83 667 

Byggnadsnämnden 7 540 -9 388 -1 848 -2 936 1 088 -2 048 

Samhällsplaneringsnämnden 210 001 -261 761 - 51 760 -59 257 7 497 -49 179 

Kultur- och fritidsnämnden 6 696 -55 496 -48 800 -49 577 777 -47 908 

Barn- och utbildningsnämnden 70 070 -495 860 -425 790 -421 269 -4 521 -414 357 

Socialnämnden 109 069 -611 680 -502 611 -510 935 8 324 -484 390 

Summa nämndernas 
nettokostnad 

411 147 -1 534 869 -1 123 722 -1 145 587 21 865 -1 087 421 

1 Interna poster mellan nämnderna ingår. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar per nämnd 
Investeringsredovisning (tkr) Utgifter sedan 

projektets 
start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Nämnd Total 
projektbudget 

Ack. 
Utfall 

Avvikelse Budget 2021 Utfall  2021 Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt       

Kommunstyrelsen Löpande   4 933 2 170 2 763 

Samhällsplaneringsnämnden, 
skattefinansierat 

6 015 3 520 2 495 8 126 8 609 -483 

Kultur- och fritidsnämnden 1 320 470 850 1 320 470 850 

Barn- och utbildningsnämnden Löpande   4 476 3 054 1 422 

Socialnämnden Löpande   8 903 2 215 6 688 

Summa skattefinansierad verksamhet 7 335 3 990 3 345 27 758 16 518 11 240 

Samhällsplaneringsnämnden, vatten och 
avlopp 

75 000 66 322 8 678 15 000 9 727 5 273 

Summa färdigställda projekt 82 335 70 312 12 023 42 758 26 245 16 513 

       

Pågående projekt       

Kommunstyrelsen 800 746 54 54 0 54 

Samhällsplaneringsnämnden, 
skattefinansierat 

104 343 22 528 81 815 83 570 37 443 46 127 

Kultur- och fritidsnämnden 11 029 4 176 6 853 2 402 841 1 561 

Barn- och utbildningsnämnden    0 0 0 

Socialnämnden    0 0 0 

Summa skattefinansierad verksamhet 116 172 27 450 88 722 86 026 38 284 47 742 

Samhällsplaneringsnämnden, vatten och 
avlopp 

50 398 31 882 18 516 69 000 62 720 6 280 

Summa pågående projekt 166 570 59 332 107 238 155 026 101 004 54 022 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp 1    -2 000 -5 900 3 900 

Summa investeringsprojekt inkl 
anläggningsavgift. 

248 905 129 699 119 261 195 784 121 349 74 435 

 
  



 

 

35 

 

RÄKENSKAPER 

Investeringar i detalj per nämnd 
Investeringsredovisning (tkr) Utgifter sedan 

projektets 
start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Kommunstyrelsen Total 
projektbudget 

Ack. utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall  2021 Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt       

IT-investeringar Löpande   394 1 144 -750 

Trådlösa nät Löpande   601 0 601 

Kommungemensamma IT-stöd Löpande   3 902 888 3 014 

Inventarier Löpande   36 138 -102 

Summa färdigställda projekt    4 933 2 170 2 763 

       

Pågående projekt       

Fiberutbyggnad 800 746 54 54 0 54 

Summa pågående projekt 800 746 54 54 0 54 

Summa investeringsprojekt 800 746 54 4 987 2 170 2 817 
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Investeringsredovisning (tkr) Utgifter sedan 
projektets start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Samhällsplaneringsnämnden Total 
projektbudget 

Ack. Utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall 2021 Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt       

Fastigheter - reinvestering löpande   5 000 5 108 -108 

Fastighet - ramanslag löpande   1 000 1 095 -95 

Våtmark - åbackarna m fl 4 431 1 954 2 477 126 5 121 

Belysningar-reinvesteringar löpande   2 000 2 401 -401 

Undvik kapitalförstöring park 1 584 1 566 18 0 0 0 

Summa färdigställda projekt 6 015 3 520 2 495 8 126 8 609 -483 

       

Pågående projekt       

Byte tak Korsavadshallen 5 000 130 4 870 5 000 93 4 907 

Ny utemiljö Korsavad 4 500 5 708 -1 208 2 500 3 325 -825 

Nytt kök Gärsnäs 4 000 436 3 564 2 000 436 1 564 

Omklädningsrum - 
räddningstjänsten 

4 750 2 274 2 476 2 250 2 032 218 

Toaletter - offentliga rummet löpande   650 533 117 

Mätningsutrustning    0 259 -259 

Kartförsörjning löpande   400 54 346 

Laddnätverk - elbilar löpande   2 000 524 1476 

Solceller 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 

Tommarpsån vattenvårdsprogram. 2 350 0 2 350 2 350 0 2 350 

Vattendrag våtmark utredning. 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 

Markinköp, reservatbildning 2 450 38 2 412 2 450 0 2 450 

Skillinge bycentrum 13 000 789 12 211 6 800 5 019 1 781 

Maskiner löpande   200 311 -111 

Åtgärd ÅVS Kivik TRV 9 000 2 337 6 663 4 500 704 3 796 

Beläggning gator reinvestering löpande   3 300 4 623 -1 323 

Jonebergs torg 6 500 5 910 590 90 0 90 

Park- och grönytor reinvestering löpande   9 000 3 454 5 546 

Park- och natur ramanslag löpande   1 500 439 1 061 

Gator trafik belysning Löpande   1 780 1 087 693 

GC-väg Hammar-Skillinge TRV 5 998 1 035 4 963 2 075 112 1 963 

Vide broar 3 000 0 3 000 1 500 14 1 486 

Gärsnäs torg 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 

GC-vägar cykelplan löpande   3 500 65 3 435 

Stationsområde Simrishamn 0 0 0 0 2 408 -2 408 

Gatunamnskyltning 2 450 2 102 348 1 960 1 170 790 

Skansen, Simrishamn 20 400 214 20 186 10 280 0 10 280 

Måns Nils torg 5 945 1 355 4 590 3 445 1 355 2 090 

Lindhaga ombyggnad 10 000 0 10 000 0 0 0 

Markreglering löpande   400 0 400 

Skatepark    0 154 -154 

Vägval Simrishamns hamn    0 200 -200 
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Hamn investeringar löpande   1 000 1 237 -237 

Hamn reinvestering löpande   6 500 7 140 -640 

Inventarier kök löpande   1 040 630 410 

Inventarier stab löpande   100 65 35 

Summa pågående projekt 104 343 22 528 81 815 83 570 37 443 46 127 

Summa investeringsprojekt 110 358 26 048 84 310 91 696 46 052 45 644 

 

Investeringsredovisning 
(tkr) 

Utgifter sedan 
projektets start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Samhällsplaneringsnämnd, 
VA 

Total 
projektbudget 

Ack. Utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall 2021 Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt    0   

Kivik ARV utbyggnad 75 000 66 322 8 678 15 000 9 727 5 273 

Summa färdigställda 
projekt 

75 000 66 322 8 678 15 000 9 727 5 273 

       

Pågående projekt       

Förstärkn. Vattenlev. 
Brösarp-Kivik 

34 327 22 360 11 967 8 000 5 232 2 768 

Anläggningsutrustning Löpande   500 0 500 

Fordon Löpande   500 38 462 

Immateriella 
anläggningstillgångar 

Löpande   1 400 444 956 

Tryckstegring Löpande   1 000 622 378 

Ystadvatten 3 198 1 835 1 363 2 200 1 057 1 143 

Vattenverk, reningsverk Löpande   4 500 4 096 404 

Brantevik S-hamn ledn 0   0 409 -409 

Havängs sommarby 0   0 216 -216 

Avloppsreningsverk Löpande   3 000 1 096 1 904 

Utbyggnad vatten- och 
avloppsledning 

löpande   2 000 7 612 -5 612 

Reinvestering ledningar 
vatten/avlopp 

löpande   27 500 28 488 -988 

Avloppspumpstationer Löpande   3 800 2 132 1 668 

Slamhantering Stengården 4 373 73 4 300 4 300 0 4 300 

Reservoarer Löpande   900 92 808 

VA-ledningsutbyggnad 
exploateringsområde 

löpande   0 2 628 -2 628 

Verksamhetsfastigheter Löpande   900 1 004 -104 

Läkemedelsrening S:t Olof 8 500 7 614 886 8 500 7 552 948 

Summa pågående projekt 50 398 31 882 18 516 69 000 62 720 6 280 

Summa 
investeringsprojekt 

125 398 98 204 27 194 84 000 72 447 11 553 
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Investeringsredovisning (tkr) Utgifter sedan 
projektets 

start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Kultur och fritidsnämnden Total 
projektbudget 

Ack. 
Utfall 

Avvikelse Budget 2021 Utfall 
2021 

Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt       

Inventarier, löpande 290 69 221 290 69 221 

Fritidsanläggningar, löpande 839 308 531 839 308 531 

Ny inredning, Bénka-dí, löpande 91 0 91 91 0 91 

Konstinköp, löpande 100 93 7 100 93 7 

Summa färdigställda projekt 1 320 470 850 1 320 470 850 

       

Pågående projekt       

Ny inredning, biblioteket 5 882 1 795 4 087 1 855 487 1 368 

Inredning nytt museimagasin 2 416 1 230 1 186 190 191 -1 

Ombyggnad Hafreborg 2 731 1 151 1 580 357 163 194 

Summa pågående projekt 11 029 4 176 6 853 2 402 841 1 561 

Summa investeringsprojekt 12 349 4 646 7 703 3 722 1 311 2 411 

 

Investeringsredovisning 
(tkr) 

Utgifter sedan 
projektets start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Total 
projektbudget t o 

m 2021 

Ack. Utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall 2021 Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt       

Reinvestering skoldatorer Löpande   2 013 1 692 321 

Inventarier verksamheterna Löpande   2 463 1 362 1 101 

Summa färdigställda 
projekt 

0 0 0 4 476 3 054 1 422 

Summa 
investeringsprojekt 

0 0 0 4 476 3 054 1 422 

 

Investeringsredovisning 
(tkr) 

Utgifter sedan 
projektets start 

  Varav årets 
investeringar 

  

Socialnämnden Total 
projektbudget 

Ack. Utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall 2021 Budget-
avvikelse 

Färdigställda projekt       

Inventarier Löpande   1 138 302 836 

Trygghetslarm Löpande   2 268 67 2 201 

IT-utveckling Löpande   2 173 555 1 618 

Trygghetssskapande IT-
produkter 

Löpande   1 400 188 1 212 

Hjälpmedel Löpande   1 924 1 104 820 

Summa färdigställda 
projekt 

0 0 0 8 903 2 215 6 688 

Summa 
investeringsprojekt 

0 0 0 8 903 2 215 6 688 
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Resultaträkning 
 Not Kommunen   

2020-12-31 
Kommunen   

2021-12-31 
Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Verksamhetens intäkter 2 303,2 305,3 436,4 499,6 

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

Verksamhetens kostnader 3,4 -1 351,5 -1 383,4 -1 413 -1 508,4 

Avskrivningar 5 -47,8 -50,2 -81,9 -85,6 

Verksamhetens nettokostnader  -1 096,1 -1 128,3 -1 058,5 -1 094,4 

Skatteintäkter 6 796,7 831,3 796,7 831,3 

Generella statsbidrag och utjämning 7,8 368,5 379,6 368,5 379,6 

Finansiella intäkter 9 15,1 37,2 11,7 34,8 

Finansiella kostnader 10 -2,4 -2,4 -15,8 -13,4 

Resultat efter finansnetto  81,8 117,4 102,7 137,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader  0,0 0,0 -0,7 0,0 

Årets resultat  81,8 117,4 100,8 137,8 
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Balansräkning 
Balansräkning (mnkr)  Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar  1 182,6 1 262,5 2 119,0 2 255,2 

Immateriella tillgångar  1,9 2,0 1,9 2,0 

Materiella anläggningstillgångar  1 084,7 1 161,2 2 093,1 2 225,9 

varav mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

11 944,4 1 048,7 1 915,6 2 101,8 

varav maskiner och inventarier 12 62,9 58,3 72,2 69,9 

varav pågående nyanläggningar 13 77,4 54,2 105,3 54,2 

Finansiella anläggningstillgångar 14 96,0 99,3 24,1 27,4 

Omsättningstillgångar  526,4 599,4 607,5 667,0 

Förråd och lager 15 1,1 1,1 2,4 2,4 

Exploateringsfastigheter 16 15,6 24,2 15,6 24,2 

Kortfristiga fordringar 17 145,5 159,8 185,8 167,2 

Kortfristiga placeringar 18 169,1 201,9 169,1 201,9 

Kassa och bank 19 195,1 212,4 234,6 271,3 

Summa tillgångar  1 709,0 1 861,9 2 726,5 2 922,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 20 911,8 1 029,2 1 032,7 1 170,4 

varav periodens resultat  81,8 117,4 100,8 137,8 

varav resultatutjämningsreserv  40,0 50,0 40,0 50,0 

varav social investeringsfond  3,8 4,1 3,8 4,1 

varav övrigt eget kapital  786,2 857,7 888,1 978,5 

Avsättningar 21 31,7 28,7 39,3 53,7 

Skulder  765,6 804,0 1 654,5 1 698,2 

Långfristiga skulder 22 502,6 520,0 979,3 1 206,4 

Kortfristiga skulder 23 263,0 284,0 675,2 491,7 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 1 709,0 1 861,9 2 726,5 2 922,2 

Ansvarsförbindelser för kommunen 
Ansvarsförbindelser (mnkr) Not Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt 21 360,4 350,3 

Kommunala bolag  766,5 799,0 

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund  1,8 1,6 

Ekonomisk förening  2,0 0,0 

Leasingavtal 30 14,4 18,0 

Sysav  1,9 1,8 

Ställda panter  0,0 0,0 

Solidarisk borgen Kommuninvest 21 1 226,8 1 238,4 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Årets resultat  81,8 117,4 

