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BUDGETKOMMENTARER 
 
Budgetprocessen 
Kommunens budgetprocess innebär att kommunstyrelsens budgetberedning tillsammans med 
nämndernas presidier har ett gemensamt budgetmöte i april för genomgång av den ekonomiska 
situationen samt beredning av fullmäktigemål för verksamheten. Vid mötet redovisade nämnderna 
gällande förutsättningar för verksamheten. Därtill avrapporterades förvaltningschefsgruppens 
åtgärdsprogram med syftet att nå en budget i balans år 2010. Efter budgetmötet påbörjades en central 
beredning av budgeten. I mitten av juni behandlade kommunstyrelsen ett förslag till budget. 
Kommunfullmäktige fastställde budgeten i slutet av juni. Beslutet innehåller skattesats, ekonomiska 
ramar utifrån de finansiella målen samt mål för verksamheten i form av fullmäktigemål. 
 
Under hösten har kommunstyrelsen, på uppdrag av fullmäktige, beslutat (§ 287/09) om en omräkning 
av nämndernas ramar beroende på ändrade internhyror (intern omfördelning). Fullmäktige har tagit 
beslut (§ 140/09) om fördelning av de ökade statsbidrag som redovisades i budgetpropositionen. 
Budgetdokumentet inkluderar dessa båda beslut. 
 
Respektive nämnd har under hösten utarbetat en mer detaljerad budget inom den ekonomiska ramen. 
Därtill har fullmäktigemålen konkretiserats i form av nämndsmål. Information om nämndernas budget 
och verksamhetsmål redovisas för fullmäktige i november. 
 

Budgetförutsättningar 
Budgeten bygger på oförändrad skattesats, d.v.s. 20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten. 
Befolkningen har i enlighet med beslutad prognos beräknats minska från 19 356 invånare årsskiftet 
2008/2009 till 19 240 invånare vid ingången av år 2012. Prognosen bygger på en statistisk 
framräkning utifrån rådande förhållanden. 
 
Den i befolkningsprognosen förändrade ålderssammansättningen de kommande åren, d.v.s. färre barn 
och ungdomar samt fler äldre invånare, har utifrån nuvarande förutsättningar beaktats vid beräkningen 
av kommunens resursutrymme för planeringsperioden.  
 
Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar enligt 
följande: 

• Förändrad skattesats med 0,25 procentenheter motsvarar knappt 8 mnkr i intäkter. 
• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invånare motsvarar ungefär 4 mnkr. 
• En skillnad på bedömd och faktisk löneutveckling på 1 procent uppgår till ca 6 mnkr. 

 

Finansiella mål 
Balanskravet, som är ett minimikrav på kommunens ekonomi, innebär att intäkterna ska överstiga 
kommunens kostnader. Andra utgångspunkter är att kommunens ekonomi behöver vara sådan att det 
finns en reserv för oförutsedda händelser. Kommunen ska också klara svängningar i konjunkturen 
med åtföljande förändringar i skatteunderlaget utan större ingrepp i verksamheten. 
 
Enligt kommunallagen (8 kap, 4 §) ska det för ekonomin anges finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller:  

• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. 
 
Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella mål: 

• Balanskravsresultatet ska i normalfallet minst uppgå till 1 procent av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning. År 2010 görs ett undantag beroende på den drastiskt försämrade 
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samhällsekonomiska situationen. För detta år är målet att i bokslutet minst redovisa ett 
nollresultat. 

• Investeringar ska fullt ut självfinansieras, d.v.s. nyupplåning ska undvikas. 
 
Tidigare år har kommunen även haft ett mål innebärande att det ska finnas ett handlingsutrymme för 
oförutsedda händelser. Med tanke på det ekonomiska läget är inte detta mål aktuellt för år 2010. 
 

Verksamhetsmässiga mål 
Kommunallagen (8 kap, 4 §) reglerar också att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Den övergripande målsättningen för Simrishamn är: 
 

Simrishamns kommun ska erbjuda hög livskvalitet i boende, på fritid och i miljö. Kommunen ska 
erbjuda omsorg och utbildning med god kvalitet, arbeta för en flexibel arbetsmarknad inom 
kommunen och kunna erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Målsättningen ska uppnås i en 
balanserad ekonomi med god ekonomisk hushållning. 

 
När det gäller mål för kommunens verksamhet är budgeten utformad så att i respektive nämnds avsnitt 
ingår fullmäktigemål. Dessa mål, som är av mer övergripande karaktär, fastställs av 
kommunfullmäktige i juni månad. Fullmäktige erhåller i november information om vilka nämndsmål 
respektive nämnd har beslutat om. Nämndsmålen syftar till att beskriva hur respektive nämnd avser 
att arbeta för att nå fullmäktigemålen. Nämnderna bör därför ha möjlighet att revidera nämndsmålen 
under pågående budgetår, dock är förutsättningen att ändringarna inte innebär en avvikelse mot 
fastställda fullmäktigemål. 
 
I budget 2008 fastställdes också följande särskilda mål att gälla för planperioden 2008-2010. Inom 
parantes anges den nämnd som har uppföljningsansvar. 

• Intensifiera bostadsbyggandet. Öka satsningen på att färdigställa fler detaljplaner. Uppmuntra 
till byggnation av lägenheter. Målet är att det fram till år 2010 har skapats minst 250 nya 
bostadslägenheter i kommunen. (Samhällsbyggnadsnämnden) 

• Inleda en kraftfull upprustning av kommunens skollokaler enligt skollokalutredningen. 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 

• Inleda förstärkningar av verksamheten för funktionshindrade inom LSS med bl. a. satsning på 
ett nytt trapphusboende 2009. (Socialnämnden) 

• Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska uppfyllas. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
• Med hjälp av statliga stimulansmedel möjliggöra att resurser avsätts för hemtjänsten för ökad 

samvaro/samtal med brukarna i ordinärt boende. (Socialnämnden) 
• Satsningar inom barnomsorgen för att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna. 

Målsättningen är att i förskolan nå de nationella målen för personaltäthet och gruppstorlekar. 
(Barn- och utbildningsnämnden). 

• Skapa en funktion som barn-, ungdoms- och elevombudsman (Kommunstyrelsen). 
• Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att 

gemensamt arbeta med att förbättra stödet till ungdomar på kvällar och helger. (Kultur- och 
fritidsnämnden) 

• Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder. (Kommunstyrelsen) 
• Satsa på upprustning av museet i Hafreborg. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
• Öka resurserna för marknadsföring och utveckling. Speciella resurser ska finnas för att arbeta 

med de olika större utvecklingsprojekt som lyfts fram i vår kommun. (Kommunstyrelsen) 
• Prioritera näringslivsutveckling. Uppmuntra och stödja våra befintliga näringsidkare och 

nyetablering av företagande. Kommunen ska vara serviceinriktad, lättillgänglig, erbjuda 
snabb handläggning och kontinuerligt inbjuda till dialog. 
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Kommundirektören får i uppdrag att löpande bevaka tillgängligheten inom kommunens 
förvaltningar, följa upp handläggningstider och göra mätningar beträffande hur bemötandet 
upplevs. (Kommunstyrelsen) 

 
Fullmäktigemålen och de särskilda målen följs upp i årsredovisningen, d.v.s. efter budgetårets utgång. 
Under budgetåret ska respektive nämnd i delårsrapporten lämna information till fullmäktige 
åtminstone i fall där det finns skäl att befara större avvikelser i förhållande till fastställda mål. Årligen 
i samband med budgetinformationen i november redovisar kommunens nämnder förslag till 
effektiviseringar samt förslag till nya samverkansområden med våra grannkommuner. 
 
Kommundirektören får ett riktat uppdrag att löpande bevaka samordningen mellan kommunens olika 
förvaltningar så att kommunens verksamhet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv med största 
effektivitet. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefsgruppen ta fram ett förslag för 
att stimulera en enhet att kunna driva sin verksamhet med överskott i förhållande till budget. 
 
Ledorden för kommunen ska vara: Effektiv – Kvalitativ - Framtidsinriktad 
 

Budgetuppföljning 
Nämnderna är inom sina respektive områden ansvariga för att följa budgeten och för att föreslå och 
genomföra åtgärder för att bedriva verksamheten inom de ramar och riktlinjer som kommunfullmäk-
tige beslutat. 
 
När obalans råder mellan ekonomiska krav och verksamhetens krav på kvantitet och kvalitet, är det 
ekonomiska kravet i avvaktan på politisk behandling överordnat verksamhetskravet. Hänsyn ska dock 
tas till verksamhetskrav på grund av lag eller annan tvingande föreskrift. Nämnderna har såväl 
befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder för att hålla både budgetens ram och för att genomföra 
budgetens intentioner. 
 
När avvikelse befaras, ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. Nämndens ansvar består i att antingen 
själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
(kommunstyrelsens beslut § 130/1999). Utgångspunkten bör vara att endast i de fall nämnden helt 
saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen erhåller under året ekonomisk uppföljning från nämnderna i form av månadsrap-
porter. Till kommunfullmäktige lämnas information i delårsrapporten. 
 

Driftbudget 2010 
Basen för budget 2010 utgörs av 2009 års budget. Denna budget har justerats med tillkommande 
beslut som påverkar ramarna. För vidare information om respektive nämnds ram, se bilaga till dessa 
budgetkommentarer. 
 
I tabell 1 redovisas gällande ramar för år 2010 (för de två påföljande åren redovisas en beräkning av 
den ekonomiska utvecklingen vid oförändrade ramar).  
 
 
 
Tabell 1: Budget 2010 samt beräkning för åren 2011 och 2012 
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 Driftbudget (tkr) Ram Beräkning Beräkning 
2010 2011 2012

Kommunfullmäktige  -775
Revision -900
Valnämnd -300
Överförmyndare -1 300
Kommunstyrelse -71 078
Myndighetsnämnd -550
Samhällsbyggnadsn, exkl VA -31 481
Samhällsbyggnadsn -VA 0
Kultur- och fritidsnämnd -32 599
Barn- o utbildningsnämnd -337 857
Socialnämnd -377 308
Delsumma -854 148 -854 148 -854 148 
Pris- och lönekompensation 0 -14 000 -28 000
Internhyressystemet 0 -800 -1 600
Verksamheten -854 148 -868 948 -883 748
Finansiering 852 148 847 148 864 448 
Årets resultat -2 000 -21 800 -19 300
Från pensionskapitalet1 2 000 3 600 5 300 
Balanskravsresultat 0 -18 200 -14 000 

 
 
 

 

 

1 Beloppet innebär att kapital tas från pensionsmedelsplaceringen för att delfinansiera de ökande 
pensionskostnaderna (KF § 139/08). 

 
Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett ramanslag. Undantag gäller för samhällsbyggnads-
nämnden då vatten- och avloppsverksamheten beroende på avgiftsfinansieringen ska hållas åtskiljd 
från övrig verksamhet. Respektive nämnd och styrelse har att fritt inom sitt verksamhetsområde, 
utifrån antagna reglementen, verksamhetsidéer och visioner i handlingarna, mål och riktlinjer, fördela 
sin budgetram. Nämnderna har ansvaret att inom ramen för år 2010 finansiera eventuella löne- och 
prisökningar. Inga centrala medel har avsatts för att finansiera sådana kostnadsökningar. 
 