Justering för av- och nedskrivningar  47,8 50,2 

Justering för avsättningar  2,4 2,9 

Justering för förändring av eget kapital  -0,3 -0,1 

Justering för övriga j likviditetspåverkande poster 24 -9,9 -33,5 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  121,9 136,9 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 25 -11,8 -22,9 

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 26 -7,5 0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  19,7 20,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  146,6 134,4 

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 28 -109,7 -128,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 28 1,4 1,2 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 29 -2,5 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 29 0,1 0,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -110,7 -127,3 

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning av långfristiga skulder  66,6 9,2 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter  4,4 4,9 

Ökning/minskning av VA-investeringsfond  -6,4 -0,5 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar  -0,1 -3,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  64,5 10,2 

Årets kassaflöde  100,5 17,3 

Likvida medel vid årets början  94,7 195,1 

Likvida medel vid årets slut  195,1 212,4 

Resultaträkning, vatten och avlopp 
Resultaträkning (mnkr) Bokslut  

2020-12-31 
Bokslut  

2021-12-31 

Verksamhetens intäkter 69,4 70,1 

Vatten- och avloppsavgifter 62,1 67,7 

Övriga intäkter 7,3 2,4 

Verksamhetens kostnader 69,4 70,1 

Kapitalkostnader -10,3 -10,6 

Övriga kostnader -59,1 -59,5 

Årets resultat 0,0 0,0 

Investeringsfond 1,3 0,6 

Förutbetald kostnad 0,0 0,0 



 

 

42 

 

RÄKENSKAPER 

Balansräkning, vatten och avlopp 
Balansräkning (mnkr) Bokslut  

2020-12-31 
Bokslut 

2021-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 411,2 474,2 

Vattenledningar och vattenverk 149,6 278,1 

Avloppsledningar och reningsverk 189,0 164,8 

Inventarier och maskiner 0,5 0,4 

Pågående arbete 72,2 30,9 

Omsättningstillgångar 67,6 4,5 

Avräkningskonto, kortfristigt 57,7 -6,4 

Kortfristiga fordringar 3,3 3,1 

Förutbetalda kostnader 6,6 7,8 

Summa tillgångar 478,8 478,7 

Skulder   

Kortfristiga skulder 6,6 3,6 

Anläggningsavgifter, återbetalning 2,4 0,0 

Upplupna kostnader 4,2 3,6 

Långfristiga skulder 472,2 475,1 

Anläggningsavgifter 122,0 126,8 

Investeringsfond 18,8 18,3 

Övriga långfristiga skulder 331,5 330,0 

Summa skulder 478,8 478,7 
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Noter 

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: 

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

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

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

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

• Värdering av kortfristiga placeringar har skett till verkligt värde. 

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 

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

Intäkter 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR, Sveriges kommuner och regioners 
decemberprognos i enlighet med rekommendation 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKR i februari 
som innebär en positiv korrigeringspost på 185 per invånare, 1 november 2020, vilket innebär en 
avvikelse på cirka 3,6 mnkr från tidigare prognos. 

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

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

Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 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 från 10 till 75 år beroende på komponentens nyttjandetid. För 
gator, parker och lekplatser har 26 komponenter identifierats och avskrivningstiden varierar från 10 till 60 
år. För hamnanläggningar finns sju komponenter och avskrivningstiden varierar från 10 till 75 år. För 
investeringar i VA-anläggningar har 12 komponenter identifierats och avskrivningstiden varierar från 10 
till 80 år. 

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. 

Komponentavskrivning 
En tillgång delas upp på olika komponenter och skrivs av separat om den förväntade skillnaden i 
nyttjandeperioden mellan komponenterna är väsentlig. Detta för att spegla nyttjandeperioden på ett mer 
rättvisande sätt. 

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

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. 

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

Leasingavtal 
Finansiella leasingavtal redovisas som finansiella leasingtillgångar. 

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 fem. Övriga leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid 
om tre år eller kortare betraktas i enlighet med rekommendation fem som operationella avtal. Ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal redovisas under ansvarsförbindelser. 

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

Byte av redovisningsprincip 
Kommunen har samma redovisningsprinciper som föregående år. 

Not 2 
Verksamhetens intäkter Kommunen 

2020 
Kommunen  

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen  

2021 

Försäljningsintäkter 18 234 18 932 18 234 126 432 

Taxor och avgifter 113 622 125 447 113 622 168 047 

Hyror och arrenden 108 118 110 916 108 118 246 416 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 96 011 100 872 96 011 101 772 

EU-bidrag 321 521 321 521 

Övriga bidrag 2 751 1 248 2 751 1 248 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 533 860 510 506 533 860 510 506 

Intäkter från exploateringsfastigheter 8 010 6 104 8 010 6 104 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 265 144 265 8 721 

Övriga verksamhetsintäkter 20 983 9 412 20 983 14 662 

Avgår kommuninterna poster -598 967 -578 843 -598 967 -578 843 

Tillkommer koncern efter eliminering 2020 0 0 133 184 0 

Avgår koncerninterna mellanhavande 2021 0 0 0 -106 085 

Summa verksamhetens intäkter 303 209 305 258 436 393 499 500 
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Not 3 
Verksamhetens kostnader Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 774 829 798 059 774 829 844 359 

Pensionskostnader 70 354 69 351 70 354 73 451 

Lämnade bidrag 36 917 34 657 36 917 34 657 

Köp av huvudverksamhet 729 358 753 810 729 358 754 410 

Lokal- och markhyror 126 651 123 980 126 651 177 480 

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader 212 241 179 719 212 241 264 719 

Realisationsförluster och utrangeringar 0 2 615 0 2 615 

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 120 9 120 9 

Bolagsskatt 0 0 0 4 451 

Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 37 137 

Avgår kommuninterna poster -598 967 -578 843 -598 967 -578 843 

Tillkommer koncern efter eliminering 2020 0 0 61 493 0 

Avgår koncerninterna mellanhavande 2021 0 0 0 -106 085 

Summa verksamhetens kostnader 1 351 505 1 383 356 1 412 998 1 508 359 

Not 4 
Räkenskapsrevision Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Total kostnad för räkenskapsrevision 218 273 

-varav kostnad för sakkunniga 218 273 

Summa 218 273 

Not 5 
Av- och nedskrivningar Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Avskrivning anläggningstillgångar -47 800 -50 177 -81 943 -85 594 

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Summa -47 800 -50 177 -81 943 -82 806 

Not 6 
Skatteintäkter Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Kommunalskatt, preliminär innevarande år 815 137 806 097 815 137 806 097 

Kommunalskatt, beräknad slutavräkning innevarande år -13 741 21 978 -13 741 21 978 

Kommunalskatt, justering slutavräkning föregående år -4 721 3 178 -4 721 3 178 

Summa 796 675 831 252 796 675 831 252 
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Not 7 
Generella statsbidrag och utjämning Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Inkomstutjämning 229 444 243 330 229 444 243 330 

Regleringsbidrag 19 675 57 166 19 675 57 166 

Kostnadsutjämning 11 704 14 363 11 704 14 363 

Statsbidrag till LSS 7 585 316 7 585 316 

Generella bidrag från staten, se not 8 nedan 43 076 1 824 43 076 1 824 

Fastighetsavgift, preliminär innevarande år 52 528 54 777 52 528 54 777 

Fastighetsavgift, beräknad slutavräkning innevarande år 4 883 2 940 4 883 2 940 

Fastighetsavgift, justering slutavräkning föregående år -328 4 883 -328 4 883 

Summa 368 567 379 600 368 567 379 600 

Not 8 
Generella bidrag Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Generella bidrag från staten - flyktingrelaterat 6 981 0 6 981 0 

Generella bidrag från staten – stärka välfärden 36 095 0 36 095 0 

Generella bidrag från staten - övriga 0 1 821 0 1 821 

Summa generella bidrag från staten 43 076 1 821 43 076 1 821 

Not 9 
Finansiella intäkter Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Realisationsvinst pensionsmedelsförvaltning 9 850 32 825 9 850 32 825 

Ränteintäkter 128 592 358 1 294 

Utdelning övriga företag 1 389 43 1 389 43 

Borgensavgifter 3 650 3 664 0 564 

Övriga finansiella intäkter 98 85 98 85 

Summa 15 115 37 210 11 695 34 811 

Not 10 
Finansiella kostnader Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2021 

Ränta på lån -1 522 -1 652 -11 053 -12 076 

Övriga finansiella kostnader -891 -727 -4 663 -1 295 

Summa -2 413 -2 379 -15 716 -13 371 
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Not 11 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Ingående bokfört värde 913 946 944 462 1 893 729 1 913 526 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 490 955 1 556 596 2 694 306 2 808 865 

Årets anskaffningsvärde 65 641 141 942 98 631 187 971 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 -13 781 -39 284 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Omföringar 0 0 5 932 0 

Pågående    72 026 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 556 596 1 698 538 2 785 088 3 029 578 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -577 009 -612 134 -800 577 -857 339 

Årets avskrivningar -35 125 -37 742 -63 978 -70 965 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 -5 179 455 

Utgående ackumulerade avskrivningar -612 134 -649 876 -869 734 -927 849 

Tillkommer förändring koncernbolag    31 946 

Utgående bokfört värde 944 462 1 048 662 1 915 354 2 101 729 

     

Specifikation av utgående bokfört värde     

Markreserv 15 862 15 862   

Verksamhetsfastigheter 213 012 212 227   

Vatten- och avloppsanläggningar 338 606 442 937   

Hamnar 87 137 91 552   

Publika fastigheter 244 054 241 397   

Hyres- och industrifastigheter 1 907 1 877   

Brandstationer 4 570 4 348   

Övriga fastigheter 39 314 38 491   

Totalt 944 462 1 048 662   
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Not 12 
Maskiner och inventarier Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Ingående bokfört värde 62 090 62 870 71 750 72 178 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 156 395 169 052 194 384 207 743 

Årets anskaffningsvärde 8 163 9 653 10 068 13 835 

Försäljningar/utrangeringar -1 411 -1 214 -2 191 -2 191 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Omföringar 0 0 -378 0 

Finansiell leasing 2020 5 905 -5 905 0 -5 905 

Finansiell leasing 2021 0 5 254 6 125 5 254 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 169 052 176 841 208 008 218 736 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -94 305 -106 182 -122 634 -135 565 

Årets avskrivningar -11 893 -12 436 -13 641 -14 215 

Försäljningar/utrangeringar 16 76 680 869 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -106 182 -118 542 -135 596 -148 911 

Utgående bokfört värde 62 870 58 300 72 412 69 743 

Not 13 
Pågående arbete Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Pågående ny-, till- och ombyggnad 5 188 23 240 33 143 23 240 

Pågående ny-, till- och ombyggnad, VA 72 186 30 943 72 186 30 943 

Summa 77 374 54 183 105 329 54 183 

Not 14 
Finansiella anläggningstillgångar Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Aktier i kommunens bolag 71 950 71 950 0 0 

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

Förlagslån Kommuninvest 0 0 0 0 

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

Andelar i Kommunassurans 936 936 936 936 

Andelar i Kommuninvest1 14 640 14 640 14 640 14 640 

Bidrag till statlig infrastruktur 2 223 2 124 2 223 2 124 

Långfristig fordran Österlen VA 0 3 366 0 3 366 

Övriga aktier, andelar och fordringar 45 45 45 45 

Summa 96 049 99 316 24 099 27 366 
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 2021 till 
19 065 000 kr. 
  



 

 

50 

 

RÄKENSKAPER 

Not 15 
Förråd och lager Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Lager, Österlens museum 407 398 407 398 

Lager, gata/park 688 688 688 688 

Lager och förråd, koncern 0 0 1 355 1 287 

Summa 1 095 1 086 2 450 2 373 

Not 16 
Exploateringsfastigheter Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Fastigheter för bostäder 9 245 10 107 9 245 10 107 

Fastigheter för industri 6 335 14 115 6 335 14 115 

Summa 15 580 24 222 15 580 24 222 

Not 17 
Kortfristiga fordringar Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Kundfordringar 28 886 14 564 37 173 25 034 

Fordringar till staten 6 222 4 616 6 796 5 009 

Mervärdesskattefordringar 9 959 10 238 14 194 11 343 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 256 63 591 59 211 67 987 

Kommunal fastighetsavgift 58 032 65 855 58 032 65 855 

Övriga kortfristiga fordringar 2 140 879 10 348 3 114 

Kortfristiga fordringar koncern 0 0 0 -11 165 

Summa 145 495 159 744 185 754 167 177 

Not 18 
Kortfristiga placeringar Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Pensionskapital 169 064 201 926 169 064 201 926 

Summa 169 064 201 926 169 064 201 926 

Not 19 
Kassa och bank Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Bankgiro och bankkonto 195 122 212 439 234 613 271 314 

Summa 195 122 212 439 234 613 269 899 
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Not 20 
Eget kapital Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Ingående resultatutjämningsreserv 40 000 40 000 40 000 40 000 

Ingående social investeringsfond 4 055 3 779 4 055 3 791 

Ingående eget kapital, övrigt 786 166 868 014 888 091 988 705 

Summa ingående eget kapital 830 221 911 792 932 146 1 032 496 

Resultatutjämningsreserv 0 10 000 0 10 000 

Årets sociala investeringsfond -276 280 -276 280 

Årets resultat, övrigt 82 123 107 128 100 785 127 558 

Summa årets resultat 81 847 117 408 100 509 137 838 

Utgående resultatutjämningsreserv 40 000 50 000 40 000 50 000 

Utgående social investeringsfond 3 779 4 071 3 779 4 071 

Utgående eget kapital, övrigt 868 014 975 009 988 876 1 126 308 

Summa utgående eget kapital 911 793 1 029 080 1 032 655 1 170 379 

Not 21 
Avsättningar Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Summa ingående avsättningar 29 235 31 367 35 750 39 291 

Ingående avsättningar pensioner 24 335 28 137 28 216 28 137 

Utbetalningar -1 435 -1 614 -1 600 -1 614 

Nyintjänad pension 2 185 987 2 185 987 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 546 384 636 384 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 0 395 0 395 

Ändrad samordning 0 0 0 0 

Övrig post 1 764 292 1 764 292 

Förändring av löneskatt 742 108 724 108 

Utgående avsättningar pensioner 28 137 28 689 31 925 28 689 

Ingående övriga avsättningar 4 900 3 500 7 453 3 500 

Övriga avsättningar under året -1 400 -3 500 -87 -3 500 

Avsättningar koncernbolag 0 0 0 24 957 

Utgående övriga avsättningar1 3 500 0 7 366 24 957 

Summa utgående avsättningar 31 367 28 689 39 291 53 646 
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Ansvarsförbindelse Kommunen 
2020-12-31 

Kommunen 
2021-12-31 

Ingående ansvarsförbindelse 368 881 360 395 

Pensionsutbetalningar -18 015 -22 259 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 840 6 292 

Aktualisering 0 0 

Övrig post 2 346 - 6 004 

Nyintjänad 0 0 

Ändrat livslängdsåtagande i RIPS 0 11 894 

Förändring av löneskatt -1 657 0 

Utgående ansvarsförbindelse 360 395 350 318 

Förpliktelse minskad genom försäkring1 75 625 82 468 

Överskottsmedel i försäkring 0 0 

Aktualiseringsgrad 97,0 % 97,0 % 
1 Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade från år 1998 och 
framåt. Simrishamns kommun ingick år 1997 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per den 31 december 2021 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 2021 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 680 mnkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 1 238 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 258 mnkr. 

Not 22 
Långfristiga skulder Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Skulder till kreditinstitut 330 000 330 000 806 531 1 016 050 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp 122 242 127 095 122 242 127 095 

VA investeringsfond 18 785 18 300 18 785 18 300 

Investeringsbidrag, statliga1 24 551 38 374 24 551 38 374 

Investeringsbidrag, ej statliga 1 719 1 652 1 719 1 652 

Övriga långfristiga skulder 5 254 4 586 5 474 4 989 

Summa 502 551 520 007 979 302 1 206 460 
1 Under året erhölls fyra stycken investeringsbidrag: 8,7 mnkr från Naturvårdsverket avseende rening av avloppsvatten från 
läkemedelsrester, 2,0 mnkr från länsstyrelsen avseende bättre status i vattendragen,1,1 mnkr från Region Skåne avseende 
Skåneexpressen samt 0,7 mnkr från Boverket avseende aktivitetspark i Simrishamn 
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Not 23 
Kortfristiga skulder Kommunen 

2020-12-31 
Kommunen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Skulder till kreditinstitut 0 0 335 500 160 000 

Leverantörsskulder 41 419 43 850 64 220 57 583 

Kortfristig skuld, koncernkonto 21 869 44 471 21 869 44 471 

Anläggningsavgift, återbetalning 2 399 0 2 399 0 

Mervärdesskatteskulder 1 513 0 2 660 1 744 

Preliminär skatt 12 508 11 386 15 143 11 386 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 183 066 184 192 227 101 187 923 

varav semesterlöneskuld 47 865 50 394 50 398 50 394 

varav upplupna löner 7 719 8 187 7 719 8 187 

varav pensionskostnad 22 825 23 370 25 531 23 370 

varav särskild löneskatt 10 722 6 128 11 219 6 128 

varav arbetsgivaravgifter 17 723 15 858 18 494 15 858 

varav periodiserad skatteintäkt 26 762 13 742 28 919 13 742 

varav upplupna räntekostnader 492 442 5 016 442 

varav övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 958 66 071 81 807 69 802 

Övriga kortfristiga skulder 207 -487 6 367 39 202 

Kortfristig del leasing 0 668 0 668 

varav koncerninterna skulder 0 0 0 -11 267 

Summa 262 981 284 081 675 259 491 710 

Not 24 
Ej likviditetspåverkande poster Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Justering värdeförändring pensionsmedel -9 850 -32 825 

Justering förändring leasing 0 -651 

Summa -9 850 -33 476 

Not 25 
Förändring kortfristiga fordringar Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Fordringar -7 415 -14 267 

Förråd och lager 1 628 9 

Exploateringsfastigheter -6 030 -8 642 

Summa -11 817 -22 900 

Not 26 
Ökning av kortfristiga placeringar Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Pensionskapital aktier 0 0 

Pensionskapital räntebärande -7 500 -13 036 

Summa -7 500 -13 036 
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Not 27 
Minskning av kortfristiga placeringar Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Pensionskapital aktier 15 600 11 500 

Pensionskapital räntebärande 4 100 1 500 

Summa 19 700 13 000 

Not 28 
Materiella anläggningstillgångar, investering och försäljning Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Årets anskaffningar -109 666 -128 629 

Summa investeringar -109 666 -128 629 

Årets försäljningar 1 411 1 235 

Summa försäljningar 1 411 1 235 

Not 29 
Finansiella anläggningstillgångar, investering och försäljning Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Årets anskaffningar, aktier i kommunala bolag -2 500 0 

Summa investeringar - 2 500 0 

Årets upplösning, bidrag till infrastruktur 99 99 

Summa försäljningar 99 99 

Not 30 
Leasingavgifter avseende operationell leasing Kommunen 

2020 
Kommunen 

2021 

Framtida minimileasavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 8 770 8 174 

Senare än 1 år men inom 5 år 5 586 4 563 

Senare än 5 år 0 0 

Summa 14 356 12 737 

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

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2021 

Grundbelopp 2019 0 0,9 
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Begreppsförklaringar 
Ansvarsförbindelser är förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter och liknande. Om 
förpliktelsen måste infrias belastar den resultatet. 

Avskrivningar är värdeminskning på anläggningstillgångar enligt plan utifrån Sveriges kommuner och 
regioners modell. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen den 31 december och hur den förändrats under året. 

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

Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna 
bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. 

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

Investeringsredovisningen omfattar investeringar i fastigheter och anläggningar, maskiner och 
inventarier. 

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

Nettoinvesteringar utgörs av investeringsutgifter minus investeringsbidrag. Investeringsbidrag redovisas 
som en långfristig skuld i enlighet med rekommendation. 

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

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

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

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

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar och anger betalningsstyrkan på lång sikt. 

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

Utdebiteringen anger hur stor del av intjänad hundralapp som ska erläggas i kommunalskatt.
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Koncernen 

Nedan lämnas kortfattad information om de bolag och kommunalförbund om vilka kommunen har 
väsentligt inflytande. 

Simrishamns bostäder AB 
Övergripande information (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal anställda (st) 22 24 

Nettoomsättning 132 068 129 400 

Resultat efter finansiella poster 17 203 13 930 

Nettoinvesteringar 54 560 45 373 

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. 

Årets händelser 
• Nybyggnation av 24 lägenheter i kvarteret Simrishamn Solrosen 17 (Raketen) färdigställdes. 
• Ny affärsplan är antagen för åren 2021-2024 
• Anställning av ny ekonomichef under året. Anställningen påbörjades i juni 2021. 
• Simbo vann sin andra kundkristall för bästa produktindex i konkurrens med cirka 300 andra 

privata och allmännyttiga fastighetsbolag i Sverige. 

Verksamhetsuppföljning 
Det före detta äldreboendet Tulpanen i Hammenhög har fått ny inriktning och i samband med detta även 
nytt namn, Cypressen. Fastigheten är nu konverterad till ett konceptboende där gemenskap mellan de 
boende är ett ledord. Samtliga bostäder är uthyrda och en är uthyrd till Gärsnäs församling. Övriga lokaler 
i byggnaden upplåts till de boende för olika former av aktiviteter. 

Miljöarbete – Simrishamnsbostäder har påbörjat konvertering av konventionella gräsmattor till ängsmark. 
Syftet är att skapa mer naturliga habitat för våra insekter och småkryp, binda koldioxid samt underlätta 
vattenavrinning. 

Ekonomi 
Bolaget visade ett resultat på 13,9 mnkr, vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Bolagets underhålls- och 
nyinvesteringar uppgick till 45,4 mnkr. 

Framtid 
Bolaget ser positivt på framtiden avseende uthyrningsläget och på sikt i form av nybyggnation. 
Simrishamnsbostäder har påbörjat en ny detaljplaneprocess för Bruksområdet/Tegelbruket 6 beläget i 
centrala Simrishamn. Ny detaljplan planeras för knappt 60 nya bostäder och verksamhetslokaler. 
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Simrishamns näringslivsutveckling AB 
Övergripande information (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal anställda (st) 0 0 

Nettoomsättning 10 932 11 482 

Resultat efter finansiella poster 3 555 2 330 

Nettoinvesteringar 5 723 40 406 

Uppdrag 
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 
• Nybyggnation av Simrishamn Hyveln 1 har i stort sett färdigställts. 

Verksamhetsuppföljning 
Bolaget genomförde byggnation av nytt lager-, kontor och personalutrymme på Simrishamn Hyveln 1. 
Bolagets fastigheter var fullt uthyrda och ett antal nya kontorsrum skapades på Skeppet, vilka också blev 
uthyrda. 

Bolaget har under året sålt och fått in slutlikvid för följande tomter på området Skansen i 
Simrishamn: Garvaren 22 för uppförande av 34 bostadsrätter (Svävaren), Garvaren 21 (för uppförande av 
33 bostadsrätter (Fiskmagasinet) samt Garvaren 20 och 24 för uppförande av cirka 50 bostadsrätter och 
kooperativa hyresrätter (Residens Simrishamn). 

Ekonomi 
Bolaget visade ett resultat efter skatt på 2,3 mnkr. Hyresintäkterna översteg budget och kostnaderna var i 
fas med budget. 

Framtid 
Bolaget för en löpande dialog med ägare och kunder för att tillgodose behov av lokaler i Simrishamns 
kommun. Under 2022 kommer en tillbyggnad att ske i kvarteret Galaxen i Simrisham i form av 1 600 
kvadratmeter kontorsyta till socialförvaltningen. 
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Österlens kommunala renhållnings AB 
Övergripande information (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal anställda (st) 0 0 

Nettoomsättning 39 719 41 339 

Resultat efter finansiella poster -129 198 

Nettoinvesteringar 0 0 

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. 

Årets händelser 
• Implementering av en rad IT-lösningar har skett för att möta kunders önskemål, till exempel 

finns möjlighet att begära sms-avisering dagen innan tömning. 
• Tomelilla kommun har beslutat att utreda möjligheterna att avveckla bolaget. 

Verksamhetsuppföljning 
6 344 ton hushållsavfall transporterades till förbränning under 2021. 2 529 ton matavfall och 108 ton 
fettavskiljarslam fraktades för återvinning till biogas och biogödsel. Totalt innebär det en ökning med 213 
ton jämfört med 2020. Ökningen beror troligen på en effekt av coronapandemin där många valt att bo i 
sitt fritidsboende på heltid. Under den senaste tioårsperioden har hushållens restavfall minskat från 8 636 
ton till 6 352 ton per år, det vill säga en minskning med 36 procent. Samtidigt har mängden matavfall som 
samlats in ökat från 73 ton till 2 529 ton per år. 

Ekonomi 
Bolaget visade ett resultat på 0,2 mnkr. Omsättningen ökade med cirka fyra procent under 2021 jämfört 
med föregående år. Det berodde på en höjning av renhållningstaxorna, samtidigt som antalet kunder i 
området ökade. Avfallet till återvinningsstationerna minskade, vilket medförde minskade kostnader. 

Framtid 
Bolagets viktigaste arbete under de kommande åren kommer att vara införandet av bostadsnära insamling 
i verksamhetsområdet. 
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Österlen VA AB 
Övergripande information (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal anställda (st) 52 53 

Nettoomsättning 27 258 215 098 

Resultat efter finansiella poster 29 24 

Nettoinvesteringar 1 368 331 

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

Årets händelser 
• Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring för att skapa en gemensam organisation, 

som består av tre avdelningar: kundtjänst och internservice, teknik och projekt samt drift och 
underhåll. 

• Arbete har skett med att skapa gemensamma IT-system. 

Verksamhetsuppföljning 
Inom Simrishamns kommun har 223 akuta insatser gjorts på ledningsnätet varav 83 vattenläckor, åtta 
avloppsras samt 55 ventilbyten. Cirka fyra mil ledningar har spolats och filmats för att kontrollera status. 
Cirka 15 mil av dricksvattenledningsnätet har luft- och vattenspolats som ett led i att säkerställa en god 
dricksvattenkvalitet. Bevattningsförbud har varit utfärdat över sommarmånaderna i Simrishamns kommun 
för hela kommunen utom Simrishamns tätort. 

Ekonomi 
Bolaget fakturerar Simrishamn och Tomelilla kommun löpande för drifts- och investeringsutgifter, vilket 
innebär att bolaget redovisade ett nollresultat. 

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: 

• 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. 
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Övergripande information (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal anställda 17 15 

Nettoomsättning 17 407 16 491 

Resultat efter finansiella poster 73 68 

Nettoinvesteringar 0 113 

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

Årets händelser 
• Förändringar gjordes i tillsynen och ställdes om till digitala inspektioner/kontroller på de 

verksamheter det varit möjligt. 
• Trängselkontroller har skett på serveringar. 