Finansieringen har beräknats enligt följande: 
 
Tabell 2: Specifikation av finansieringen  
 

Finansiering (tkr) 2010 2011 2012
Pensioner -44 000 -46 000 -49 000
Interna intäkter (KP och kapitalkostn) 87 375 87 875 88 375
Momsavlyft 3 800 3 800 3 800
Personalkostnader (semester) -1 600 -1 600 -1 600
Kommunstyrelsens förfogande -1 200 -1 200 -1 200
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0
Räntekostnader -6 677 -6 677 -6 677
Ränteintäkter 3 000 3 000 3 000
Avskrivningar -34 350 -34 850 -35 350
Skatter, statsbidrag 845 800 842 800 863 100
Summa 852 148 847 148 864 448

0

 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos från SKL, april 2009, i kombination med 
kommunens egen befolkningsprognos. Beräkningen har kompletterats med regeringens tillskott till 
kommunsektorn som redovisades i budgetpropositionen. 
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Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell. 

r 
för de båda åren som 

ed oförändrade förutsättningar behöver hanteras i kommande budgetarbete. 

ls-
prustning av 

kollokaler, landsbygdens vatten samt till övrig vatten- och avloppsverksamhet.  

ånd ska 

  över investeringsbudgeten  

e 500 tkr som separata 
nds underlag.  

 845 800 842 800 863 100

 
Tabell 3: Specifikation av skatter och statsbidrag (se finansieringen)  
Skatter, statsbidrag (tkr) 2010 2011 2012
Skatteintäkter 613 700 623 700 642 400
Inkomstutjämning 175 600 179 000 180 600
Kostnadsutjämning -1 500 -300 -1 400
LSS-utjämning 4 500 4 500 4 500
Fastighetsavgift 34 700 35 900 37 000
Konjunkturbidrag 18 800 0 0
Summa

 

Ekonomisk plan åren 2011 och 2012 
I den ekonomiska planen är genomsnittlig löne- och priskompensation beräknad till ca 1,8 procent pe
år för åren 2011 och 2012. Beräkningen i tabell 1 visar en ekonomisk obalans 
m
  

Investeringsbudget  
Nämnderna, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, tilldelas en investeringsram. Samhäl
byggnadsnämnden erhåller investeringsramar till skattefinansierad verksamhet, up
s
 
Tabell 4: Investeringsramar 2010 samt nämndernas investeringsäskanden 2010-2012 
 

Investeringsbudget (tkr) Ram Nämndernas förslag
2010 2010 2011 2012

Revisionen 0 0 0 0
Kommunstyrelse -1 500 -2 250 -4 020 -2 820
Samhällsbyggnadsnämnd -13 000 -28 935 -17 645 -18 680
Kultur- och fritidsnämnd -1 000 -1 565 -1 100 -375
Barn- o utbildningsnämnd -1 500 -3 000 -2 500 -2 500
Socialnämnd -2 500 -3 500 -3 200 -3 000
Upprustning skollokaler1 -7 000 -12 000 -11 500 -33 100
S:a Skattefinansierad verksamhet -26 500 -51 250 -39 965 -60 475
SbN: Vatten- och avloppsinvest -7 500 -7 500 -7 500 -7 500
SbN: Landsbygdens vatten -15 000 -15 000 -10 000 -5 000
Summa Nettoinvesteringar -49 000 -73 750 -57 465 -72 975
Anslutningsavgifter VA 2 15 000 15 000 10 000 5 000
S a Nettoinvest ./. Anslutningsavg -34 000 -58 750 -47 465: -67 975

 

1 För budgeten avseende upprustning av skollokaler gäller att begäran om igångsättningstillst
innehålla utlåtanden från barn- och utbildningsnämnden. 
Avgifter som delfinansierar VA-investeringar, redovisas dock ej2
men bör ingå vid bedömning av investeringarnas finansiering. 

 
Enligt budgetanvisningarna ska nämnderna redovisa investeringar överstigand
projekt. Redovisningen per projekt framgår av respektive näm
 
För investeringsverksamheten gäller följande regler: 
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• Ansvarig nämnd kan inom erhållen investeringsram prioritera mellan projekt som ingår i de
fastställda budgeten (utgångspunkten är näm

n 
ndernas inlämnade förslag). Dock gäller att; 

ångsättningstillstånd för projekt från 1 mnkr upp till 2 mnkr, 
nd (kan 

rojekt 
r bör genomföras än de projekt som ingår i de fastställda budgeterna för 

• Slutredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast tre månader efter att investeringen har 

ad av en 
stighet/anläggning, en samlad åtgärd som berör flera fastigheter/anläggningar (t.ex. 

ve en samlad anskaffning av inventarier eller dylikt.  

sationsvinster/-
 

 intäkter som avslutas mot 
msättningstillgångarna på balansräkningen. Det budgeteras inte något anslag för denna verksamhet 

ningen. 

Tabell 5: Exploateringsbudget, omslutning 
 

ade pensionskostnader ska delfinansieras genom 
Från pensionskapitalet”). Beloppen fastställs i förväg för en 
er t.o.m. år 2012. 

 

- kommunfullmäktige ska ge igångsättningstillstånd för projekt som omsluter 2 mnkr eller 
mer, 

- kommunstyrelsen ska ge ig
- för projekt understigande 1 Mkr har respektive nämnd rätt att ge igångsättningstillstå

delegeras till tjänsteman). 
• I det fall en nämnd beroende på omprioritering gör bedömningen att ett annat p

överstigande 500 tk
åren 2009 respektive 2010 ska ändringen bli föremål för kommunfullmäktiges 
ställningstagande. 

slutförts för projekt med investeringsbelopp överstigande 1 mnkr. 
 
Som vägledning till vad som bör betraktas som projekt kan nämnas; om, till- och nybyggn
fa
energibesparande åtgärder) respekti
 

Exploateringsbudget 
Exploateringsfastigheterna redovisas som en omsättningstillgång och inkluderas därför inte i 
investeringsbudgeten. Driftbudgeten påverkas endast i de fall det uppkommer reali
förluster eller om det uppstår nedskrivningsbehov. För perioden 2010-2012 är bedömningen i nuläget
att det enbart kommer att finnas normala kostnader och
o
då nettot nedan således avslutas mot balansräk
 

Exploateringsbudget (tkr) Kostnader Intäkter Netto
År 2010 -17 524 17 648 124

r 2011 -15 957 14 492 -1 465Å
År 2012 -22 660 19 442 -3 218
 

Resultat-, finansierings- respektive balansbudget 
Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finansierings- och balansbudgetar.  
 
Tabell 6: Resultatbudget 
 

Resultatbudget (tkr) 2010 2011 2012
Nettokostnader -809 773 -826 073 -843 373
Avskrivningar -34 350 -34 850 -35 350
Summa -844 123 -860 923 -878 723

Skatter och statsbidrag 845 800 842 800 863 100
Ränteintäkter 3 000 3 000 3 000
Räntekostnader -6 677 -6 677 -6 677
Årets resultat -2 000 -21 800 -19 300

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens ök

Från pensionskapitalet 2 000 3 600 5 300
Balanskravsresultat 0 -18 200 -14 000

uttag från pensionskapitalet (se ”
femårsperiod. Aktuellt beslut gäll
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Tabell 7: Finansieringsbudget 
 

Finansieringsbudget (tkr) 2010 2011 2012
Tillförda medel
Resultat från driftbudget -2 000 -21 800 -19 300
Avskrivningsmedel 34 350 34 850 35 350
Anslutningsavgifter 0 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0
Nya lån 0 20 950 17 950
Minskning av likvida medel 1 650 0 0
Summa 34 000 -34 000 -34 000

Använda medel
Nettoinvest, inkl anläggningsavg -34 000 -34 000 -34 000
Amortering 0 0 0
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are 
n obalans i det ekonomiska resultatet som med nuvarande förutsättningar 

Tabell 8: Balansbudget  

inskar successivt beror på de beräknade underskotten för åren 
2011 och 2012.

 
Enligt finansieringsbudgeten bedöms kommunen år 2010 klara investeringsnivån genom en viss 
minskning av likviditeten, d.v.s. nyupplåning bör kunna undvikas. Tabellen visar att för åren 2011 
och 2012 kommer motsvarande investeringsnivå som 2010 medföra nya lån på sammantaget närm

0 mnkr. Orsaken är de

Summa -34 000 -34 000 -34 000

4
beräknas för dessa år. 
 

Balansbudget (Mkr) 2010 2011 2012
Tillgångar 944 943 941
Skulder 402 423 441
Eget kapital 542 520 501
Soliditet (Eget kapital / Tillgångar) 57% 55% 53%

 
Notera att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 
2008 samt fastställd budget för år 2009. Som jämförelse kan nämnas att soliditeten i bokslut 2008 
uppgick till 58 procent. Att soliditeten m



Bilaga: Förklaring till 2010 års driftramar 
Driftbudget (tkr) Budget 09 Justeringar Justering Övriga Budget 10 KS Fördeln Budget 10

(t o m KF beslutade 1 kap kostn föränd- Fullmäktige justering ökade stats- Efter
§ 58/09)1 kostnader 2 ringar 3 juni enl uppdr 4 bidrag 5 justering

Kommunfullmäktige -842 67 -775 -775
Revision -965 65 -900 -900
Valnämnd -295 -5 -300 -300
Överförmyndare -1 335 35 -1 300 -1 300
Kommunstyrelse -69 304 -1 280 -221 805 -70 000 -78 -1 000 -71 078
Myndighetsnämnd -552 40 62 -450 -100 -550
Samhällsbyggnadsnämnden -33 479 1 520 217 2 042 -29 700 -281 -1 500 -31 481
Kultur- och fritidsnämnd -33 779 -290 106 2 463 -31 500 -99 -1 000 -32 599
Barn- o utbildningsnämnd -332 875 12 -487 -333 350 -1 507 -3 000 -337 857
Socialnämnd -371 254 -178 -2 918 -374 350 42 -3 000 -377 308
Särskild ungdomssatsning 0 0 0 0
GC-väg Skillinge-Brantevik (SbN) -2 731 2 731 0
Internhyressystemet 1 102 -600 502 -502 0
Ospecificerade åtgärder 3 700 3 700 -3 700 0
Verksamheten -847 411 -10 1 038 7 960 -838 423 -2 425 -13 300 -854 148
Finansiering 848 948 -1 038 -11 487 836 423 2 425 13 300 852 148
Årets resultat 1 537 -10 0 -3 527 -2 000 0 -2 000
Från pensionskapitalet 1 400 600 2 000 2 000
Balanskravsresultat 2 937 -10 0 -2 927 0 0 0 0
1. Justeringar av ursprunglig budget 2009 samt kompletterande effekter 2010 2. Justering av kapitalkostnader
- Kommunstyrelsen har övertagit ansvaret för hamnverksamheten (från 2009, 6 830 tkr) och Avser förändringen mellan 2009 och 2010.
   bidraget till det nya miljöförbundet m.m. (2009, 2 051 tkr; 2010, ytterligare 1 280 tkr). 3. Övriga förändringar
- Myndighetsnämndens ram har minskats till följd av bildandet av nytt miljöförbund (från 2009, 70 Nettoförändring i övrigt mellan justerad ram för 2009
   tkr; 2010, ytterligare 40 tkr) samt ökats i samband med införandet av ett miljöpris (från 2009, 10 tkr). och fullmäktiges fastställda ram för 2010.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram har minskats till följd av överföringen av hamnverksamheten 4. KS justering enligt uppdrag
   (från 2009; 6 830 tkr) och miljöverksamheten (från 2009, 2 081 tkr; 2010, ytterligare 1 520 tkr). Revidering av internhyror, KS § 287/09.
- Kultur- och fritidsnämndens ram har ökats för museets hyra i Björkegrenska gården (från 2010, 5. Fördelning av ökade statsbidrag
   290 tkr). Inkluderar 2009 även den särskilda ungdomssatsningen på 1 200 tkr. Kommunfullmäktiges beslut, § 140/09.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Ordförande: Anders Johnsson (m) 
1: e vice ordförande: Håkan Erlandsson (c) 
2: e vice ordförande: Göran Persson (s) 
 
 

Kommunfullmäktiges ansvarsområde 
Kommunfullmäktige är Simrishamns kommuns högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige 
fattar beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t.ex. 
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige fattar också beslut om nämndernas organisation och verksamhetsformer. 
Kommunfullmäktige styr de kommunala nämnderna genom reglementen som anger nämndernas 
arbetsuppgifter, genom verksamhetsmål i t.ex. verksamhetsplaner eller budget, men också genom 
beslut med direkta anvisningar för nämndernas verksamhet. 
 
Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år, 
närmast den 19 september 2010. Nuvarande mandatperiod avser tiden 1 november 2006 – 31 oktober 
2010. Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare. De 49 ledamöterna fördelar sig på 
följande partier: Moderata samlingspartiet 12, Centerpartiet 6, Folkpartiet liberalerna 3, 
Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 13, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet 2, Sjukvårdspartiet 3, 
Österlenpartiet 4 och Sverigedemokraterna 2 (Sverigedemokraternas 2 mandat är dock vakanta). 
 
Kommunfullmäktige har en valberedning som är direkt knuten till fullmäktige. Valberedningen har 
fem ledamöter och fem ersättare. Valberedningen har till uppgift att förbereda de val som sker i 
kommunfullmäktige, t.ex. val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och i kommunens övriga 
nämnder. 
 
Som en följd av demokratiberedningens (fullmäktigeberedning 2007-2008) arbete kommer 
kommunfullmäktige att i samband med temahalvdagar belysa och utveckla det kommunala 
förtroendeuppdraget och de förtroendevaldas arbetsvillkor. Temahalvdagar anordnas för 
kommunfullmäktige även inom andra ämnesområden bl.a. bokslut och årsbudget. 
 
 

Ekonomisk ram 
 
 Bokslut 

2008
Budget

2009
Budget

2010
Driftram (tkr) 667 842 775
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REVISIONEN 
 
 
Ordförande: Birgitta Larsson 
Vice ordförande: Froste Persson (s) 
   
 

Nämndens ansvarsområde 
Kommunrevisionens syfte är att kontrollera om den interna kontrollen är tillräcklig, om räkenskaperna 
är rättvisande, om uppsatta mål nås samt om den kommunala verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. Detta senare betyder att revisionen ska undersöka om tilldelade resurser används 
på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Det handlar således om måluppfyllelse och om användningen av pengar. All kommunal verksamhet 
syftar till att förverkliga något, oavsett det gäller utbildning, omsorg, vägar, hamnar eller annat. Det är 
kommunfullmäktige som definierar målen, och sedan är det upp till nämnderna och förvaltningarna att 
bryta ner målen, eller att operationalisera dessa. Kommunrevisionen ska således kontrollera hur målen 
nås samt hur pengarna används.  
 

Ekonomisk ram 
  

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 950 965 900
 
  
 

 Investerat  
t.o.m 2008

Budget
2009

Budget
2010

Investeringar (tkr)  35  
 
  
Nuvarande verksamhet 
Utgångspunkten för det revisionella arbetet är Kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och revisionens reglemente. Detta betyder bland annat att risk och väsentlighet är viktiga 
ledstjärnor i verksamheten. Den analys som revisionen genomfört ligger till grund för den 
revisionsplan som antagits. En annan viktig princip är den samordnade revisionen, vilket betyder att 
revisionen strävar efter att presentera sin bedömning av ansvarsfrågan vid ett och samma tillfälle för 
kommunfullmäktige.    
 
Fullmäktigemål 
Kommunrevisionen ska med anvisad budget arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i 
Kommunallagen. 
 
Nämndsmål 
Målet är att varje år underställa all verksamhet revision.   
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Effektiviseringar resp. samverkan med grannkommunerna 
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
Revisionen i Simrishamn deltar i samverkan med övriga kommunrevisorer inom SÖSK-området. Vi 
har också för avsikt att söka samarbete med andra kommuner i Skåne som har en likartad struktur vad 
gäller t.ex. befolkning och näringsliv. 
 



VALNÄMNDEN 
 
 
Ordförande: Gertrud Rosenqvist (fp) 
Vice ordförande: Maria Andersson (s) 
 
 
Valnämndens ansvarsområde 
 
Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Valnämnden ansvarar för att förbereda och 
genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Huvudregeln för kommunal rösträtt är att 
man ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Av Simrishamns 
kommuns ca 19 350 invånare har ca 15 500 rösträtt. 
 
Valnämnden ska bland annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler samt 
rekrytera och utbilda röstmottagare. 
 
Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år. Allmänna val äger 
rum under budgetåret 2010, närmare bestämt den 19 september 2010. 
 
Val till Europaparlamentet sker vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. EU-val genomfördes år 
2009, och sker nästa gång år 2014. Valet genomförs under en gemensam vecka i maj/juni. I Sverige 
infaller alltid valet på en söndag. 
 
Simrishamns kommun är indelad i 15 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 6–8 
röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär röstsammanräkning. 
 
Valnämnden har fr.o.m. 2006 även ansvaret för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid 
institutioner. Förtidsröstningen pågår under ca tre veckor före valdagen. Kostnaderna för 
förtidsröstningen finansieras genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna. Statsbidraget för 
förtidsröstningen vid 2010 års allmänna val är ännu inte fastställt men torde motsvara bidraget vid 
2009-års EU-val, ca 239 000 kronor. 
 
 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 8 295 300
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson  
Ersättande överförmyndare: Jarl Kemnefeldt 

 

Överförmyndarens ansvarsområde 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är i huvudsak 
att fatta beslut enligt föräldrabalken, att vara tillsynsmyndighet, att utreda samt att ge råd. Huvudom-
rådena är godmanskap – en frivillig hjälp inom områdena förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för 
person, förvaltarskap – motsvarande omfattning som godmanskap, men tvingande samt förmynder-
skap – mestadels kontroll av föräldrars förvaltning av underårigas medel. Tingsrätten fattar beslut om 
dessa godmanskap samt om förvaltarskap efter utredning och förslag från överförmyndaren. 
 
Utöver dessa huvudområden fattar överförmyndaren bl. a. beslut om god man om en förmyndare inte 
kan utöva förmynderskapet, för att vårda en underårigs rätt i dödsbo, om huvudmannen och den gode 
mannen har motstridiga intressen i rättsligt avseende samt om en arvinge vistas på okänd ort. Vidare 
fattar överförmyndaren beslut om skärpande föreskrifter som t.ex. att överförmyndarspärra en under-
årigs tillgångar. Vidare tar överförmyndaren ställning till om samtycke till fastighetsköp eller försälj-
ning, arvskifte samt aktiehandel skall ges. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndaren skall inom nå-
gon/några dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, tillsätta en god man. Den gode mannen 
går in i vårdnadshavarens ställe och får samma juridiska rättigheter och skyldigheter som denne. Sim-
rishamns kommun tar, från och med senhösten 2007, emot fem ensamkommande flyktingbarn och 
kommer att under hösten 2009 och framåt successivt ta emot upp till totalt 20 ensamkommande flyk-
tingbarn. 

Ekonomisk ram 
 Bokslut 

2008
Budget

2009
Budget

2010
Driftram (tkr) 1 466 1 335 1 300

 
Personalkostnader (inkl. personalomkostnader som t.ex. omkostnadsersättning och reseersättning) 
utgör drygt 96 procent av den totala kostnaden för överförmyndarverksamheten. Den administrativa 
bemanningen är överförmyndare motsvarande cirka 75 procent arbetstid, ersättande överförmyndare 
som går in vid överförmyndarens semester eller annan frånvaro och assistent 30 procent. Vidare drygt 
130 gode män och förvaltare med allt ifrån ett till åtta uppdrag per person; dock betalar en del huvud-
män själva den gode mannens/förvaltarens arvode utifrån kriterier uppställda i föräldrabalken. 
 
Personalkostnader utgör den absoluta merparten av överförmyndarverksamhetens budget. Antalet 
ärenden styrs av hur många som ansöker om god man och därefter hur många godmanskap som beslu-
tas av Tingsrätten. Arvodena till gode män och förvaltare sätts av överförmyndaren utifrån lagregler i 
föräldrabalken samt utifrån riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Arvoderingen bedöms 
vara relativt återhållsam. Att vara god man är, enligt föräldrabalkens förarbeten, ett ”halvideellt” arbe-
te. För att kunna behålla och även nyrekrytera gode män krävs dock en skälig ersättning, som någor-
lunda står i relation till omfattning och svårighetsgrad i uppdraget. Detta medför att kostnaderna ökar 
både utifrån ökningen av antalet ärenden och utifrån ökningen av ärendenas svårighetsgrad. 
 
En enkel omvärldsanalys visar, som alla känner till, att befolkningen blir allt äldre i Simrishamns 
kommun. Detta medför att allt fler ”hinner” drabbas av demenssjukdomar och ålderssvaghet i en sådan 
omfattning att man inte själv har förmåga att handha sin ekonomi eller föra sin talan. Vidare inkommer 
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allt fler ansökningar där grunden för ansökan är psykisk utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom. 
Dessa förhållanden talar starkt för att både antalet ärenden och svårighetsgraden i desamma kommer 
att öka även fortsättningsvis och därmed få till följd att även kommunens kostnader för verksamheten 
ökar. Även kommunens lovvärda beslut att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn påverkar över-
förmyndarverksamhetens kostnader eftersom Migrationsverket inte återbetalar kostnader för godman-
skap efter det att den unge fått uppehållstillstånd. Överenskommelse har dock skett med socialförvalt-
ningen om att en årlig ersättning, baserad på antalet godmanskap, ska lämnas till överförmyndarverk-
samheten från socialnämndens schablonersättning från Migrationsverket, vilket bör täcka merparten av 
de ofinansierade kostnaderna.  
 

Fullmäktigemål 
En korrekt myndighetsutövning med kort handläggningstid. 
 

Verksamhetsmål 
Årsräkningar inlämnade före den 1 mars skall vara granskade före den 15 maj. 
 

Effektiviseringar resp. samverkan med grannkommunerna 
Överförmyndarverksamheten arbetar sedan flera år på ett konsekvent sätt med ständiga förändringar, 
förbättringar och effektiviseringar för att kunna möta den ökande ärendemängden. Exempel på detta 
redovisas nedan. 
 