Verksamhetsuppföljning 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt. De rapporter som 
presenterats avser bland annat vindkraftverk, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar och digitalt 
tillsynsprojekt på vårdhem. Livsmedelskontrollerna uppgick till 473 stycken och 920 trängselkontroller. 
Det utfördes 162 inspektioner på tobak, öl och receptfria läkemedel. Det utfördes 280 
hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 34 inspektioner klagomål. På lantbruk utfördes 109 
inspektioner och 241 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. När det gäller alkoholtillsyn så 
har det utförts 67 inspektioner. Sammanlagt har det under året utförts 2 402 stycken 
kontroller/inspektioner/tillsyn. Med anledning av pandemin så är inte alla kontroller/inspektioner/tillsyn 
utförda fysiskt på verksamheterna utan som skrivbordstillsyn eller digitalt. 

Ekonomi 
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. I bokslutet finns reserverat återbetalning till 
medlemskommunerna på 2,8 mnkr, eftersom enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget 
kapital maximalt uppgå till en procent av inbetalda medlemsavgifter. 

Pandemin har utifrån ett ekonomiskt perspektiv haft en positiv påverkan på miljöförbundets utfall 2021. 
Förbundet har erhållit cirka 1,0 mnkr i statlig ersättning för tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Framtid 
För att följa med utvecklingen i samhället satsar förbundet på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. 
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Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 
Övergripande information (tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Antal anställda (st) 48 50 

Nettoomsättning 71 708 73 934 

Resultat efter finansiella poster 416 -2 003 

Nettoinvesteringar 2 906 3 156 

Uppdrag 
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 
• Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund ansvarar från och med 1 april för administrationen 

avseende kommunikationssystemet Rakel Skåne. Det ska leda till att underlätta Rakel-
användandet bland Skånes räddningstjänster, kommuner och kommunägda bolag. 

Verksamhetsuppföljning 
Pandemin satte sin prägel på samhället i stort och även på Sörfs verksamhet. Flera planerade aktiviteter 
fick ställas in. Verksamheter som externutbildning och tillsyn har haft en stor påverkan. Risken med ett 
mindre antal tillsyn är att brister i brandskyddet inte upptäcks och åtgärdas. 

Förbundet deltog i 1 169 insatser under året, att jämföra med 1 084 föregående år. Den största 
förändringen är ökning av automatiska brandlarm. Förbundet arbetar aktivt tillsammans med 
anläggningsägarna för att minska antalet onödigt utlösta automatiska brandlarm. 

Ekonomi 
Förbundet redovisade ett negativt resultat på -2 mnkr. Pensionskostnaderna blev 2,6 mnkr högre än 
budgeterat på grund av tidigare anställningar och pensionsavgångar. Som förebyggande åtgärd har nu all 
personal kontrollerats av KPA avseende tidigare anställningar för att förhindra liknade kostnader. 

Framtid 
Förbundet har genomgått en stor förändring på ledningsnivå. Ny förebyggande chef, biträdande 
räddningschef, operativ chef samt distriktschef har tillträtt under 2021. När den nya organisationen har 
implementerats kommer arbetet med att se över hur verksamheterna kan utvecklas, liksom vad som är 
aktuellt och vad som ska prioriteras för att verksamheterna ska vara så engagerade och effektiva som 
möjligt. 
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Kommunfullmäktige 
Ordförande: Henrik Mårtensson (C) till och med den 31 maj 2021.  
Christer Akej (M) från och med den 1 juni 2021 

Uppdrag 
• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande organ. 
• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, till 

exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
översikts- och 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. 

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 2021 och beredningen överlämnade sin slutliga rapport till kommunfullmäktige i 
december 2021. 

• Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2021 valdes Henrik Mårtensson (C) till 
ny ordförande i fullmäktige. Henrik Mårtensson (C) valde att avsäga sig uppdraget och på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021 valdes Christer Akej (M) till ny ordförande 
för kommunfullmäktige. 

Verksamhetsuppföljning 
Kommunfullmäktige hade under året tio ordinarie sammanträden. De flesta sammanträden genomfördes 
digitalt med ledamöterna på distans på grund av coronapandemin. 

Kommunfullmäktige uppmuntrade till medborgardialog och medborgarinflytande, bland annat genom 
allmänhetens frågestund, som dessvärre inte kunde anordnas under 2021 på grund av pandemin. 

Nio motioner och åtta interpellation inkom under året. 

 

 
                                                      Sessionssalen, rådhuset i Simrishamn Fotograf: Anita Ipsen 
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Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 0 0 

Kostnader -1 497 -1 299 

Nettokostnader -1 497 -1 299 

Budget -1 219 -1 263 

Budgetavvikelse -278 -36 

Kommunfullmäktige hade ett mindre underskott, vilket berodde på att arvodena blev högre än budgeterat. 

Framtid 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021 att lokalen Skeppet på Marint centrum i Simrishamn ska 
användas som lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framöver. 

Kommunfullmäktiges sammanträden kommer framöver att utvecklas digitalt med bland annat digitalt 
upprop, möjlighet till digital votering och möjlighet att begära ordet genom digital talarlista. 

Från och med nästa mandatperiod kommer kommunfullmäktige att ha 41 ledamöter i stället för befintliga 
49 ledamöter, enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2021. 

 

 

 

                                  Invigning av ”Österlen lyser”. Fotograf: Elisabeth Wikenhed 
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Revisionen 
Ordförande: Alf-Göran Andersson (M) 

Uppdrag 
• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i enlighet 

med kommunallagen, god revisionssed och kommunrevisionens reglemente. 

Årets händelser 
• Förutom lagstadgad granskning av delårs- och årsbokslut har kommunrevisionen genomfört 

djupgranskningar och grundläggande granskningar. Djupgranskningar under 2021 gäller 
vuxenutbildning (barn- och utbildningsnämnden), kvalitetsledningssystem (socialnämnden) och 
långsiktig ekonomisk planering (kommunstyrelsen). Bevakningsgrupperna har i sin 
grundläggande granskning träffat företrädare för verksamheterna. Granskningar har skett utifrån 
revisionens risk- och väsentlighetsanalys. 

• Kommunrevisionen har under hösten tillskrivit kommunstyrelsen om klarläggande av 
betalningsrutiner mellan kommunen och Österlen VA AB. 

• Revisionen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium genomfört en utbildning kring 
frågor relaterade till ansvarsprövningen och revisionens arbete med risk- och 
väsentlighetsanalys. 

Verksamhetsuppföljning 
Under våren genomförde revisorerna en risk- och väsentlighetsanalys per nämnd, som utmynnade i en 
revisionsplan för år 2021. Planen har följts upp på varje revisionssammanträde för att säkerställa att all 
verksamhet reviderats utifrån analysens riskbild. Revisionen har tillsammans med ekonomienheten 
genomfört den årliga uppföljningen av avtalet gällande revisionstjänster. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 0 0 

Kostnader -1 302 -1 269 

Nettokostnader -1 302 -1 269 

Budget -1 329 -1 353 

Budgetavvikelse 27 84 

Revisionen visade ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet berodde främst på att arvodena var lägre än 
budgeterat. 

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. 
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Valnämnden 
Ordförande: Carl Strömberg (M) till och med den 19 december 
Matts Karlsson (M) från och med den 20 december 

Uppdrag 
• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. 
• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt 

rekrytera och utbilda röstmottagare. 
• Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och för kommunala bud. 

Årets händelser 
• Matts Karlsson (M) valdes till ny ordförande för valnämnden den 20 december 2021. 
• Valnämnden hade ett sammanträde under året. 
• Arbetet med förberedelser inför valet 2022 startades under hösten. 

Verksamhetsuppföljning 
Valnämnden har haft sammanträde då planering inför det allmänna valet till riksdagen 2022 har påbörjats. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 0 0 

Kostnader 0 -19 

Nettokostnader 0 -19 

Budget -20 -20 

Budgetavvikelse 20 1 

Valnämnden hade en budget i balans under året. 

Framtid 
Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige, vilket innebär ett aktivt år för valnämnden. 
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Överförmyndaren 
Överförmyndare: Roland Persson 

Uppdrag 
• Vara tillsynsmyndighet för ansvarsområdet godmanskap, förvaltarskap, förmyndarskap samt 

godmanskap för ensamkommande barn/ungdomar. Överförmyndaren är också en utredande och 
beslutande myndighet. 

Årets händelser 
• Processen att gå samman med Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner med gemensam 

överförmyndarnämnd och handläggarkontor från och med 2023 påbörjades. 
• Arbetssätt samt informations- och utbildningsaktiviteter anpassades efter rådande situation under 

coronapandemin. 
• Beslut fattades att förstärka med 1,0 handläggare från 2022 på grund av ärendebelastningen. 

Verksamhetsuppföljning 
Antalet ärenden med ställföreträdarskap var vid årets slut 409, varav 277 var godmanskap och 61 
förvaltarskap. Totalt antal ställföreträdare var 285. Detta är i paritet med siffrorna för föregående år. 

Antalet handläggare var 1,25. 

Kommunfullmäktige fastställde inga verksamhetsspecifika nämndmål för 2021 avseende 
överförmyndaren. Överförmyndaren satte egna verksamhetsmål innehållande korrekt 
myndighetsutövning med korta handläggningstider. Länsstyrelsens årliga uppföljning visade att målen i 
allt väsentligt uppnåddes. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 210 2 

Kostnader -3 283 -2 975 

Nettokostnader -3 073 -2 973 

Budget -2 978 -2 887 

Budgetavvikelse -95 -86 

Överförmyndaren visade ett underskott på 0,1 mnkr. Budgetöverskridandet berodde främst på att extra 
resurser behövdes under våren för att granska årsredovisningarna, sammanlagt 344 stycken. Underskottet 
härrör sig också till att utbildningskostnader och reseersättningar för medarbetare och företrädare var 
högre än budgeterat. 

Framtid 
Antalet personer med företrädare har i huvudsak en följsamhet med demografin. Den nya lagstiftningen 
om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet beräknas få betydelse först längre fram. Processen att gå 
samman i en gemensam överförmyndarnämnd kommer att kräva mycket arbete, men förväntas ge 
positiva effekter på verksamheten 
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Kommunstyrelsen 
Ordförande: Jeanette Ovesson (M) 
Förvaltningschef: Diana Olsson 

 

Uppdrag 
• 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. 

• 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 
• Kommunens nämnder och helägda bolag tog fram handlingsplaner för åren 2021–2024 kopplade 

till hållbarhetspolicyns ställningstaganden som hade antagits i december 2020. Mot en hållbar 
framtid – hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030 pekar ut viljeinriktningar och 
för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. 
Handlingsplanernas aktiviteter följs upp och redovisas i respektive nämnd/bolag. 

• Från och med den 1 januari 2021 finns en gemensam säkerhets- och beredskapsorganisation med 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Samarbetet ger en ökad tillgång till 
specialistkompetenser och möjligheterna att stödja varandra vid händelser stärks. 

• Med anledning av den fortsatta utvecklingen av coronapandemin låg arbetsmiljöfokus på att 
mildra dess effekter. 

• Ett nytt ekonomisystem upphandlades. Det nya systemet ska var i drift den 1 januari 2022. 
• Ett nytt backupsystem installerades och implementerades, gemensamt med Tomelilla kommun, 

som en del i vårt säkerhetsarbete. 

Verksamhetsuppföljning 
Arbetet med att säkra arbetsmiljön kopplat till att arbeta hemma på grund av coronapandemin 
intensifierades och kommer att pågå också framöver. Olika restriktioner togs under året bort, återkom och 
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ändrades löpande, vilket gjorde det svårt att ha en enhetlig plan för hur verksamheterna skulle agera i 
olika situationer. Stöddokument togs fram som ska underlätta hanteringen av vardagen efter 
coronapandemin. 

Arbetet med heltid som norm fortsatte på de förvaltningar som ännu inte har genomfört detta fullt ut. 

IT-enheten och kanslienheten inledde tillsammans ett ettårigt, kommunövergripande delprojekt med fokus 
på administrativ och digital ordning och reda. Det ingår i Digitalt först-projektet som initierades 2016. 

IT-enheten deltog i en pilot för Sveriges kommuner och regioners nationella projekt Säker digital 
kommunikation. Projektets syfte är att skapa en plattform där man digitalt kan skicka känsliga uppgifter 
mellan kommuner och andra myndigheter. 

Bredbandsutbyggnaden påbörjades i ett stort landsbygdsprojekt för ett par hundra fastigheter med hjälp av 
bidrag från länsstyrelsen. Redan före projektstart hade 95 procent av invånarna tillgång till bredband med 
fiber. 

Arbetet med att digitalisera viktiga styrprocesser inom ekonomi- och verksamhetsstyrning påbörjades 
under året. Kommunens beslutsstödsystem fick en ny produktionsmiljö och systemet kan nu användas för 
de ekonomiska rapporterna samt uppföljning av kommunens mål och uppdrag. Systemet gör att 
medarbetarna kommer att få tillgång till bättre och tydligare information på ett ställe. 

Arbetet med e-arkiv pausades och avtalet sades upp efter oförutsedda problem hos systemleverantören. 
Arbetet förväntas återupptas igen under våren 2022. 

Informations- och kommunikationsinsatser under året var främst kopplade till pandemin, något som varit 
framgångsrikt: i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning tillhör kommunen de bästa i landet av 
de undersökta kommunerna. Simrishamns kommun är, som tidigare år, en av landets bästa myndigheter 
när det gäller sociala medier. 

Under 2021 inkom det 71 stycken Simrishamnsförslag till kommunen. Detta kan jämföras med att 2019 
inkom det 54 medborgarförslag och under 2020 inkom det 64 förslag. Simrishamnsförslag som lämnas 
finns tillgängligt för andra att rösta på under 60 dagar. Om minst 75 personer röstar på förslaget går det 
vidare till politisk behandling. Simrishamnsförslaget ersatte de tidigare medborgarförslagen. 

Kontakt Simrishamn hanterade cirka 60 000 ärenden under året, vilket är i paritet med föregående år. Av 
samtliga inkomna ärende hanterades hälften direkt i Kontakt Simrishamn, oavsett hur ärendet inkom. Den 
vanligaste ärendetypen var frågor gällande bygglov följt av hemtjänst, hjälpmedel och hemsjukvård. 

Kontakt Simrishamn har fört diskussioner med förvaltningar för att uppnå målbilden om att 70 procent av 
kommunens ärenden och frågor utifrån Rosa- metodens nivå 1–4 ska hanteras i Kontakt Simrishamn. 
Arbetet med att identifiera vilka arbetsuppgifter det innebär fortsatte. 

Upphandling genomfördes och tilldelningsbeslut på fem år tecknades med entreprenör för en flexibel 
lokal buss som trafikerar tätorten. Busslinjen kallades tidigare Snurringen och ingick i Skånetrafikens 
utbud. Nu är kommunen huvudman och resorna kostnadsfria. 

Beslut togs om att, för kalenderåret 2022, förlänga avtalet med Skånetrafiken gällande avgiftsfri 
kollektivtrafik för seniorer. 

Under hösten återupptogs företagsbesöken och den årliga företagarkvällen hölls i november. På 
företagskvällen utsågs Reslow Agri AB till Årets företagare, Nilssons på Orelund AB utsågs till Årets 
unga företagare, utmärkelsen Årets nyföretagare tilldelades Österlenburgare och österlen.se blev Årets 
näringslivsambassadör. 
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Coronapandemin påverkade antalet besökare/turister i Simrishamns kommun positivt. Den preliminära 
statistiken från Statistiska centralbyrån visar att under januari-oktober ökade antalet gästnätter i 
kommersiella boendeformer med fler än nio bäddar (som hotell, vandrarhem, camping och stugbyar) med 
6 procent jämfört med 2019, från 262 000 gästnätter till 279 000 gästnätter. Jämfört med motsvarande 
period för 2020 är ökningen 12,8 procent. 93 procent av gästnätterna avser svenskar som besökte 
kommunen och intresset av att vara ute i naturen för att cykla och vandra var stort. 

Turistcenter arbetade med att ta fram en handlingsplan för hur Simrishamns kommun och sydöstra Skåne 
ska jobba med Tourism in Skånes strategiska färdplan för turism, Skåne mot 2030 – Tourism Matters. 
Fem strategier togs fram och samtliga finns i kommunens hållbarhetspolicy. 

Arbetsförmedlingen fick minskad budget för extratjänster, vilket påverkade både antalet nya beslut och 
hur många pågående som kunde förlängas i våra kommunala verksamheter. Totalt hade 35 personer 
beslut om extratjänst i kommunala verksamheter under året. 

63 ungdomar erbjöds feriearbete och 51 tackade ja till en plats. Projekt Sommarföretagare genomfördes 
tillsammans med Sjöbo och Tomelilla kommuner, med finansiering av Region Skåne och 
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, sex ferieungdomar från Simrishamn deltog. 

Marint centrum arbetade lokalt, nationellt och inom EU för utveckling av hållbart fiske. Riksdagen antog 
betänkandet Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön med flera viktiga åtgärder för 
Simrishamnsfisket. 

Simrishamns kommun deltog i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning tillsammans med 161 
andra kommuner. Resultat visade bland annat att 96,2 procent av de som besvarat undersökningen tyckte 
att kommunen är en bra plats att bo och leva på, vilket var en toppnotering bland alla undersökta 
kommuner. 84,6 procent tyckte att kommunen sköter sina olika verksamheter bra, sju av tio kunde 
rekommendera andra att flytta hit, men nästan fyra av fem tyckte inte att invånarnas möjlighet till insyn 
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 7 190 7 769 

Kostnader -90 857 -95 122 

Nettokostnader -83 667 -87 353 

Budget -91 611 -96 090 

Budgetavvikelse 7 944 8 737 

   

Nettoinvesteringar 1 991 2 170 

Budget 3 878 4 987 

Budgetavvikelse 1 887 2 817 

Kommunstyrelsen visade ett överskott på 8,7 mnkr. 

Kommunledningskontorets enheter uppvisade ett överskott på 3,6 mnkr, framför allt beroende på tjänst- 
och föräldraledigheter. Överskottet härrör också från att konsulttjänster inte behövde nyttjas i den 
utsträckning som budgeterats samt att aktiviteter inte kunde genomföras på grund av coronapandemin så 
som, kurser och resor. Överskottet berodde även på att ett nytt, dyrare avtal avseende datakommunikation 
till kommunens verksamheter inte började gälla som planerat, samt att kostnaderna för e-arkiv blev 
betydligt lägre eftersom projektet pausades och avtalet sades upp efter oförutsedda problem hos 
systemleverantören. 
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Kostnader för färdtjänst blev lägre än budgeterat samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom 
kommunens gränser för de som fyllt 75 år knappt utnyttjades på grund av pandemin, vilket ledde till ett 
överskott på 2,2 mnkr. 

Kostnader för medlemsavgifter till förbund och organisationer blev 1,4 mnkr lägre än förväntat. 
Kommunen fick en återbetalning av medlemsavgiften avseende 2020 och 2021 från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund på 1,3 mnkr för att de hade redovisat ett positivt resultat. Även 
medlemsavgiften till Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund blev 0,1 mnkr lägre än budgeterat. 

En annan förklaring till kommunstyrelsens överskott var att kostnaderna för fackliga företrädare blev 0,6 
mnkr lägre än budgeterat. Detta beroende på att vissa fackliga föreningar inte använde hela sin fackliga 
tid samt att de fackliga kurser där kommunledningskontoret betalar lönen minskade under pandemin. 

År 2011 avsattes 2 mnkr till utredning av Simrishamnsbanan. Utredningen är inte längre aktuell och de 
0,2 mnkr i kvarstående medel resultatfördes. 

I övrigt härrör sig den positiva budgetavvikelsen till att det blev ett överskott på feriearbete på 0,1 mnkr. 
Det blev även 0,6 mnkr lägre kostnader för borgerliga förrättningar, ekonomisk rådgivning, försäkringar, 
fastighetsskatt, lokaler och kapitalkostnader. 

Den positiva budgetavvikelsen avseende investeringar på 2,8 mnkr berodde på att fakturorna för det nya 
ekonomisystemet inte ankom under 2021. Överskottet förklaras även av att inga medel som avsattes till 
investering i trådlösa nät användes under året. Utbyggnaden av trådlösa nät som gjordes på de särskilda 
boendena finansierades i stället genom statsbidrag. Investeringsmedlen som inte användes under året 
överförs till år 2022. 

Framtid 
Arbetet med att digitalisera processer inom ekonomi- och verksamhetsstyrning fortsätter. 

En visselblåsarfunktion kommer införas under våren enligt ett nytt EU-direktiv. 

Chefer i kommunen ska få tillgång till HR-verktyg som är användbara i deras vardag. HR-enheten 
kommer fortsätta med utvecklingsarbetet kring attraktiv arbetsgivare genom olika åtgärder. 

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken är fortsatt oklar och förtydliganden inväntas kring hur 
samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och de privata aktörer som arbetar på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen ska se ut. I början av 2022 inleds dialog kring detta mellan alla berörda parter i 
sydöstra Skåne. 

Utbyggnaden av fiberanslutning till 100 fastigheter på landsbygden kommer påbörjas efter bredbandsstöd 
från Post- och telestyrelsen på totalt 5,5 miljoner kronor. 

Ansökan om Årets stadskärna kommer lämnas in till Svenska stadskärnor och en jury kommer på besök i 
mars. Nominering och vinnare presenteras under första halvåret 2022. 
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Byggnadsnämnden 
Ordförande: Anders Johnsson (M) 
Tillförordnad förvaltningschef: Tommy Samuelsson mellan den 4 januari och den 25 april 
Förvaltningschef: Åsa Simonsson från och med den 26 april 

 

Uppdrag 
Byggnadsnämnden ska som specialreglerad nämnd enligt stadgandena i 1 kap. 4 § och 12 kap. 1 § plan- 
och bygglagen (2010:900) ha det närmaste ansvaret över byggnadsverksamheten i kommunen. Det 
åligger nämnden att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Nämnden 
ska inom sitt verksamhetsområde svara för att: 

• pröva frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, anmälningspliktiga åtgärder och övriga 
beslut enligt 9 och 10 kap. i plan- och bygglagen samt utöva tillsyn över byggnadsverksamheten 
och pröva frågor om olovligt byggande med mera enligt 11 kap. i plan- och bygglagen med flera, 
som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av annan nämnd, 

• hantera kontroll av hissar/motordrivna anordningar och ventilationssystem och enligt 8 kap. 24, 
25 §§ i plan- och bygglagen samt 5 kap. 1–16 §§ i plan- och byggförordningen (2011:38), 

• svara på remisser och underrättelser från Lantmäteriet avseende fastighetsbildning och 
fastighetsregleringar, 

• utöva kommunens tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (1998:814), 

• ansvara för kontroll av att regler för avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder (2011:13, HIN) och 
tillgänglighet på allmänna platser med mera (2011:5, ALM) efterlevs, 

• ha ansvar för prövning av dispens från reglerna om strandskydd, enligt 7 kap 18 b § i 
miljöbalken, 

• tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ansvara för Simrishamns kommuns arkitekturpris. 

Årets händelser 
• Antal inkomna ärenden under 2021 uppgick till 1 024, att jämföra med 909 under 2020. 
• Digitaliseringsprojekt initierades. 
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Verksamhetsuppföljning 
Antalet bygglovsärenden fortsatte att öka och nådde nytt rekord med 1024 inkomna ärenden under året. 
Intensivt arbete bedrevs för att rigga organisationen för att kunna möta det stora behovet. 
Rekryteringsarbetet tog mycket tid, liksom introduktionen av nyanställda. Digitaliseringsprojekt 
initierades med projektstart i september och arbetet med att utforma gemensamma rutiner inleddes.  

Samarbetet med Kontakt Simrishamn utvecklades och informationen på hemsidan uppdaterades för att 
medborgare enkelt ska hitta information om hur en bygglovsansökan går till. 

Tillsyn av enkla avhjälpta hinder (Hin) och tillgänglighet inom allmänna platser (Alm) i 
samhällsplaneringsnämndens beslutsfattande prioriterades. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 4 886 7 540 

Kostnader -6 934 -9 388 

Nettokostnader -2 049 -1 848 

Budget 2 114 2 936 

Budgetavvikelse 65 1 088 

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på drygt en miljon kronor för 2021. Överskottet fördelas på 
nämnden (0,2 mnkr) och bygglovsverksamheten (0,8 mnkr). Nämndens överskott hänförs till pågående 
pandemi då planerade utbildningar med mera ställts in. Överskottet i bygglovsverksamheten beror i 
huvudsak på ökat antal bygglovsärenden som genererat ökade intäkter. Noterbart är att utgiftsposten för 
konsulter ökat markant jämfört med budgeterad nivå. De ökade konsultkostnaderna förklaras av den stora 
mängden ärenden och vakanser i personalstyrkan. 

Framtid 
2021 var ett rekordår i fråga om antal bygglovsärenden och prognoser är att ärendemängden kommer vara 
fortsatt hög även kommande år. Det är därför viktigt att digitaliseringsprojektet fortskrider. Arbetet med 
att upphandla ett digitalt mellanarkiv pågår och planen är att detta ska tas i bruk under första halvan av 
2022. 

 

Handläggarnas tillgänglighet behöver öka. Därför har en översyn av telefontider och systematiskt 
utvecklingsarbete tillsammans med Kontakt Simrishamns påbörjats. Arbetet med ökad tillgänglighet 
kommer att fortsätta under 2022. 

                                  Nybyggnation på Järnvägsgatan i Simrishamn. Fotograf: Simrishamns kommun 
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Samhällsplaneringsnämnden 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Tillförordnad förvaltningschef: Tommy Samuelsson mellan den 4 januari och den 25 april 
Förvaltningschef: Åsa Simonsson från och med den 26 april 
 

 

Uppdrag 
• Fullgöra kommunens uppgifter inom lokalförsörjning, fastigheter, byggnader och 

infrastruktur/markanläggningar, planläggning av mark och vatten, exploateringsverksamhet, 
resurs-, naturvårds-, klimat och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning, 
kostverksamhet, städverksamhet, hamnverksamhet, vatten- och avloppsanläggningar, 
verksamhet för mätning-beräkning-kartering, GIS samt namnsättning av gator, by- och 
gårdsadresser. 

• Bereda ärenden åt kommunfullmäktige gällande översiktsplanering. 
• Vara kommunens väghållningsmyndighet, trafiknämnd och huvudman för vatten och avlopp och 

svara för de uppgifter som enligt lag eller annan författning följer av detta. 
• Företräda kommunen, främst som fastighets-/markägare, i: - vattenråd, dikningsföretag, 

samfällighetsföreningar, vägföreningar med flera. - Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening, 
Skånes luftvårdsförbund, Sveriges ekokommuner 

• Ansvara för Simrishamns kommuns miljöpris. 