Överförmyndarens del av kommunens hemsida fortsätter att utvecklas. Mer information om verksam-
heten finns nu att tillgå. Förhoppningen är att rekryteringen av gode män och förvaltare ska underlättas 
och att kunskap om verksamheten ska vara tillgänglig för alla. I detta syfte finns även lättläst informa-
tion, riktad till den som är i behov av god man, om vad godmanskap innebär. 
Riktad information till olika målgrupper, t.ex. anhöriga till personer med demenssjukdom och anhöri-
ga till personer med utvecklingsstörning görs; både för att öka kunskaperna om godmanskap men även 
för att ”förhindra” onödiga godmanskap genom att visa på möjligheten att hjälpa en anhörig via full-
makt. 
 
Blanketter för gode män och förvaltare finns att tillgå på hemsidan. Blanketterna är ”självräknande” 
och fylls i på datorn. Effekten av att flertalet gode män och förvaltare väljer att använda denna service 
är tydlig vid granskningen av drygt 190 årsräkningar. Användningen medför att räknefel helt elimine-
rades vilket i sin tur något minskar tidsåtgången vid granskning då momentet ”kontrollräkning” för-
svinner. 
 

Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor sedan cirka 
fem år tillbaka. De områden som samarbetet hittills omfattat är gemensam utbildning för gode män 
och förvaltare, gemensamma blanketter med tillämpningsanvisningar för att underlätta för gode män 
som arbetar i flera kommuner, arvoderingsjämförelser och lagtillämpning för att skapa en enhetlighet. 
Ystad och Sjöbo har beslutat om ett gemensamt kontor, fr.o.m. årsskiftet, för handläggarna från re-
spektive kommun. Kontoret kommer att ligga i Ystad. Under våren 2010 kommer nya samverkans-
former att diskuteras med ”Ystadskontoret”. Exempel på detta kan vara regelbundna gemensamma 
ärendediskussioner för ökade kunskaper och därmed ökad rättssäkerhet för den enskilde. 
 
Under våren 2009, genomfördes gemensamma godmansutbildningar för intresserade i våra fyra kom-
muner i samarbete med Vuxenskolan. Utbildningarna var förlagda till Simrishamn resp. Ystad och 
genomfördes i två kursomgångar i resp. ort för totalt cirka 50 personer. Utbildning i Skurup har ge-
nomförts under hösten och ytterligare en utbildningsomgång planeras i Tomelilla under våren 2010. 



 

KOMMUNSTYRELSEN    
 
Ordförande: Christer Akej 
Vice ordförande: Karl-Erik Olsson 
Förvaltningschef: Staffan Tellman 
 
 

Kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med det övergripande ansvaret 
för hela kommunens utveckling och ekonomi. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i 
lag är förbehållna annan nämnd,  

• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin 
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

• tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,  

• ansvara för kommunens insatser vad gäller turism, 

• ansvara för kommunala hamnfrågor. 
 

Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 56 762 69 304 71 078
varav: 
Kommunledningskontoret 54 111 66 562 68 426
Turistbyrån 2 742 2 784 2 652

 
Ändrat verksamhetsansvar påverkar jämförbarheten mellan åren. Från ingången av år 2009 har 
kommunstyrelsen ansvar för hamnverksamheten vilket från år 2010 motsvarar en ökad budget med 6 
830 tkr. Från juni 2009, då det med Ystads och Tomelilla kommuner gemensamma miljöförbundet 
startade, ingår budgeten för miljöfrågorna i kommunstyrelsens ram. För år 2010 motsvarar detta 3 430 
tkr. I budget 2009 ovan ingår ej övertagit ansvar för hamn- respektive miljöverksamhet. Efter justering 
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av ändrad ansvarsfördelning och utifrån en normal kostnadsuppräkning innebär ramen för år 2010 en 
besparing på nästan 3 %. 
 
Bland besparingsåtgärderna i budgeten kan nämnas en minskning med 1 tjänst samt att motsvarande 
0,5 tjänst ska finansieras genom externa projektmedel (arbete åt projekt Marint Center), total besparing 
nästan 0,7 mnkr. Minskningen sker utan uppsägning av tillsvidareanställd personal. De 
kommungemensamma försäkringskostnaderna beräknas minska med ca 0,5 mnkr, främst beroende på 
ny upphandling. Minskade kostnader för SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommittè) ger en 
besparing på drygt 0,3 mnkr. Ökade egeninsatser av kommunledningskontoret bedöms innebära 
minskade kostnader för företagshälsovård med ca 0,3 mnkr. Central medfinansiering avseende 
anpassningsärenden upphör vilket ger en kostnadsminskning på 0,2 mnkr. Att den centrala 
medfinansieringen av förvaltningarnas självrisk tas bort innebär en budgeteffekt på 0,1 mnkr. Faktiska 
kostnadsminskningar de senaste åren i kombination med strikt återhållsamhet inom samtliga 
verksamheter bedöms kunna medföra ytterligare besparingar på drygt 0,5 mnkr. 
 
Budgeten innehåller även vissa satsningar så som att anslaget till Marint Center ökas med drygt 0,4 
mnkr för hyra av Skeppet och Tegelmagasinet i Simrishamns hamn. För kommunens medfinansiering 
vid starten av ett byggnadsvårdscentrum avsätts 0,2 mnkr. 
 

 Investerat  
t.o.m 2008

Prognos
2009

Budget
2010

Investeringar (tkr)  2 000 1 500
varav:   
IT-investeringar   680
Inventarier Klk   100
Inventarier Turistbyrån   20
Tomrör bredbandsutbyggnad   400
Ny brygga Kiviks hamn   110
Ny brygga Skillinge hamn   190

 

Effektiviseringar resp. samverkan med grannkommunerna 
 
Förslag till effektiviseringar 
Till stora delar är effektiviseringsarbetet inriktat på ytterligare samverkan med grannkommunerna, se 
nedan. 
 
Bland övriga områden kan nämnas: 

- kvalitetsledningssystem, utarbetande av sådant system pågår inom kommunledningskontoret i 
syfte att öka effektiviteten och minska sårbarheten, 

- utveckling av elektroniska tjänster, bl.a. genom PRIOS-projektet (Projektet för nya 
informations- och samhällsrelaterade tjänster i Skåneregionen), ska ge förbättrad service för 
medborgare m.fl.samt därtill medföra möjligheter för effektivare arbetssätt. 

 
Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Följande samverkansområden har påbörjats under de senaste åren respektive avses att utvecklas de 
kommande åren: 

- upphandlingssamverkan med Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner pågår och ska utvecklas, 
- e-handelssamverkan med Ystads kommun kommer ytterligare att vidareutvecklas, 
- säkerhetsfrågor, arbetet ska utvecklas genom uppstartat samarbete med Ystads och Tomelilla 

kommuner, 
- IT-verksamheten, samarbets-/samverkansfrågor med Ystads och Tomelilla kommuner utreds, 
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- övrigt, ytterligare samverkan med Ystads och Tomelilla kommuner inom områden så som 
telefonväxel, lönehantering, personaladministrativa frågor samt turism kan bli aktuella. 

 

Kommunledningskontoret 
 
 
Nuvarande verksamhet 
Kommunledningskontorets uppdrag 
Kommunledningskontoret skall bistå kommunstyrelsen i deras arbete och ha ett helhetsperspektiv på 
kommunen och dess verksamhet.  
 
Kommunledningskontoret skall leda och samordna planering och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet, reformera och effektivisera regelverk och administration bl.a. i form av e-tjänster. I 
ansvaret ingår att följa samhällsutveckling, göra analyser och vara uppdaterad på 
samhällsförändringar. Inom uppdraget ingår även marknadsföring och informationsverksamhet, driva 
ledarskapsutveckling och utveckla IT-stöd och e-tjänster. I uppdraget ingår även att driva 
utvecklingsprojekt som gynnar kommunen, såväl nationellt som internationellt. Myndighetsutövning 
enligt Lag om Färdtjänst handläggs på kommunledningskontoret. 
 
Ledning och samordning 
Kommunledningskontoret svarar för att policies, riktlinjer och beslut som rör organisations- och 
ledningsfrågor samt kommungemensamma utvecklingsfrågor genomförs på förvaltningarna. 
Kommundirektören svarar för att kommungemensamma ärenden samordnas samt är chef för 
förvaltningscheferna. Det är viktigt att bevaka utvecklingstendenser både nationellt och internationellt. 
Kontakter med övriga Europa för utbyte av erfarenheter och kunskap är viktigt. 
 
Organisationsutveckling 
Kommunledningskontorets roll är att driva och utarbeta förslag till övergripande organisatoriska 
förändringar, utforma förslag till kommungemensamma policyfrågor, arbeta fram underlag för och 
analysera möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar samt bevaka, följa upp och utvärdera 
organisationsutveckling och trender allmänt i kommunal verksamhet. I rollen ingår även att initiera, 
bevaka och driva frågor om kvalitetssäkring, system och metoder för kvalitetsutveckling samt 
verksamhetsutveckling för kommunen som helhet. 
 
Personalpolitik och personaladministration 
Utveckla och genomföra en kommungemensam personalpolitik, stödja professionell rekrytering och  
personalutveckling. Ansvara för kommungemensamt löneadministrativt system inklusive system för 
individuell lönesättning samt upprätta personalekonomisk redovisning och följa upp 
personalkostnader.  
 
Ekonomistyrning och finansiering  
Upprätta kommungemensam budget, redovisning och bokslut, ansvara för den löpande finansieringen 
och likviditetsplaneringen, utveckla ekonomiadministrativa rutiner samt genomföra ekonomiska 
uppföljningar.  
 
Ärendeberedning och utredningar 
Ansvara för ärendeberedning och sekreterarskap för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i 
tillfälliga utredningar/beredningar, bistå kommunstyrelsen med utredningar, initiera, bevaka och driva 
infrastrukturella frågor. Ansvara för samordning och utveckling av administrativa system.  
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IT-verksamhet 
Ansvara för IT-strategisk planering, elektronisk infrastruktur, projektering, införande och förvaltning 
av kommunövergripande och gemensamma IT-system. 
 
Näringslivsbefrämjande åtgärder 
Bedriva näringslivsbefrämjande arbete samt vara lotsfunktion för smidiga och rationella kontakter 
mellan kommun och företag. Verka för utökade kontakter mellan skola/högskola/universitet och 
näringsliv. Stödja befintliga företag, verka för nyetablering samt underlätta för utveckling av 
näringslivsnätverk. 
 
Kommunal information, extern information och marknadsföring 
Samordna och kommunicera kommunal information till såväl kommuninvånare som anställda. 
Utveckla marknadsföringen av kommunen som inflyttningskommun. 
 
Översiktlig planering och utveckling 
Samordna och utarbeta underlag för kommunens utveckling och infrastruktur samt driva 
översiktsplan- och naturvårdsfrågor. 
   
Myndighetsutövning, stöd och service 
Bevilja färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning samt kommunens regelverk och 
tillämpningsföreskrifter samt följa resandemönster och kostnadsutveckling inom färdtjänsten. Erbjuda 
konsumentrådgivning. 
 
Allmänna val 
Genomföra allmänna val och folkomröstningar. 
 
Hamnverksamhet 
Från och med år 2009 ingår hamnverksamheten i kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Miljöverksamhet 
Från juni 2009 överförs den myndighetsutövande delen av kommunens miljöverksamhet till ett med 
Ystads och Tomelillas kommuner gemensamt kommunalförbund. Kommunstyrelsen ansvarar för 
kommunens kostnadsandel. 
 
Fullmäktigemål 
1. Befolkningen i kommunen ökar varje år. 
2. Aktivt utvecklings- och planeringsarbete såväl nationellt som internationellt skapar en positiv 

utveckling för kommunen. 
3. Kommunens ekonomiska respektive verksamhetsmässiga styrning är ändamålsenliga och 

uppföljningsbara på kommunnivå och på verksamhetsnivå. 
4. Företagen upplever företagsklimatet som bra och det är attraktivt för nya företag att etablera sig i 

kommunen. 
5. De gemensamma administrativa rutinerna och IT-stödet stöder verksamheterna, har hög 

tillgänglighet, god kvalitet, mycket hög säkerhet samt ger god service till medborgarna. 
6. Arbetsmiljön är god och präglas av jämställdhet och mångfald. 
7. Personal- och lönepolitiken är gemensam för hela kommunen och ett stöd för 

personalförsörjningen. 
8. Informationsverksamheten synliggör kommunen och bidrar till en ökad dialog med medborgarna, 

anställda och andra intressenter. 
9. Simrishamns hamnar tar miljöansvar och är attraktiva som fritidshamnar. Simrishamns hamn är 

även Östersjöns mest betydande fiskehamn och en småskalig frakthamn. 
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Nämndsmål 
1.  Kommunen har planer för bostadsbebyggelse, för lägenheter och för småhus. Marknadsplan för 

kommunen skall finnas. 
 
2. Marint centrum är en väl fungerande utvecklings- och forskningsenhet. KIMO Baltic Sea fungerar 

väl som samarbetsnätverk 
 
3a. Styrningen sker genom att respektive nämnd ansvarar för en ekonomisk ram kopplat till 

verksamhetsmässiga uppdrag formulerade i form av fullmäktigemål. Modellen för den 
verksamhetsmässiga styrningen utvecklas för bättre koppling till god ekonomisk hushållning. 

3b. Ekonomisk uppföljning görs i månadsrapporter (till kommunstyrelsen) samt ekonomisk och 
verksamhetsmässig uppföljning sker i delårsrapport samt i årsredovisning (till fullmäktige). 
Uppföljningen inriktas särskilt på tydliga förklaringar av avvikelser i förhållande till ekonomisk 
ram respektive fullmäktigemål. 

 
4. Vi har ett väl fungerande Näringslivsråd. Frukostmöten arrangeras av företagarföreningarna och är 

välbesökta. KSUB besöker 3-4 företag varje månad. Utbildningar i upphandling genomförs för 
små- och medelstora företag. 

 
5a.  99,5 procent driftssäkerhet på nätverken. 
5b. Ett utvecklat informationssamhälle med hög tillgänglighet skapas genom samverkan med Ystads 

och Tomelilla kommuner samt deltagande i PRIOS-projektet (e-tjänster till medborgarna). 
 
6a En god arbetsmiljö bibehålls och följs upp genom årliga medarbetarenkäter. 
6b.  Ny jämställdhets/likabehandlingsplan för 2010-2012. 
 
7a. Personal- och lönepolitiken förs ut i organisationen genom tydliga och enhetliga riktlinjer. 
7b. En ny, effektivare modell för genomförande av den årliga löneöversynen – fr.o.m. 2010. 
 
8.  Kommunen deltar i SKL-projektet Medborgardialog. Bymöten genomförs och har aktiva 

besökare. Ärendehantering via hemsidan fungerar väl för medborgare och företag. 
 
9a. Kommunens hamnar drivs så att de är ledande i miljöteknisk strategi. 
9b. Verksamheten är inriktad på att vara en Sveriges tre största fiskehamnar och ska även ses som en 

naturlig frakthamn för jordbruksrelaterade produkter. 
9c. Fritidshamnarna utvecklas vidare för turism och rekreation. 

 
 

Turistbyrån 
 
 

Nuvarande verksamhet 
Turistbyrån ansvarar för kommunens turistinformation.  
 
Turistbyrån samordnar och uppdaterar all information för egen broschyrproduktion och hemsida samt 
för samproduktion med Ystad – Österlenregionen, Tourism in Skåne m.fl. 
 
Turistbyrån samordnar anläggningars, föreningars och arrangörers utbud för utveckling och 
försäljning av paketprodukter. 
 

 19 
 



 

Turistbyrån ansvarar för marknadsföringen som omfattar broschyrproduktion, annonsering, 
presskontakter såväl svenska som utländska. I samverkan med Tourism in Skåne, Visit Sweden och 
andra kommuner deltar turistbyrån också på mässor i Sverige, Danmark och Tyskland m.fl. länder. 
 
Turistbyrån svarar också för en boknings- och förmedlingsverksamhet som omfattar paket, stuga, 
övrig logi m.m. 
 
Fullmäktigemål  
1. Turistbyrån skall arbeta för att producera en god information om regionen samt svara för en god 

service och god kvalitet på mottagningssidan samt samverka med ortens näring, organisationer, 
föreningar och arrangörer för att uppnå en bra samordning av information och produkter. 

  
2. Turistbyrån skall, tillsammans med turistnäringen, utveckla turismprodukter för försäljning 

tillsammans med näringen och ha som mål att utöka produktutvecklingen inom särskilda teman 
samt att öka bokningsverksamheten. 

 
3. Turistbyrån skall arbeta för en positiv marknadsföring av området och dess turismprodukter dels i 

egen regi, dels i samarbete med näringsliv, andra kommuner, organisationer och olika 
försäljningspartners. 

 
4. Turistbyrån skall pröva möjligheterna till att, tillsammans med bl.a. Tourism in Skåne AB, 

utveckla miljövänlig och långsiktigt hållbar turism. 
 
Nämndsmål 
1a. Veckoaffisch med evenemang samt affisch om stadsvandringar i Simrishamn kommer att 

produceras.  
1b. Turistbyrån uppdaterar hemsidan kontinuerligt med information om turistanläggningar och 

aktiviteter. 
2a. Broschyr med övernattningsanläggningar som biläggs marknadsbroschyren kommer att 

produceras i svensk upplaga. Denna broschyr innehåller också paketinformation såsom cykel, 
gästgiveri, golf m.fl. paket.  

2b. Stugkatalogen Ystad – Österlen kommer att tryckas i svensk och tysk upplaga.  
2c. Paketbroschyr med tema- och evenemangspaket, kommer att tryckas i svensk upplaga. 
2d. Turistbyrån fortsätter att tillsammans med näringen implementera Citybreak Online för bokning 

av hotell, B & B samt paket. 
2e. Arbetet med att utveckla destinationen Österlen - Bornholm kommer att fortsätta i samarbete med 

turismnäringen på Bornholm och rederiet Christiansöfarten på linjen Simrishamn – Allinge. 
3a.  Turistbyrån kommer i samarbete med Tomelilla kommun år 2010 att trycka Österlenbroschyren i 

svensk, tysk och engelsk upplaga. 
3b. Kalendarier för trädgårdsevenemang, konstevenemang och barnaktiviteter kommer att produceras 

i samarbete med turistbyråerna i Ystad – Österlenregionen.  
3c. Övrig marknadsföring sker genom pressbearbetning, annonskampanjer, mässor, direkt-mail, 

hemsida m.m. 
4a. Följa Tourism in Skåne AB:s produktutveckling av hållbar turism. 
4b. Utveckla cykelturism samt utveckla besöksnäringen mot större kollektivtrafikresande. 
 
Ekonomiska nyckeltal 
(tkr) 2008 Budget 2009 Prognos 2010 
Omsättning stuguthyrning 3 481 3 400 3 000 
Omsättning paketförsäljning 2 042 1 900 1 900 
Omsättning C.B online *   599   800   850 
*   C.B = Citybreak online 
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Prestations nyckeltal 
 2008 2009 2010 
Antal bokningar – stugor 811 690 610 
Antal bokningar – paket** 479 414 414 
Antal bokningar–C.B online 415 570 605 
** Beräknas per antal fakturor 
Antal öppna dagar ca 290 helår 
 
Kvalitets nyckeltal 

• Offerter - 3 dagar efter förfrågan 
• Bekräftelse - 2 dagar efter bokning 
• Broschyrutskick - 2 dagar efter förfrågan 
• E-mail - 2 dagar efter förfrågan 

 



MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Monica Gripp (m) 
Vice ordförande: Birgitta Englander (s) 
Förvaltningschef: Anna Thott 
 
 

Nämndens ansvarsområde 
Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsende i alla avseenden som gäller 
myndighetsutövning. 
 
Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 554 552 550
 
 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 2008
Antal beslut i nämnd 218
Antal beviljade bygg

 

lov 487
Antal beviljade förhandsbesked 51

Fullmäktigemål 
Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja en långsiktigt hållbar utveckling för en bra och god 
bebyggelsemiljö; för detta verka med god rådgivning och tillsyn. 

Nämndsmål 
För att få bästa möjliga kvalitet gentemot kommuninvånarna ska myndighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden arbeta nära tillsammans med respekt för vardera nämnds roll. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Ulf Johansson 
Vice ordförande: Anders Åkerberg 
Förvaltningschef: Anna Thott 
 

Nämndens ansvarsområde  
Plan- och bygglovavdelning ansvarar för upprättande och administration av översiktsplaner, detalj- 
planer och områdesbestämmelser samt för genomförande av samråd och utställningar av förslag till 
planer. Avdelningen handlägger förhandsbesked, bygglovs- och bygganmälningsärenden, svarar för 
tillsyn enligt PBL samt bedriver rådgivning i bygglovs- och energifrågor. Från och med den 1 juli 
2009 gäller nya strandskyddsregler pga. beslut av riksdagen, som innebär att ansvaret för tillsyn, sam-
råd och prövning av dispens inom strandskyddsområde övergår från länsstyrelsen till kommunerna. 
Detta betyder att avdelningen nu hanterar dessa frågor. 
 
Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens åtaganden inom infrastruktur och samhällsbyggande. 
Genom tekniska avdelningen ges kommuninvånarna service inom områdena mark och fastighet, gata, 
park, MBK, vatten- och avlopp samt exploatering. 
 
Inom området gata ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för kommunens gator och övriga offentliga 
platser. I ansvaret ingår även kommunens gatubelysning. Nämnden svarar för planering, beställning av 
drift och underhåll inom verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden handhar de uppgifter som åligger trafiknämnden enligt vägtrafikkungörel-
sen samt trafiksäkerhetsfrågor. 
 
Enheten park arbetar med planering och skötsel av kommunens park- och naturytor, lekplatser med 
mera. 
 
Fastighetsenheten hanterar alla fastighetsrelaterade frågor som berör kommunen och förser kommu-
nens kärnverksamheter med ändamålsenliga lokaler samt städning av dessa lokaler. 
 
Mätning-Beräkning-Kartering, MBK ansvarar för kommunens grundläggande geografiska kartsystem 
med stomnät, höjdnät och storskaliga kartor. Enheten svarar för uppbyggnad och drift av kartdatabas 
och intranetkarta med tillhörande support, namn- och adressättning samt MBK-samordningen i kom-
munen. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning och 
handlägger nyanslutning av fastigheter till det kommunala ledningsnätet. 
 