Årets händelser 
• Vattenförsörjningsplan 2021 antogs av kommunfullmäktige den 21 juni. 
• Policy för etableringar inom Simrishamns tätort antogs av kommunfullmäktige den 31 maj. 
• Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021-2025 godkändes av 

kommunfullmäktige den 31 maj. 
• Om- och utbyggnad av Simrishamns stationsområde påbörjades under det sista kvartalet. 
• Kommunens kommande arkitektur- och kulturmiljöprogram var ute på samråd under perioden 6 

mars-7 maj. 
• Mobility managment-plan för Kivik enligt medfinansieringsavtal med Trafikverket godkändes 

av samhällsplaneringsnämnden den 25 februari och implementering av planen påbörjades. 
• Simrishamnsförslag i Sankt Olof verkställdes under året. 
• Ombyggnaden av räddningsstationen i Simrishamn slutfördes. 
• Två etapper av Korsavadskolans nya utemiljö färdigställdes. 
• Regler för servicenivå på badplatser i Simrishamns kommun antogs av 

samhällsplaneringsnämnden den 29 april och av kultur- och fritidsnämnden den 20 april. 
• Kommunens intresse i tankstationer för biogas avvecklades under året. 
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                                Plantering av sommarkrukor. Fotograf: Simrishamns kommun 

Verksamhetsuppföljning 
Under rapporteringsåret fortsatte samhällsplaneringsnämndens arbete med den långsiktiga fysiska 
planeringen av Simrishamns kommun med översiktsplanens tillägg och fördjupningar som redskap. För 
det nya arkitektur- och kulturmiljöprogrammet genomfördes ett digitalt samråd och en ny 
arkitekturstrategi togs fram. Samrådshandlingar togs fram för den kommande infrastrukturplanen och för 
den fördjupade översiktsplanen för Simrishamns stad. Nämndens arbete omfattade även 
bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige. Nämnden har också arbetat med 
klimatanpassningsplan, infrastrukturplan samt en utredning av dricksvattentillgången i kommunen. 

Under året antogs 15 nya detaljplaner, varav sex för bostäder. Sju planbesked fick positiva beslut och fyra 
av planbeskeden avsåg detaljplaneläggning för bostäder. 16 kommunala bostadstomter såldes som 
fribyggartomter och tre som verksamhetstomter. Prioriterade detaljplaner utgick från översiktsplanen, 
bostadsförsörjningsprogrammet, samhällsplaneringsnämndens mål, beslut om planbesked och 
hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun. 

Detaljplaner i genomförandefasen under året var Skillinge bycentrum/hamnområde, Skansenområdet i 
Simrishamn och Kivikshusen. Om- och utbyggnaden av Simrishamns stationsområde och ombyggnad av 
busshållplatser påbörjades. En skatepark i Södra planteringen i Simrishamn projekterades och 
ombyggnaden av Måns Nils torg i Borrby påbörjades. Beläggningsarbeten påbörjades under det sista 
kvartalet för Nisbethsgatan i Simrishamn på Store Bengts Strädde och Ågatan. 

Nämndens hållbarhetsarbete fortsatte i övrigt med stora insatser för kommunens vattenvård, 
energieffektivisering av kommunens lokaler, uppgradering till en grönare maskinpark för skötsel av 
utemiljöer och nya livsmedelsavtal som möjliggjorde för små, lokala leverantörer att lämna anbud. Under 
perioden var 17 procent av alla livsmedelsinköp ekologiska och kommunens livsmedelstransporter 
effektiviserades genom samordnad logistik. 

Digitaliseringsarbetet har varit i fokus. Till exempel effektiviserades kommunens fordonsadministration 
och den interna driftadministrationen. Kundservice i Simrishamns hamn digitaliserades. Under året 
digitaliserades även kartmaterial med GIS (geografiskt informationssystem).  
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Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 241 941 210 001 

Kostnader -291 120 -261 761 

Nettokostnader -49 179 -51 760 

Budget 55 064 59 257 

Budgetavvikelse 5 885 7 497 

   

Nettoinvesteringar 102 248 119 315 

Budget 175 336 175 696 

Budgetavvikelse 73 088 56 381 

   

Nettoexploatering 3 870 5 063 

Budget 0 0 

Budgetavvikelse 3 870 5 063 

Samhällsplaneringsnämnden redovisade ett överskott på 2,4 mnkr, exklusive exploateringsverksamheten. 
Avslutade exploateringsprojekt genererade ett överskott på drygt 5 mnkr. 

De verksamheter som redovisade överskott jämfört med budget är förvaltningschef och administrationen 
(1,8 mnkr). Överskottet beror i huvudsak på ej använda budgetmedel. Fastighetsenheten redovisade ett 
överskott (1,9 mnkr). Överskottet beror på lägre kostnader för försäkringspremier samt lägre 
driftkostnader i kommunens fastigheter. Även städenheten redovisade ett överskott (2,4 mnkr). 
Överskottet kan hänföras till ökad städning under coronapandemin. 

Verksamheter som redovisade underskott är planeringsenheten (1,9 mnkr). Underskottet kan till viss del 
förklaras med att arbetsinsatser bokförts som driftkostnader istället för som tidigare investeringsutgifter, i 
enlighet med gällande regelverk. Hamnenheten redovisade ett underskott (0,9 mnkr), vilket kan förklaras 
med lägre intäkter avseende fritidsbåtar och begränsat fiske. Drift och service redovisade ett mindre 
underskott (0,3 mnkr), vilket kan hänföras till ej utfört arbete. Slutligen redovisade kostenheten ett 
underskott (0,6 mnkr), vilket kan förklaras med pågående pandemi som inneburit lägre intäkter 
(försäljning). 

Utfall driftverksamheten - VA-verksamheten/kollektivet 

Verksamheten redovisade ett underskott på 0,7 mnkr. Utfallet pekar på behovet att höja kommande VA-
taxa. Underskottet utgör cirka 1 procent av VA-kollektivets totala intäkter. Resultatet är bokat till noll och 
fört till balansräkningen som kommunens fordran på VA-kollektivet. 

Framtid 
Framtiden kommer att präglas av en hållbar planering, byggnation och förvaltning av såväl landsbygdens 
som tätorternas fysiska miljöer, med särskilt fokus på att förverkliga hållbarhetspolicyn för Simrishamns 
kommun. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad, inklusive hamnen, fortsätter och 
ett stadsmiljöprogram ska påbörjas. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, som färdigställs för 
granskning, kommer att ge vägledning för den accelererande nybyggnationen, så att Simrishamns 
kommuns unika byggnadsvärden, kulturmiljöer och landskapstyper kan bevaras samtidigt som tillväxten 
ökar. 
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Den regionala samverkan kommer resultera i en regionplan som väntas ha stor betydelse för kommunens 
långsiktiga utveckling. Fler markanvisningstävlingar kommer att genomföras, där näringslivet och 
kommunen samverkar för att nå långsiktiga politiska mål avseende ökat bostadsbyggande och 
företagsetablering. Arbetssätt för markköp, eventuell försäljning av mark, arrenden och nyttjanderätter 
kommer att utvecklas. Klimatanpassning kommer att få en tydligare roll i den fysiska planeringen. 
Nämnden kommer att driva en kommunövergripande lokalförsörjningsprocess för att tillgodose framtida 
behov av lokaler för kommunens verksamheter och skötseln av allmän plats kommer att säkerställa 
attraktiva offentliga platser runt om i kommunen. 

För att ytterligare stimulera hållbarhetsarbetet kommer nämnden utveckla förmågan att ta tillvara 
möjligheter till extern finansiering inom olika verksamhetsområden. Ett exempel är att sju miljoner 
kronor erhållits i externa bidrag till vattenvårdsåtgärder. 

Digitaliseringen kommer effektivisera alla steg i samhällsbyggandet, från översiktsplanering, 
markanvändning, detaljplanering, fastighetsbildning och bygglov till byggfasen och slutligen förvaltning 
av fastigheter och utemiljöer. Rapporteringsperioden 2022 kommer särskilt handla om digitalisering av 
planeringsskedena med GIS som grundpelare, digitalisering av skötsel och underhåll av utemiljöer och 
kundservice. 

Utöver hållbarhet och digitalisering kommer det ske en kraftsamling för att stärka bemötandet gentemot 
medborgarna i kommunen. Coronapandemin har förändrat samhället och har förändrat förutsättningarna 
för den fysisk tillgängligheten. För att den fysiska tillgängligheten ska öka och förbättras krävs nya 
metoder och arbetssätt. 

 

 

 
 Panoramavy över Simrishamns hamn. Fotograf: Rickard Andersson 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Lotta Hildebrand (L) 
Förvaltningschef: Anders Johnsson 

 

Uppdrag 
• 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. 

Årets händelser 
• Coronarestriktionerna har på olika sätt påverkat kultur- och fritidsnämndens verksamheter och 

anläggningar. 
• Nytt avtal gällande driften av Tobisviks camping började gälla den 1 oktober 2021. 
• Utredning har genomförts gällande framtida drift, från och med den 1 januari 2023, av 

Korsavadsanläggningen samt utomhusbad. 
• Österlens museums stora föremålssamling kom på plats i det nya magasinet Garvaren. Under 

hösten har magasinet öppnats för besök av allmänheten. 
• En ritning för utveckling av bibliotekslokalen togs fram. Visionen är ett biblioteksrum i fas med 

tiden. 
• Bénka-dí har skapat ett samarbete med skolor, föreningar och andra aktörer för att erbjuda 

ungdomar nya möjligheter till spontanidrott. 
• Kultur- och fritidsnämnden gjorde en extra satsning på fritid. I satsningen ingick att genomföra 

en föreningsdag. 
• En utredning om möjlig placering av konsthall och scenkonstlokal har genomförts. 
• Första delen i boktrilogin "Simrishamn 900 år" utkom under året. 
• Ny biblioteksplan för åren 2022-2026, har tagits fram och fastställts. 
• Ett femårigt avtal gällande drift av Sankt Olofsbadet från och med 2023 har tecknats med Sankt 

Olofs IF. 
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• Simrishamns kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium har delats ut. 2021 års 
pristagare blev Dafvid Hermansson, Alexander ”Alexx” Österlind och Gunilla Andrén-
Sandberg. 

• I september utgavs en konstkarta, både i tryckt och digital form, över Simrishamns offentliga 
konstverk. 

Verksamhetsuppföljning 
Kultur- och fritidsnämnden delade ut sju olika typer av bidrag under 2021: sponsorbidrag, lokalbidrag, 
särskilt bidrag, lokalt aktivitetsstöd, föreningsbidrag inom socialt område, kultur- och arrangörsbidrag 
samt studieförbundsbidrag. Under året bokades lokaler och anläggningar vid 8 394 tillfällen, det är 406 
fler än under 2020. Den sammanlagda bokningstiden var 24 560 timmar. Motsvarande timmar under 
föregående år var 20 957. Den genomsnittliga bokningstiden var 2,92 timmar. 

För driften av Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet har nämnden avtal med en 
driftentreprenör, Fritid Österlen Holding AB. Enligt beslut har förvaltningen fått i uppdrag att göra en ny 
upphandling av driften som ska gälla från och med 2023. Den 1 oktober startade ett femårigt avtal med 
Fritid Österlen gällande Tobisviks camping. Skillinge konstgräsplan sköts genom föreningsdrift av 
Skillinge IF. Driften av Sankt Olofsbadet och Gyllebosjöns badplats sker i föreningsform, Sankt Olofs IF 
och Östra Vemmerlövs byalag, till och med 31 december 2022. I samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt näringslivsenheten på kommunledningskontoret drivs arbetet med 
att utveckla Skåneleden och Sydostleden. 

Förvaltningen har under 2021 tillsammans med RF-SISU Skåne, Riksidrottsförbundets och SISU Riks 
regionala företrädare, haft digitala kommunträffar med grannkommunerna Tomelilla och Ystad. 
Gemensamma frågor har diskuterats såsom bidrag, lokalanvändning och pandemins påverkan på 
föreningslivet. RF-SISU Skåne har genomfört digitala föreningsträffar för föreningar i Simrishamn. Inför 
verksamhetsåret 2021 skrevs ett nytt samverksavtal med föreningsrådet. Under hösten meddelade 
föreningsrådet att de har för avsikt att under årsmötet 2022 avveckla sin förening. 

Öppethållandet på Bénka-dí var på grund av coronapandemin begränsat fram till september. 
Verksamheten hade få möjligheter att närvara på högstadieskolorna för att träffa ungdomar och informera 
om verksamheten. Från och med oktober öppnade Bénka-dí igen och många nya sjuor började besöka 
verksamheten. Under perioden då man hade stängt utvecklades olika former av online-aktiviteter för att 
behålla kontakten med ungdomar. 

 

 
                                                          Borrby föreningsdag. Fotograf: Björn Månsson 
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Flera ungdomar på Bénka-dí var delaktiga i utvecklande av fysiska aktiviteter som tilltalade båda pojkar 
och flickor. Galleriet på Valfisken och olika platser utomhus användes då det visade sig svårt att locka 
ungdomar till en sporthall för traditionella idrottsgrenar. Under hösten började arbetet med att undersöka 
möjligheten att utveckla projektet ”Livoteket”, för att skapa nya kreativa metoder för att stödja 
ungdomars välbefinnande tillsammans med andra kommunala verksamheter. I november ordnades en 
dialog- och pizzakväll för politiker från kultur- och fritidsnämnden och alla ungdomar som ville fick 
träffa dem. 

Den allmänna kulturverksamheten har under 2021 i hög grad påverkats av coronapandemin. 
Kulturfikaträffarna var helt pausade under året. Kulturkullerbyttan-föreställningarna för de yngsta fick 
revideras. Musik i Äppelriket-konserter på äldreboenden genomfördes utomhus under juli i samarbete 
med Musik i Syd. På höstlovet i november genomfördes konstbiennalen ”Bästa Biennalen” tillsammans 
med konstnärskollektivet Streetcorner, som höll i workshops för barn och unga. 

I september utgavs en konstkarta, både i tryckt och digital form, över Simrishamns kommuns offentliga 
konstverk. Konstdatabasen, med uppgifter och foton på verken i konstsamlingen, exporterades till 
museidatabasen Sofie för att öka tillgängligheten. Under 2021 köptes fem konstverk in till kommunens 
konstsamling. På våren var de konstverk som köptes in under 2020 utställda på Österlens museum. 
Tillgången på kulturlokaler i kommunen har varit ämne för diskussioner och under hösten genomfördes, 
på initiativ av kultur- och fritidsnämnden, en kulturlokalutredning rörande scenkonstlokal och konsthall. 