Planering/administration utgör ett stöd för förvaltningens verksamhetsinriktade enheter. Här finns 
också exploateringsverksamheten, som bland annat ansvarar för upphandling av byggande avseende 
byförnyelser, kommunens nya industri- och bostadsområden samt tomtförsäljning.  
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Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 34 504 36 210 31 481
varav: 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 4 089 1 684 0
Plan- och bygglovsavdelningen 2 948 4 093 2 584
Tekniska avdelningen 26 997 27 702 28 897
Fastighet och städ 928 1 148 2 047
Offentliga rummet 20 756 20 528 20 812
Hamn 7 207 0 0
MBK 1 400 1 760 1 826
Servicegrupp 0 0 0
Maskin- och verkstadsgrupp 190 0 0
Planering/administration 2 464 3 520  3 484
Exploatering -5 469 0 0
Vatten och avlopp -1 278 0 0
Samhällsbyggnadsnämnden 799 746 728
Externa samarbetsprojekt 470 2 731 0
GC-väg Brantevik-Skillinge 470 2 731 0

 
 
Vid jämförelse mellan 2009 och 2010 kan noteras att miljöverksamheten ingick i miljöverksamheten 
under perioden jan – maj år 2009. 
Kostnad för gång- och cykelväg Tångdala – Rörum, enligt avsiktsförklaring 2005-09-10 och kostnad 
för miljöstrateg ingår inte i driftbudget för 2010. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att gång- och 
cykelvägen finansieras via särskilt konto för externa samarbetsprojekt i vanlig ordning eller att man 
erhåller ytterligare anslag för detta ändamål. Man förutsätter även att man får ytterligare anslag för att 
kunna bekosta tjänsten som miljöstrateg. 
 

Plan- och bygglovsavdelningen 
Avdelningens verksamhet är framförallt på bygglovssidan händelsestyrd och konjunkturberoende. 
Även planarbetet påverkas av konjunkturläget. Planarbetet som är en process över tid är mindre hän-
delsestyrt än bygglov, vilket innebär att konjunkturen inte ger direkt utslag i pågående planering. An-
tal begäran om planmedgivande har ökat markant under högkonjunkturen. Intresset för att pröva ex-
ploatering för bostadsbebyggelse är på en hög nivå, varför det finns många pågående detaljplanären-
den och många framställningar för begäran om planmedgivande. 
 
Avdelningen har under år 2008 utvecklat och förtydligat information för ansökan om bygglov, vilket 
förväntas innebära att fler ansökningar än tidigare är kompletta vid inlämnandet och inte behöver 
kompletteras inför granskning och prövning. Den utvecklade informationen har gett en viss effekt. 
 
Planarbete är planering på sikt och med framförhållning, vilket bedöms innebära en fortsatt hög efter-
frågan på planering. Kommunen representerar en stor attraktionskraft avseende livskvalitet samt natur- 
och kulturupplevelser, vilket resulterar i stort intresse för boende och rekreation. Attraktionskraften 
bedöms innebära ett fortsatt stort intresse för att pröva exploatering i huvudsak för bostadsändamål. 
Den förhållandevis långvariga högkonjunkturen har vänts till en lågkonjunktur. Konjunkturläget har 
dock stabiliserats och en viss optimism kan skönjas. Trots konjunktursvängningar är det hög aktivitet 
på planeringssidan. Intresset för exploatering från projektägare och aktörer är stort. 
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Planarbetets omfattning och intensitet bedöms fortsatt vara på samma höga nivå pga. ett stort antal 
aktivt pågående ärenden och många planärenden i inledningsskede samt en lång plankö, där begäran 
om planmedgivande står på tur för att prövas. Antalet ansökningar om förhandsbesked och bygglov 
minskade till följd av konjunkturnedgången men har ökat i antal igen. Möjlighet till ROT-avdrag (av-
drag för reparation samt om- och tillbyggnad) har betydelse för byggnadssektorn och är en anledning 
till ökat antal ärenden. 
 
Avdelningens befintliga resurser balanserar inte mot mängden av ärenden och omfattningen av infor-
mationsarbete. Avdelningen har haft förstärkning på plansidan med en handläggare under första halv-
året 2009, vilket var en fortsättning av förstärkningen från andra halvåret 2008. 
 
Arbetsbelastningen på avdelningens handläggare är och har under lång tid varit, alltför stor pga. det 
stora antalet ärenden och hög aktivitetsnivå både inom planering och byggande. Handläggarna hante-
rar planer, förhandsbesked, bygglov och byggsamråd mm. En förhållandevis stor del av arbetstiden 
handlar om att förmedla information. Tillkommande ärenden gällande strandskydd kommer ytterligare 
att öka belastningen. Den alltför höga arbetsbelastningen innebär att det finns ett stort behov av en ny 
medarbetare. Önskemålet är att rekrytera en bygglovshandläggare så att arbetstid för planeringsarbete 
frigörs för planarkitekterna på avdelningen. En ny medarbetare kan också minska den stora belast-
ningen på avdelningens byggnadsinspektör som utöver byggsamråd också hanterar vindkraftsärenden 
och energirådgivning. 
 
En åtstramning av driftbudgeten för år 2010 kommer att försämra balansen mellan resurser och pro-
duktion. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ramavtal med plankonsulter. Pga. exploateringstrycket används 
plankonsulter för en del planärenden, både för detaljplanering och översiktlig planering. En konse-
kvens av besparingar blir att användning av plankonsulter måste minska, vilket innebär minskad plan-
produktion. 
 
Ny taxa för avgifter gäller fr.o.m. den 1 september 2008. Den nya taxan har förenklats avseende ob-
jektsfaktorer och anpassats till komplexiteten avseende handläggningsfaktorer. Grundbeloppet i taxan, 
som höjdes den 1 januari 2008, är 40 kronor. Med högre grundbelopp finansieras större del av verk-
samheten med avgifter. 
 

Tekniska avdelningen 
Inom avdelningens verksamhetsområden saknas betydande resurser inom i stort sett samtliga verk-
samhetsområden. De ekonomiska resurserna är begränsade och möjligheterna att uppfylla alla krav 
som ställs är starkt begränsade. Kraven på kvalitet på tjänsterna inom offentlig miljö fortsätter att öka.  
 
Underhållsbehovet är stort och ökar i takt med att resurser uteblir. Utvecklingsriktningen måste brytas 
om inte en allvarlig kapitalförstöring på förvaltningens anläggningar och fastigheter skall uppstå. 
 

Offentliga rummet 

Drift 
Även om en del åtgärder kan utföras för enheten gata under år 2010 måste mycket stora resursför-
stärkningar göras för att planerat underhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar ska uppnå 
en långsiktigt acceptabel nivå. Även inom gatubelysning måste stora resursförstärkningar göras.  
Budgeten för beläggningsunderhåll har under lång tid varit alldeles för liten. Kostnaden för belägg-
ningsunderhåll har under många år balanserats mot kostnaden för vinterväghållning. Till följd av de 
dyra vintrarna har underhållsarbetet utförts med för långa mellanrum och följaktligen har infrastruktu-
ren förstörts. 
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Den omfattande nyexploateringen i kommunen medför att parkmark anläggs runt de nya bostadsområ-
dena. Denna parkmark är viktig för områdenas karaktär, men det krävs motsvarande kompensation i 
driftsbudgeten för de ökade driftskostnaderna. Sådan kompensation saknas. Ökade krav på trygghets-
belysning och byte av gammal oanpassad vägbelysning i känslig bymiljö ger ökade kostnader för drift 
och underhåll. 
 
Parkenheten kan under år 2010 inte leva upp till målsättningen, att kommunens grönytor ska vara väl-
skötta och intressanta. På grund av de senaste årens stora kostnadsökningar på såväl entreprenader som 
arbete utfört i egen regi måste en budgetjustering göras eller så kommer en standardsänkning att vara 
nödvändig. Servicegruppens arbetsområde är mycket omfattande och kräver bred kompetens och per-
sonalresurser. Idag är servicegruppen underbemannad, vilket bl.a. beror på pensionsavgångar som inte 
har återbesatts. Exempelvis åligger det idag motsvarande 1,5 tjänster att sköta alla kommunens fin-
parksytor. 
 

Fastighet och städ 

Drift 
Fastighetsunderhållet på kommunens fastigheter ligger sedan flera år på en nivå som medför en suc-
cessiv kapitalförstöring. I budget 2010 har det årliga fastighetsunderhållet höjts från 60 kr/m2 till 74 
kr/m2 för skolor och kontor. 
 
Ett påbörjat arbete med skolornas lokalförsörjning kommer att fortsätta de närmaste tre åren. Ett hel-
hetstänkande avseende långsiktig lokalplanering är viktigt för kommunens ekonomi, vilket gäller både 
skolor och övriga förvaltningslokaler. Delvis nya förutsättningar gör att en revidering av den tidigare 
fastställda skollokalutredningen erfordras. Detta påverkar även tidplanen för ombyggnation av reste-
rande skolor. 
 
Man behöver fatta beslut, bl.a. avseende eventuell byggnation på ”Lasarettstomten”, för att man ska 
kunna komma vidare med lokalplaneringsfrågorna. Många lokalplaneringsprojekt får följdverkningar i 
form av tex fastighetsförsäljningar. Det finns behov av snabba politiska beslut för att minimera kost-
naderna för tomma lokaler. De olika lokalutredningsprojektens utfall kommer att påverka framtida 
kostnader. Vissa verksamheters lokalbehov ändras efterhand som förutsättningarna ändras, t.ex. beträf-
fande skolorna. Ändringar i förutsättningarna verkar komma i en allt snabbare takt. 
 
Fastighetsenhetens driftentreprenader är knutna till olika former av index (konsumentprisindex, entre-
prenadindex och städindex). Härutöver ökar fastighetskostnaderna med energiprishöjningar och fas-
tighetsunderhåll. 
 

Investeringar 
Prioriterade planerade fastighetsprojekt under år 2010 är skolornas fortsatta ombyggnation, även om 
tidplanen i dagsläget inte är beslutad. Man planerar att utföra köksombyggnation på Gärsnäs skola 
2010 istället för 2009 pga. ändrad omfattning. Energioptimeringar med bland annat värmepumpar, 
förbättring av inomhusmiljön är andra viktiga områden. Förbättrat brandskydd med ny brandlarmsin-
stallation till följd av nya brandlarmsavtal fortsätter 2010. Därtill kommer tillgänglighetsåtgärder. 
Ombyggnation av Österlens museum Hafreborg planeras inför 2010. Reinvesteringar kommer att be-
hövas avseende inlösen av gjorda investeringar på fritidsanläggningarna. 
 

 26  



Vatten och avlopp 

Drift 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ska enligt lagen om allmänna vattentjänster bedrivas med full 
kostnadstäckning från vatten- och avloppstaxan. Både på kostnads- och intäktssidan sker uppdelning i 
vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) där samtliga intäkter kommer från vatten- och avlopps-
taxan. 
 
Avsättning till planerat underhåll av vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät styrs av verk-
samhetens kostnader för drift samt intäkter från vatten- och avloppstaxan. Oförändrade eller marginellt 
höjda taxor medför att underhållet måste minskas i förhållande till det verkliga underhållsbehovet.  
 
För säkerställande av vilka åtgärder som erfordras idag och framöver måste en uppdatering av sane-
rings- och åtgärdsplanen snarast genomföras, vilket i hög grad påverkar driftbudgeten under år 2010-
2011.  
 
För att täcka det prioriterade behovet av ökade kostnader i driftbudgeten har vatten- och avloppstaxan 
reglerats med indexhöjning på 1,76 % och räntesänkning av kapitalkostnaden med 0,5 % enligt beslut 
hösten 2009. Beslut avseende nya justeringar av vatten- och avloppstaxan kommer att fattas under 
hösten 2010. Avgiftshöjning av VA-taxan genom uppräkning med enbart konsumentprisindex medför 
återhållsamhet i förebyggande åtgärder och insatser som säkerställer VA-anläggningarnas funktion 
med hänsyn till dagens status på ledningsnätet och klimatförändringar. 
 
Under 2010 kommer VA-verksamheten att få en extraordinär kostnad till följd av att slamstabilise-
ringsdammarna måste tömmas samtidigt som silbandspressarna måste utnyttjas för hantering av slam-
met när dammarna är avstängda. Kostnaden för slamhanteringen kommer därför vara hög under år 
2010 (ca 3 mnkr högre än de år som dammarna används). Verksamheten har sedan dammarna tömdes 
vid föregående tillfälle endast lyckats fondera ett eget kapital på 1 mnkr för slamtömning. För att inte 
försämra VA-verksamhetens resultat borde taxan höjas med 3,5 % istället för de beslutade 1,76 %. 
 

Investeringar 
Förnyelsebehovet uppskattas till ca 0,7 % av nyanskaffningsvärdet. Avskrivningstider är för lednings-
nätet 50 år. Enligt riktlinjerna skall förnyelse ske utifrån aktuell fakta, dvs. utföras efter det verkliga 
behovet. Förnyelsetakten på ledningsnätet är ca 250 år och motsvarar ca 13,5 mnkr per år. Enligt fram-
taget förslag till reinvesteringsbudget för år 2010 och framöver är förnyelsetakten ca 350 år och mot-
svarar ca 5,5 mnkr per år. 
 

Exploatering 
Exploateringsverksamheten ska säkra tillgång på kommunal och privat byggbar mark inom Simris-
hamns kommun. Detta innebär bland annat att tillgodose behovet av infrastruktur i form av gator, be-
lysning, gång- och cykelvägar samt ledningar och anläggningar för vatten och avlopp.  
 
Den privata exploateringsverksamheten har ännu inte mattats av, men man räknar med en nedgång 
under år 2010. Den interna exploateringen kommer att fokusera på att skapa fler industritomter och 
tomter för bostadsbebyggelse i de områden där efterfrågan är som störst. 
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Investeringsbudget 
 
Investeringsram Investerat Budget B

tkr tom 2008 2009 2010
Investeringar, se specifikationer
varav:
Fastighet 4 750 6 450
MBK och övrigt 200 200
Hamn 3 138 0
Offentliga rummet 4 130 5 060
Gata 3 682 1 200
Summa tekniska avdelningen 15 900 12 910

Skollokaler - igångsatt 28 662 29 380 0
                   - ej igångsatt 7 000
Köksutredning 35 0 0

Plan & Bygg 50 90

Miljö och hälsa 50 0

Summa investeringar, skattefin. 45 380 20 000

Vatten och avlopp 7 200 7 500
Landsbygdens vattenförsörjning 29 260 15 000
Anläggningsavgifter1 29 260 15000
Vatten och avlopp, exploatering 0 0

Exploatering2 0 0
Vatten och avlopp, exploatering 0 0

1 OBS! Anläggningsavgifterna redovisas inte över investeringsbudgeten,  men används
som finansiering.
2 För 2010 bedöms intäkterna överstiga kostnaderna med 124 tkr. Nettot avslutas mot omsättningstillgångar.

udget 

 
 
Investeringarna omfattar såväl nyinvesteringar som reinvesteringar i avskriven fysisk infrastruktur 
(gator, GC-vägar, torg m.m.) och lokaler. 
 
Det är av stor vikt att det finns flexibilitet i investeringsbudgeten. Faktorer som förankrings- och plan-
processers oförutsägbarhet med oöverskådliga slutdatum samt ombyggnationer av skolorna kan med-
föra att omprioriteringar behöver göras med relativt kort framförhållning. Extern upphandling kan ge 
upphov till förskjutningar i tiden. Investeringar kan därmed behöva skjutas både framåt och bakåt i 
tiden över budgetårsgränser. Tillgången på externa medel i form av bidrag ger svängningar i invester-
ingstakten och rytmen. 
 
Ny- eller reinvestering i vatten- och avloppsverksamheten görs i enlighet med lagen om allmänna vat-
tentjänster, miljöbalken m.fl. myndighetskrav. 
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Syfte med investeringar 
Fastighet och städ 
Brandskydd/riskhantering/säkerhet 
Investeringen avser brandskyddsåtgärder på skolor, kontor m.m. enligt gjord brandskyddsdokumenta-
tion. I huvudsak avses nya brandlarmsinstallationer och tidplan i enlighet med underskrivna brand-
larmsavtal. Under 2010 planeras nya brandlarm på Österlengymnasiet, Korsavadshallen och Jone-
bergsskolans sporthall. Riskhanteringsarbeten och passagesystem/låssäkerhet/larm kommer att utföras 
under år 2010, främst i samband med skolombyggnationer och andra ombyggnationer. 
 
Inomhusklimat 
Ventilation, bullerskyddsåtgärder och belysning på främst skolor, sporthallar och förvaltningsbyggna-
der. År 2010 kommer värmepumpar att installeras på Jonebergshallen. 
 
Tillgänglighetsåtgärder 
Investeringen avser anpassning av kommunala lokaler, främst avseende enkelt avhjälpta hinder.  
 
Energibesparingsåtgärder 
Investeringar år 2010 avser installation av värmepumpar, värmeväxlare och övriga energibesparings-
åtgärder på Korsavadshallen och Hammenhögs sporthall. 
 
Ombyggnation skolor 
Härmed avses åtgärder till följd av skollokalutredningen. Anpassning till nya förutsättningar gör att 
revideringar erfordras avseende såväl omfattning som tidplan. Ny planering avseende hur skolorna 
delar upp klasserna sig emellan gör att omfattningen i ombyggnation av såväl skolor som kök påver-
kas. Erforderligt politiskt beslut är ännu inte fattat. 
 
Gärsnäs skola, köksombyggnation 
Erforderlig ombyggnation blir större än planerad till följd av bl.a. ökade myndighetskrav. Ombyggna-
tionen, som från början planerades till 2009 kommer att utföras enligt nu gällande plan under somma-
ren 2010 istället. 
 
Sanering av PCB och radon 
Sanering av PCB ska ske enligt gällande bestämmelser och åtgärder avseende bl.a. skolor, sporthallar 
och förvaltningskontor. Detta ska vara klart senast år 2013. Åtgärder år 2010 avser skolor som byggs 
om i enlighet med skollokal-utredningen. Radonsanering avser förskolor. 
 
Hissar 
Nytt myndighetskrav avseende innerdörrar i hissar. 
 
Inlösen av investeringar på Tobisviks camping och Tobisviksbadet 
Inlösen av godkända investeringar på fritidsanläggningarna. 
 
Jonebergsskolans sporthall och matsalsbyggnad 
Politiskt beslut avseende behållandet av byggnaden i kommunens ägo medför att nya anslutningar för 
el, fjärrvärme och VA erfordras. Eventuellt kan värmepumpar ersätta ny fjärrvärmeanslutning. Därtill 
kommer kostnad för lantmäteriförrättning pga. fastighetsbildning. 
 
Offentliga rummet 
Offentliga rummet- allmänt 
Pga. av det allmänna konjunkturläget räknar man med att under år 2010 genomföra projekt, som inte 
har kunnat genomföras under 2009. De objekt som tidigare planerats för 2010 tas dock med och en 
revision av budgeten för 2010 kommer att ske under hösten innevarande år. 
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Gatubelysning 
Investering i gatubelysning i nya områden och kontinuerlig höjning av funktionen på armaturer för-
bättrar person- och trafiksäkerheten samt medför lägre energikostnader. Energiförbrukningen är en 
stor kostnad som på sikt förväntas kunna sänkas med hjälp av installation av lågenergilampor och ny 
teknik. 
 
Gång- och cykelvägar 
Arbetet syftar till att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att öka rörligheten i kommu-
nen för såväl fast boende som besökande. Investeringarna ska öka möjligheterna att cykla till skolor 
och arbetsplatser samt vara stöd för utveckling av åretruntboendes rekreation och turistnäringen.  
 
Byförnyelser/gatumiljöer 
Arbetet syftar till att höja kvaliteten på de slitna bymiljöerna och skapa mer trivsel i de små orterna 
som har stor andel åretruntboende, samt att öka trafiksäkerheten längs de vägar som går genom dessa 
byar. Arbetet med väg 9:s sträckning genom Simrishamns stad syftar till att förbättra trafiksituationen i 
korsningar med anslutande gator och att höja kvaliteten i gaturummet. 
 
Tillgänglighet och trafiksäkerhet 
Projekten syftar till att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade, öka säkerheten för fotgängare i 
alla åldrar och samtidigt öka den synliga kvaliteten i fotgängarnas område i gaturummet. Trottoar 
längs Fabriksgatan är ett sådant objekt, men hänsyn tas även till denna aspekt i samtliga gatu- och GC-
projekt. 
 
Parkeringar 
Stöd för utveckling av handel, rekreation och turistnäring.  
 
Kollektivtrafikåtgärder 
Kollektivtrafikåtgärderna syftar till att öka trafiksäkerheten, trivseln och tillgängligheten för kollektiv-
trafikresenärerna. 
 
Skillinge hamnområde 
Syftet är att öka attraktiviteten i hamnområdet och därmed skapa bättre förutsättningar för såväl lokala 
näringsidkare som turistnäringen generellt i kommunen. Mindre utredningspott. 
 
Diverse gator och grönytor 
Reinvesteringar och samordningsprojekt med ledningsdragande verk (fjärrvärme). 
 
Parker 
Syftet är att skapa attraktiva och välskötta grönytor och därigenom öka trivseln och välbefinnandet hos 
kommunens invånare samt besöksnäringen. 
 
Bergengrenska trädgården är en viktig plats med stort historiskt värde. Trädgården behöver förnyat 
växtmaterial, belysning och inhägnad som skydd mot nattlig skadegörelse. Åbackarnas gångsystem är 
i behov av renovering. Även nya sittplatser, papperskorgar, informationsskyltar och hundlatriner be-
hövs.  
 
Lekplatser 
Anpassningar pågår till gällande säkerhetsföreskrifter och regler avseende tillgänglighet för alla. Dessa 
anpassningar medför omfattande kostnader för utredning, inventering, kontroll, nyanläggning och 
drift. 
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MBK 
Mätningsutrustning 
Investeringar i utrustning för mätningsverksamheten. 
 
Vatten och avlopp 
Vattenverk, vattentäkter och reservoarer med mera 
I enlighet med god driftekonomi och driftsäkerhet, säkerställa dagens miljö- och myndighetskrav på 
befintliga vattenanläggningar. Investeringarnas mål är också att skydda och trygga vattenresurserna för 
kommunens abonnenter. 
 