Österlens museums utåtriktade verksamhet var på grund av coronapandemirestriktionerna stängd januari-
mars. Trots detta genomfördes under året 65 programpunkter. Museimagasinet Garvaren öppnade under 
året för besök i faktarum och för grupper. ”Öppet magasin” och ”Arkivens dag” genomfördes. I projektet 
”Se & vårda” vårdades ett tjugotal fornlämningar. Jätteledens parkeringsplats började anläggas. 
Gratisappen "Fornminnen på Österlen", med vägledning till 15 fornlämningar i bild, ljud och text, 
lanserades. 

I stället för fysiska program producerades i vissa fall filmer och livesändningar. Tre filmer som vände sig 
till målgruppen äldre på äldreboende producerades i projektet ”Minnenas magasin”. För andra året i rad 
samarbetade museet med Skillinge seriefestival. Utställningen ”Comix 2021” invigdes av Lasse Åberg. 
Andra utställningar som visades var ”Älskade korg” i samarbete med Skånes hemslöjdsförbund samt de 
egenproducerade utställningarna ”Öppna dörrar” och ”Fira jul”. Klimatvandringar tillsammans med 
SMHI för gymnasieklasser, allmänheten samt kommunens politiker och tjänstemän genomfördes. 

Året i biblioteket präglades främst av coronapandemin samt arbetet med att göra biblioteksrummet mer 
tillgängligt och tryggt för alla. Coronapandemin påverkade verksamheten främst under vintern och våren. 
Biblioteket stängdes en kort period över julhelgerna till mitten av februari. Biblioteksbussen stod still till 
mitten av april. Besöks- och utlåningssiffror påverkades starkt negativt. Under hösten kunde biblioteket 
återgå till programverksamhet i fysisk form. Målet att starta en bokklubb för barn 9-12 år kunde därmed 
uppfyllas, liksom att bussen dök upp på flera oväntade platser för att nå nya besökare. Arbetet med att 
lyfta hbtqi-frågor startades. 

Ett förslag på hur biblioteksrummet kan utvecklas presenterades och efter sommaren startade det 
operativa arbetet. Under hösten flyttades biblioteksdisken till en plats med bättre överblick över 
biblioteksrummet. Ett nytt tidningsrum skapades med bättre tillgänglighet och ljudmiljö. Rummet för 
barn 7-12 år tog form. Skånesamlingen fick en ny placering och ett workshop-rum inreddes. Nya växter 
placerades i den nya tysta avdelningen. En plan för hyllornas och mediernas nya placering togs fram. 
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Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 5 774 6 696 

Kostnader -53 682 -55 496 

Nettokostnader -47 908 -48 800 

Budget -48 431 -49 577 

Budgetavvikelse 523 777 

   

Nettoinvesteringar 1 779 1 311 

Budget 3 636 3 722 

Budgetavvikelse 1 857 2 411 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget för helåret 2021 på cirka 0,8 mnkr. 
Överskottet redovisas på nämndens gemensamma kostnader med cirka 0,3 mnkr, fritidsverksamheten 
cirka 0,3 mnkr och ungdomsverksamheten 0,2 mnkr. Överskottet för nämndens gemensamma kostnader 
beror främst på vakant tjänst, vilket täcker kostnader för förbrukningsinventarier och material för det 
nyöppnade museimagasinet Garvaren. I början av året var det osäkerhet kring redovisningen av de 
förhöjda intäkterna för Tobisviks camping, vilket medförde ett överskott för verksamheten. Sena 
leveranser av förbrukningsinventarier, sjukskrivningar och tjänstledigheter gör att 
ungdomsverksamhetens redovisar ett överskott. 

Nämnden har under år 2021 tillfälligt tillförts en ramförstärkning på totalt 500 tkr. 250 tkr för en särskild 
satsning, ”En aktivitetsrunda för alla åldrar” för att presentera Simrishamns utbud av fritidsaktiviteter i 
samarbete med föreningslivet, samt 250 tkr till kultur- och arrangörsbidrag, vilka har betalats ut under 
året. 

Totalt har cirka 0,2 mnkr av nämndens bidrag inte betalats ut. Drygt 0,1 mnkr är beviljade 
arrangörsbidrag som inte betalats ut på grund av att arrangemangen inte kunnat genomföras. Cirka 70 tkr 
av de överblivna medlen har använts till att finansiera en projektanställd som arbetat med konstdatabasen 
Sofie. 

Verksamheterna har påverkats av coronapandemin på ett eller annat sätt. Uteblivna intäkter för 
sporthallar, samlingslokaler och kompensation av säsongskort i simhallen under stängningsperiod 
kompenseras av till exempel uteblivna kringkostnader för simarrangemang. Lägre kostnader på grund av 
pandemin har öppnat möjligheter för nya satsningar inom ungdomsverksamheten, bland annat 
utvecklandet av konceptet Livoteket, en satsning på ungas välmående. För den utåtriktade verksamheten 
på biblioteket har det mesta varit inställt och man har i stället jobbat med planering och förändring av 
biblioteksrummet. Trots coronapandemins negativa inverkningar för museiverksamheten, är både 
butikens och programverksamhetens intäkter högre än förra året. 

Totalt har cirka 1,3 mnkr använts av den totala investeringsbudgeten på cirka 3,7 mnkr. Kvarstående 
budget för projekten förskjuts över årsskiftet. Planeringsarbetet inför utställningen ”Simrishamn 900 år” 
och ombyggnaden av Hafreborg har förskjutits då många externa aktörer jobbar med projektet. 
Budgetmedlen kommer att nyttjas under 2022. På grund av långa leveranstider måste projektet ”Ny 
inredning, biblioteket” skjutas över årsskiftet. 

Framtid 
Under 2022 kommer en större bidragsöversyn att ske, med utgångspunkt i en utvärdering av 2021 års 
förändringar gällande bidrag och bidragskriterier. Från och med 2022 kommer för första gången flertalet 
av bidragen att sökas och hanteras i bidrags- och bokningssystemet Interbook Go. Efter uppdrag till 
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förvaltningen att ta fram statistik över nyttjandegraden av nämndens samlingslokaler beslutades att vidare 
utforska möjligheter till betalningsmöjligheter i bokningssystemet, samverkan kring ny form för 
uthyrning och taxesättning internt, medborgardialog kring behov av samlingslokaler samt kampanj för att 
tydliggöra befintligt utbud. Från och med 2022 finns särskilda medel avsatta för att främja utvecklingen 
av fritids- och föreningslivet i kommunen. 

Förberedelserna inför firandet av Simrishamn 900 år under 2023 pågår för fullt. Firandet kommer att 
inledas med att Österlens museums nya basutställning ”Simrishamn 900 år” invigs på nyårsafton 2022. 
Under 2021 publicerades första delen av trilogin ”Simrishamn 900 år” och ytterligare två delar är att 
vänta. 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att en ny upphandling ska göras för driften av 
Korsavadsanläggningen samt Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet från och med 1 januari 2023. I 
anslutning till denna diskuteras även badanläggningarnas driftsäkerhet och investeringsbehov tillsammans 
med samhällsplaneringsnämnden. Inför kommande upphandling av campingverksamhet finns ett uppdrag 
att utreda möjlighet för anläggningsarrende. 

Bénka-dí kommer att lägga extra fokus på metoder som kan möta ungdomars behov av hälsofrämjande 
aktiviteter. Verksamheten kommer att fortsätta arbeta aktivt för att fler flickor och pojkar ska få 
information om möjligheten att delta i och påverka både den öppna verksamheten på Bénka-dí och de 
fysiska aktiviteter som erbjuds. Verksamheten kommer att arbeta med projektet ”Livoteket” i samverkan 
med barn- och elevhälsan, skolor och biblioteket, för att utveckla nya kreativa metoder som stödjer 
ungdomars välbefinnande. 

Under 2022 kommer programverksamheten att påverkas av coronapandemin och dess efterverkningar. 
Det samlade kulturutbudet marknadsförs genom utgivning av ”Kulturguide Simrishamn” i såväl tryckt 
som digital form. 

Biblioteket kommer att vara i en stark utvecklingsfas under de närmaste åren. Ny biblioteksplan kommer 
att implementeras. Biblioteksrummet ska göras tillgängligt och tryggt för alla. En ny verksamhet som 
bygger på kunskapsdelning ska skapas, en plats där människor möts och delar med sig av erfarenheter och 
kunskaper. Biblioteket kommer att arbeta med digital utveckling. En plan för det läsfrämjande arbetet för 
barn och unga kommer att tas fram i samarbete med skolbibliotekarier och kulturskolan, samtidigt som en 
plats för barn och ungas skapande ska iordningsställas. Biblioteksrummet ska anpassas efter de behov 
som Simrishamnsbor och tillresta, unga som gamla, har. 

 
                                 Förskolebarnen tycker att det är spännande och roligt att låna böcker på biblioteksbussen. Fotograf: Kate Visonj 
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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.  

Årets händelser 
• Coronapandemin medförde att undervisningen på grundskolans högstadium, gymnasie- och 

vuxenutbildning samt kulturskolan under året delvis bedrevs på distans. 
• Barn och elevers måluppfyllelse och psykiska mående har påverkats negativt av pandemin. 

Möjligheterna att fullfölja förskolans och skolans uppdrag har präglats av de extraordinära 
förutsättningarna som pandemin inneburit. 

• Kommunens båda gymnasieskolor, Nova Academy och Österlengymnasiet, bildade en 
gemensam ledningsorganisation i syfte att underlätta kommande sammanslagning av de båda 
skolorna. 

• Gymnasieskolorna fick ytterligare centralt belägna lokaler i centrala Simrishamn 
• Campus Österlen, kommunens plats för högre utbildning, och Simrishamns kommunala 

vuxenutbildning blev under året en gemensam organisation. I denna organisation ingår även det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

• All utbildning för vuxna, från SFI till universitet- och högskoleutbildningar, samlades under ett 
tak i rymliga lokaler på Fredsdalsgatan. 

• Kommunens förskolor genomgick en övergripande extern verksamhetsanalys avseende 
likvärdighet, förutsättningar och organisation. 
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• Nya rektorsområden bildades inom förskola och låg- och mellanstadierna i Sankt Olof, Kivik 
och Gärsnäs med målsättningen att öka samverkan mellan förskola och grundskolans tidigare år, 
samt möjliggöra ett mer närvarande pedagogiskt ledarskap hos rektor. 

• Den centrala elevhälsan genomförde en särskilt riktad insats och analys av undervisningen i läs- 
och skrivinlärning på grundskolans lågstadium. 

• En familjecentral riktad till blivande förändrar och familjer med barn i åldern 0-6 år öppnade i 
samarbete med socialförvaltningen och Region Skåne. 

• Lokalutredning avseende gymnasieskolans och kulturskolans lokalbehov tillsattes. 
• Förvaltningsövergripande lokalgrupp bildades under ledning av förvaltningschefen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget är bland annat att säkerställa barn- och 
utbildningsnämndens verksamheters lokalbehov, på kort och lång sikt.  

 

  
Evelina på fjärilens förskola. Fotograf: Emil Andell Hansén 

Verksamhetsuppföljning 
Coronapandemin har fått stora konsekvenser för samtliga verksamheter. De uppföljningar som gjordes 
visade detta tydligast i grundskolans årskurs 6-9. 

Inom förskoleområdet gjordes under året en kartläggning som visade att det systematiska kvalitetsarbetet 
behövde utvecklas. Fritidshemmen granskades av kommunens revisorer och deras bedömning var att även 
fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete behövde utvecklas avseende analys och reflektion. 

I de kunskapsuppföljningar som gjordes, inom grundskolans tidigare år, sågs behov av att förstärka 
grundläggande språk- och läsutvecklande arbetsmetoder. 

Familjecentralen startade sin verksamhet. Stora förväntningar finns att den ska kunna erbjuda stöd och 
vägledning för föräldrar. 

Särskolan fick under året ett ökat antal elever, många av dem från andra kommuner. 

De två gymnasieskolornas omorganisation med sikte på den nya sammanslagna gymnasieskolan, Nova 
gymnasium, har under året satt fokus på likvärdighet och attraktivitet för både studie- och 
yrkesförberedande program. 
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Vuxenutbildningen har i samverkan med andra kommuner och utbildningsanordnaren varit en garant för 
ett brett och allsidigt utbildningsutbud. Revisionens granskning har visat att vuxenutbildningen har behov 
av tydligare kommunala mål samt att nämndens uppföljning behöver förbättras. 

Kulturskolan har utvecklat samverkansformer med Naturskolan. Sommarkulturskolan har ökade sitt 
deltagarantal under sommaren 2021. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 67 548 70 070 

Kostnader -481 905 -495 860 

Nettokostnader -414 357 -425 790 

Budget -413 988 -421 269 

Budgetavvikelse -369 -4 521 

   

Nettoinvesteringar 2 472 3 054 

Budget 3 474 4 476 

Budgetavvikelse 1 002 1 422 

Årets ekonomiska bokslut visar ett underskott på -4,5 mnkr Av de 4,5 mnkr härleds 2,4 mnkr till 
”extraordinära händelser” samt 3,7 till ”ej budgeterade kostnader och uteblivna intäkter” enligt följande 
specifikation: 

Extraordinära händelser 

-1,3 mnkr i uppbokad kostnad efter dom i kammarrätten gällande grundbelopp 2019. Dessa bokas upp 
enligt försiktighetsprincipen, då de komma att innebära en kostnad, vilken då ska tillföras 2021. 

-1,1 mnkr i nedskrivningar IT, främst inom gymnasieskolorna. 

Ej budgeterade kostnader och uteblivna intäkter 

-1,4 mnkr uteblivet statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. 

-1,2 mnkr särskilt stöd förskola och grundskola 

-1,1 i coronarelaterade kostnader i form av utökad städning enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Utöver dessa oförutsedda poster har nämnden haft ej budgeterade kostnader för omställningar i samband 
med sammanslagning av ledningen för de två gymnasieskolorna. Ytterligare omställningskostnader har 
belastat resultatet för Campus Österlen, kommunens plats för högre utbildning, och Simrishamns 
kommunala vuxenutbildning blev under året en gemensam organisation. I denna organisation ingår 
numera även det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Totalt uppgår omställningskostnaderna till -0,8 
mnkr. 

Investeringar redovisar ett överskott 1,4 mnkr beroende på förskjutna investeringar och 
leveransförseningar. 
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Framtid 
Utmaningar med elevernas måluppfyllelse och psykiska hälsa relaterat till likvärdighet, pandemiföljder 
och organisation. Fortsatt fokus på långsiktig kompetensförsörjning samt flerlärarsystem. 

Förskolans tillfälliga lokaler i Simrishamn behöver ersättas. 

Från hösten 2022 kommer Simrishamns kommun ha en gymnasieskola med namnet Nova gymnasium. 
Gymnasieskolans lokaltillgång behöver planeras med hänsyn till elevers och lärares arbetsmiljö. Arbetet 
fortgår för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet. Fortsatt kommunal dialog kring dimensionering av 
utbildningsutbud inom gymnasie- och vuxenutbildning. Campus Österlen har fortsatt det samordnade 
uppdraget för kommunerna i sydöstra Skåne för att öka utbudet av eftergymnasiala utbildningar i vår 
region. 

Nytt ekonomisystem ger oss bättre möjligheter till uppföljning av enheternas driftsbudget. 

 

 

 
Thiler, Lukas, Amina, Wille och Hedda. Fotograf: Emil Andell Hansén 
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Socialnämnden 
Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) till och med den 27 september 2021. 
Ingela Bröndel (M) från och med den 28 september 2021.  
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
 

 

Uppdrag 
• Socialnämnden består av fyra huvudområden: vård och omsorg inklusive hälso- och sjukvård, 

LSS/socialpsykiatri, individ- och familjeomsorgen samt en övergripande administration. 
• Området för hälsa, vård och omsorg består av särskilt boende, ordinärt boende, korttidsboende, 

demensteam, uppsökande verksamhet, dagcentral och dagverksamhet samt hälso- och 
sjukvårdsfrågor och rehabilitering. 
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• LSS-området omfattar gruppboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, 
fritidsverksamhet, personlig assistans enligt LOV, socialpsykiatri, ledsagarservice, 
avlösarservice, kontaktpersoner samt stödfamiljer. 
 

• 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 och kommunala hyresgarantier 
samt handläggarenheten som handlägger insatser enligt LSS och insatser enligt socialtjänstlagen 
som till exempel särskilt boende och hemtjänst. 

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

Årets händelser 
• Samtliga verksamheter har åter präglats av den pågående coronapandemin. 
• Plan för hälsa, vård och omsorg 2021-2026 beslutades i kommunfullmäktige. 
• Familjecentralen, den första i sydöstra Skåne, startades i augusti. 

 

 
                                    Bildcollage från verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. 

Verksamhetsuppföljning 
Året har åter till stor del präglats av coronapandemin, vilket har inneburit att en del av det planerade 
arbetet har fått ställas in och flyttats till 2022. Det har inneburit arbete med kartläggning och 
smittspårning samt att hantera en stor frånvaro i verksamheten. 

Antalet hemtjänsttimmar har legat på samma nivå som under 2020, ca 17 500 timmar per månad. Det har 
blivit tydligare att äldre personer och personer med funktionsnedsättningar alltmer efterfrågar stöd i det 
egna hemmet. Det har skett en ökning av ärenden som kräver mer omfattande insatser för att säkerställa 
en god vård samt åtgärder för att säkra en god arbetsmiljö. 
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Under året har en ökning av ansökningar till särskilt boende skett samtidigt som nämnden fattade beslut 
om att minska antalet platser för att bättre matcha efterfrågan. Vid utgången av 2021 var det dock balans 
mellan sökande och tillgång till boendeplatser. 

För att stärka äldreomsorgen har man under året påbörjat en större satsning där den gemensamma 
inriktningen bland annat är att stärka individperspektivet och att tillämpa en helhetssyn på hur 
utvecklingsområden hänger samman utifrån ett brukarperspektiv. Satsningen finansieras av statliga medel 
och bedrivs nära verksamheterna för att nyttan ska vara märkbar för brukare, anhöriga, baspersonal och 
övriga yrkesgrupper inom avdelningen. 

Arbetet för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre har fortsatt, vilket även har fångat andra 
kommuners och organisationers intresse. Samverkan sker både internt och med andra förvaltningar, 
föreningar och studieförbund. Då året präglats av coronapandemin har man bland annat skapat ett lokalt 
utbud av digitala aktiviteter. 

Äldreomsorgslyftet har under året varit en satsning som har inneburit att ny och befintlig personal har 
kunnat utbilda sig till exempelvis undersköterska på arbetstid. Satsningen har varit framgångsrik och 
första gruppen medarbetare slutförde i slutet av december sin utbildning till undersköterska. 

Äldreomsorgen ges ett gott betyg i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som genomfördes 
under hösten 2021. Ungefär 75 procent gav äldreomsorgen ett positivt betyg. Utöver denna genomfördes 
en intern analys genom att intervjua 24 personer som har hemtjänst. Intervjuerna behandlade områdena 
”boende och vardagsliv”, ”känsla av sammanhang”, ”hälsa och mat” samt ”inflytande”. Syftet var att få 
en bild av ett nuläge och samtidigt också fånga vad som är viktigt för var och en. Intervjuerna var väldigt 
uppskattade och kommer att utökas under 2022 till att även innefatta brukare som bor på särskilt boende. 

Inom LSS och socialpsykiatrin har omställningar och anpassningar gjorts i verksamheterna för att 
tillgodose individuella behov hos varje brukare under perioder då till exempel daglig verksamhet och/eller 
gemensamhetsutrymme varit stängda. Man har aktivt arbetat utifrån individens delaktighet i insatser, 
fokus på hälsa och välmående för alla, både på arbete och fritid. Ett hälsoperspektiv med rörelse och frisk 
luft har vävts in i sättet man träffas och gör saker. 

Samarbetet med övriga förvaltningar för att möjliggöra utflyttad daglig verksamhet, vilket innebär att 
verksamheten är förlagd till annan kommunal verksamhet eller till privata företag, har intensifierats och 
planering skett. En del har fått stanna i planeringsfas på grund av coronapandemin och annat har kunnat 
genomföras. Antalet som har utflyttad daglig verksamhet har ökat något, vilket ses som en otroligt positiv 
trend. 

Samtliga 53 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. 
En omfattande renovering har utförts på ett flertal gruppbostäder som innebär att man kan erbjuda fräscha 
och moderna boende till brukare. 

Under året deltog verksamheter inom funktionshinderområdet i en nationell brukarundersökning. Den 
riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig 
verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans. Sammanfattningsvis är det positiva resultat i samtliga 
delar, till exempel i inflytande samt förtroende för personalen, och kommunen står sig väl i jämförelse 
med andra deltagande kommuner. 

Familjecentralen, sydöstra Skånes första, startades i augusti och under hösten har man etablerat och 
marknadsfört verksamheten så att den vid slutet av året hade cirka 60 familjer som besökare. 
Verksamheten är ett samarbete mellan Region Skåne och kommunen, där den kommunala delen av 
familjecentralen är ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Målgruppen för personer med behov av försörjningsstöd har fortsatt en allt mer sammansatt och komplex 
problematik. Låg utbildningsnivå och långvarig arbetslöshet kombinerad med psykisk/fysisk ohälsa 
medför stora utmaningar att hitta vägar för egen försörjning. Den dominerande orsaken till 
biståndsberoende utgörs fortfarande att vara arbetslös utan ersättning eller arbetslös med otillräcklig 
ersättning. Tendensen är också att biståndsberoendet blir allt längre. Det framgår också tydligt att 
etableringsprogrammet på två år är alltför kort för många nya svenskar som saknar utbildning och/eller 
yrkeserfarenhet från sitt hemland och därmed har svårt att lära sig ett nytt språk. Individer som befinner 
sig i ett långvarigt biståndsberoende matchar inte arbetsmarknadens behov av specifik kompetens. För att 
den enskilde ska nå en egen försörjning, krävs ett omfattande motivations- och förändringsarbete 
kombinerat med intern samverkan samt med externa aktörer som Arbetsförmedlingen samt primärvården 
och vuxenpsykiatrin inom Region Skåne. 

Det ses en förändring av antalet orosanmälningar för barn och unga 0-17 år. Antalet anmälningar 
minskade under 2020 för att sedan öka igen under 2021. Orsaken kan ha att göra med att många skolor 
under våren erbjudit distansundervisning för eleverna, något som gjort att barn- och ungdomars mående 
och livssituation inte kunnat uppmärksammas på samma sätt. 

Under året har man också deltagit i Sveriges kommuner och regioners individundersökningar avseende 
ekonomiskt bistånd, missbruk samt barn och unga där både ungdomar 13+ samt vårdnadshavare deltagit. 
Sammanfattningsvis är det positiva resultat i samtliga delar och kommunen står sig väl i jämförelse med 
andra deltagande kommuner. 

Länsstyrelsen hade beslutat att Simrishamns kommun 2021 skulle ta emot nio nyanlända. Det blev att 
kommunen tog emot två personer. 

Det har varit svårt att rekrytera medarbetare både till semestervikariat och tillsvidaretjänster inom hela 
förvaltningen. Det finns stora utmaningar att rekrytera i framför allt bristyrken som sjuksköterskor, 
socialsekreterare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och man märker även en förändring i rekrytering av 
undersköterskor. 

Privata utförare, i detta fall utförare av särskilt boende enligt LOV, har följts upp på alla punkter utifrån 
de områden som socialnämnden fastställt. För 2021 handlade punkterna om utomhusmiljö, aktiviteter 
samt vetskap om hur man lämnar synpunkter och klagomål. 

Ekonomi 
Ekonomi (tkr) 2020 2021 

Intäkter 106 835 109 069 

Kostnader -591 225 -611 680 

Nettokostnader -484 390 -502 611 

Budget -501 934 -510 935 

Budgetavvikelse 17 544 8 324 

   

Nettoinvesteringar -1 176 -2 215 

Budget -5 779 -8 903 

Budgetavvikelse 4 603 6 688 

Nämnden redovisar totalt ett överskott på cirka 8,3 mnkr. 

Hälsa, vård och omsorg visar ett överskott om cirka 1,3 mnkr. Detta förklaras genom att en enhet inom 
LOV särskilt boende fortsatt är stängd samt att Ung omsorg-projektet inte kunnat fortlöpa på grund av 
coronapandemin. Kostnaden för timanställda har ökat och det har varit ett större behov, främst under 
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perioder som inte kan kopplas till semesterperioden. Detta förklaras av de gällande rekommendationerna 
från Folkhälsomyndigheten, vilket haft stor påverkan på frånvaron i verksamheten. 

LSS och socialpsykiatrin visar ett överskott på cirka 7,6 mnkr. Detta förklaras genom att daglig 
verksamhet inte har kunnat bedrivas som planerat på grund av coronapandemin, färre antal ärende inom 
personlig assistans samt lägre kostnader för köp av externa platser. Därtill fanns det avsatta medel för en 
tvist gällande jourersättning inom personlig assistans på 3,5 mnkr. Dessa medel har avsatts om det skulle 
komma ersättningsanspråk mot arbetsgivaren för tiden före 2011. Efter 2021 har det gått tio år och 
ärendet har nu avslutats och medel som var avsatta har resultatförts. 

Individ- och familjeomsorgen visar ett överskott på cirka 2,1 mnkr, trots att kostnaden för 
försörjningsstöd varit högre än budgeterat. Detta beror på verksamheten fokuserat på att jobba med den 
egna öppenvården. vilket gjort att behovet av övriga insatser minskat, gett färre antal långvariga 
placeringar, samt att kostnaden för avveckling inom integrationsverksamheten varit lägre än beräknat. 

Övergripande ledning och administration visar ett underskott på 2,8 mnkr. Detta beror på 
semesterlöneskuldsförändringen mellan år 2020 och 2021 som påverkade resultatet med -2,9 mnkr. En 
förklaring till denna ökning kan vara att det inte varit möjligt att ta ut samtliga semesterdagar på grund av 
personalsituationen med anledning av coronapandemin.  

Socialnämnden har under året sökt och beviljats riktade statsbidrag, främst inom äldreomsorgen. Totalt 
uppgår dessa bidrag till cirka 32,5 mnkr. 

Möjligheten att använda en del av dessa bidrag till utbyggnad av accesspunkter på särskilt boende, inköp 
av välfärdsteknik samt inventarier gör att kostnader för investeringar uppgår till ett överskott på cirka 6,7 
mnkr. 

Framtid 
Det är en nationell utmaning, nu och de kommande åren, att rekrytera medarbetare. Konkurrensen om 
arbetskraften blir mer och mer påtaglig och det krävs en tydlig, långsiktig strategi på alla nivåer. 

Demografin, med allt fler personer i åldern 80+, är och kommer att vara en stor utmaning. Dagens nya 
äldre har andra förväntningar på vad äldreomsorgen ska innehålla. Digitalisering 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. 

Statens offentliga utredningar har tagit fram ett förslag på en ny socialtjänstlag, ”En ny hållbar 
Socialtjänst”. Det nya förslaget pekar 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. 

Diskussioner om mer långsiktiga mål förs bland annat kring hur familjecentralen görs attraktiv för 
nyanlända föräldrar och barn samt även hur vi involverar äldre, som pensionärer, i verksamheten. 

Det finns därtill en utmaning att planera för den förändring som krävs inom den förebyggande 
verksamheten, med tanke på den ökade psykiska ohälsan hos både barn och vuxna, samt den större 
utslagning som sker, både socialt och ekonomiskt. 
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