Vattenbehovet i kommunens södra delar ökar till följd av VA-utbyggnaden på landsbygden. För att 
klara av de ökade volymerna behöver vattentäkten i Lunnamöllan utnyttjas i högre grad. Hårdhetsgra-
den vid denna täkt behöver därför sänkas för att klara Livsmedelsverkets krav. VA-verksamheten före-
slår därför att en nanofilteranläggning (membranfilter) installeras vid vattenverket i Lunnamöllan för 
att reducera hårdheten. Investeringskostnaden beräknas till 8,5 mnkr och den årliga driftkostnaden till 
ca 1,2 mnkr. 
 
Avloppsverk, avloppspumpstationer med mera 
I enlighet med god driftekonomi och driftsäkerhet, säkerställa dagens miljö- och myndighetskrav på 
befintliga avloppsverk och avloppspumpstationer. Investeringen syftar också till att genom en långsik-
tigt strategisk planering säkerställa framtida slamhantering från avloppsreningen. 
 
Ombyggnation och komplettering av befintligt vatten- och avloppsnät 
I enlighet med god driftekonomi och driftsäkerhet, säkerställa dagens miljö- och myndighetskrav på 
befintliga vatten- och avloppsledningsnät. Investeringen syftar också till att genom en långsiktigt inve-
sterings- och åtgärdsplanering förbättra vatten- och avloppsledningsnätet för att minska in- och utläck-
age och därigenom minimera vattenläckage, källaröversvämningar och bräddningar.  
 
Med anledning av de senare årens kraftiga regnväder och källaröversvämningar måste frågan gällande 
klimatförändringar klarläggas. Man måste utreda vilken regional påverkan dessa förändringar kommer 
att ha samt vilka konsekvenser detta får på kommunens VA-anläggningar. I den ekonomiska och fy-
siska planeringen måste därför ökade ekonomiska och tekniska insatser sättas in på såväl investerings- 
som underhållssidan för att säkerställa funktion hos kommunens VA-anläggningar både vad beträffar 
intensivare regn och höjd havsnivå. 
 
Utbyggnad av nya vatten- och avloppsledningar 
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ut vatten- och avloppsförsörjning på landsbygden under en 
period av 5 år (åren 2007 – 2011). Totalt beräknas 900 fastigheter på landsbygden bli anslutna till 
årsskiftet 2011/2012. 
 
I dagsläget fortgår utbyggnaden av vatten- och avlopp på landsbygden enligt kommunfullmäktiges 
beslut. Objekt som är slutförda hösten 2009 är Äsperöd, Rörums Strand, Salarp/Blästorp och Östra 
Herrestad. 
 
Utredning och upprättande av bygghandlingar för fortsatt utbyggnad under 2010 pågår. Dessa utbygg-
nadsobjekt omfattar drygt 120 fastigheter inom områdena Glivarp, Tullstorp, Attusa/Tåghusa/ Rönne-
bröd, Karlaby, Glimminge och Hannas. Nämnda utbyggnadsområden avser etapputbyggnad som är 
planerad att genomföras under 2010. Ytterligare etapputbyggnad inom dessa områden avser år 2011 
eller senare och omfattar drygt ett 100-tal objekt. 
 
VA-enheten redovisar läges- och genomföranderapport i samband med begäran om investeringsmedel. 
Utbyggnadskostnaden ska finansieras av intäkter från anläggningsavgifter enligt gällande vatten- och 
avloppstaxa. 
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Beslutade exploateringsavtal medför utbyggnad av vatten- och avloppsledningar inom dessa bostads-
områden. Kostnaden för utbyggnad ska finansieras av intäkter från anläggningsavgifter enligt gällande 
vatten- och avloppstaxa. 
 
Övriga investeringar 
Data och teknisk utrustning m.m. med längre livstid än tre år. 
 

 32  



Samhällsbyggnadsnämnden 

Fullmäktigemål 
Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för kommunens åtaganden inom infrastruktur och samhällsbyg-
gande. Nämnden ska arbeta för att Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och 
verka i och att fler etablerar boende och företagande i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden ska 
också arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling med god energihushållning. Nuvarande och kom-
mande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
 

Nämndsmål 
Förvalta och utveckla den bebyggda miljön, att prioritera åtgärder som gagnar verksamheter och per-
manentboende. 
 
För att få bästa möjliga kvalitet gentemot kommuninvånarna ska samhällsbyggnadsnämnden samverka 
med övriga nämnder, verksamheter och kommuninvånarna. 
 
Utbildningsdagar ska genomföras enskilt eller tillsammans med myndighetsnämndens ledamöter. 
 

Plan- och bygglovsavdelningen 

Nuvarande verksamhet 
Plan- och bygglovsavdelningen verkar både som myndighet och serviceorgan. Avdelningen ansvarar 
för upprättande och administration av översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Avdel-
ningen genomför samråd och utställningar av förslag till planer, handlägger förhandsbesked, bygglov 
och bygganmälningar, svarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen samt bedriver rådgivning i bygg-
lovs- och energifrågor. Från och med den 1 juli 2009 hanterar avdelningen tillsyn, samråd och pröv-
ning av dispens inom strandskyddsområde. 
 
Lämna information om förutsättningar och möjligheter för användning av områden och 
fastigheter samt för nya byggnader och ändring av byggnader m.m. 
En viktig uppgift är att informera om lagar, gällande planer och förordnanden m.m. samt att analysera 
och bedöma förändringar och utveckling. Att beskriva behov av underlag för tillståndsprövning, rit-
ningar och text, är viktigt för ärendeprocessernas genomförande. 
 
Ge råd om byggnadskonst och byggnadsteknik. 
En pedagogisk uppgift av stor betydelse är att förmedla information om värden och estetik samt prin-
ciper för gestaltning av byggnader och för utformning av bebyggelse. 
 
Bedriva fysik planering - arbeta med översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detalj-
planer, områdesbestämmelser, inventeringar och fastighetsplaner. 
Det är av högsta vikt att skapa planeringsunderlag som resulterar i och ger möjlighet till områden för 
bebyggelsemiljöer med höga värden, för grönområden med goda kvalitéer, för säkra kommunikatio-
ner, för områden som representerar god livsmiljö, goda miljöförhållanden och god hushållning. 
 
Hantera förhandsbesked, bygglov och bygganmälan. 
Det är väsentligt att vid prövning av förhandsbesked och bygglov värdera och avväga lokalisering, 
omfattning, utformning och utseende. Det är angeläget att nya byggnader, om- och tillbyggnad, nya 
verksamheter och ändrad användning samspelar med och anpassas till befintlig miljö. Att eftersträva 
en god helhetsbild och en samstämd helhetsverkan är viktigt. 
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Genomföra byggsamråd. 
De tekniska samrådsmötena är av vikt för att säkerställa att genomförande av byggprojekt följer krav 
avseende teknik, konstruktion, säkerhet, tillgänglighet och ansvar. 
 
Remittera och kommunicera ärenden. 
Det är viktigt med en saklig och rak kommunikation i samspelet mellan sökande/projektägare, sakäga-
re, myndigheter och kommun. 
 
Förbereda och administrera ärenden till beredningar och sammanträden. 
För ett strukturerat samarbete mellan avdelning och nämnder upprättas beskrivande redovisningar med 
avvägningar och bedömningar inför genomgång och prövning av ärenden. 
 
Processtruktur och handläggningstid. 
Det är viktigt att hantering och handläggning av ärenden utförs på ett rationellt och effektivt sätt. Det 
är också viktigt att genom resurser ge möjligheter till förutsättningar för förändring och förbättring av 
rutiner och handläggningstider m.m. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2004
Bokslut 

2005
Bokslut 

2006
Bokslut 

2007
Bokslut 

2008
Antal antagna planer 17 20 20 17 10

 

Fullmäktigemål 
En god bebyggelsemiljö i samklang med sin omgivning ska eftersträvas. En långsiktigt hållbar bebyg-
gelse, en god byggnadskultur och en god landskapsmiljö i dialog med kommuninvånarna ska främjas. 
Planläggning ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse. En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 
och råvaror ska främjas. 
 

Nämndsmål 
Information och rådgivning ska förmedlas så att insikt om förutsättningar samt förståelse för vårt kul-
turarv och för vår gemensamma miljö förmedlas. 
 
Bygglovsärenden ska handläggas inom högst sex veckor. Detta förutsätter kompletta handlingar i an-
sökan. 
 
Bygglovsärenden som ska nämndsbehandlas tas upp vid närmast i tid kommande presidieberedning 
och nämndsmöte. 
 
Under året ska minst tio detaljplaner arbetas fram, med normalt eller med enkelt planförfarande. 
 

Fastighet och städ 

Nuvarande verksamhet 
Fastighet/städ förvaltar kommunens lokaler i form av skolor, förskolor, förvaltningskontor, fritidens 
lokaler, brandstationer, omsorgslokaler, allmänna toaletter, vissa industrifastigheter, hamnfastigheter 
och byggnadsminnesmärken. Därutöver förvaltas ett antal inhyrda lokaler för främst socialförvaltning-
en. 
 
Fastighetsenheten hanterar också kommunens markreserv med arrenden och andra upplåtelser, tomt-
rättsavtal, markförsäljning i form av industrimark och tomter m.fl. markrelaterade frågor. Städning av 
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de flesta förvaltade lokalerna hanteras av fastighetsenheten. Verksamheten hanterar också fastighets-
försäljningar främst till följd av förändrade lokalbehov. 
Verksamheten inom fastighet och städ har sedan några år en förändrad organisatorisk uppbyggnad, där 
n stor del av driften sköts via upphandlade driftsentreprenader. Dessa verksamhetsområden är fastig-

rtal kvalitetssäkringsparametrar har lagts in i de nya driftsentreprenaderna, t.ex. statistik avseen-
e driftmediaförbrukningar, inrapporterade felanmälningar samt tidsredovisning av när åtgärder ut-

t, att genom ett 
get större ansvar hålla bättre ordning på skolorna och inte skräpa ned i onödan, varvid en belöning i 

 
rande låga nivå. Man kan ex-

 
ommer löpande att informeras om energi-

parmålet (minst 2 % per år) samt bearbetas avseende behovet av att alla hjälper till att spara energi. 
Denna besparing har inarbetats i 2010-års budgetsiffror. 

g verksamhet, på ett sådant sätt att de som hyr och brukar lokaler i sin verksamhet får sina lokalbe-
hov tillgodosedda. Kommunens markinnehav ska förvaltas utifrån kommunens framtida markbehov. 

astigheter och lokaler ska underhållas så att kapitalförstöring undviks. I planerade skollokalombygg-

Minska energiförbrukningen avseende de kommunala lokalerna med minst 2 % per år fram till år 
2012. 

g 

/m²/år

e
hetsdrift, snickeriarbeten, städning samt grönyteskötsel/snöröjning. 
 
Ett fle
d
förts. 
 
Städentreprenadens ”städbarhetsbonus” på skolorna medför att eleverna har möjlighe
e
form av pengar ställs till respektive skolas förfogande för elevbefrämjande åtgärder. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2007
Bokslut 

2008
Budget 

2009
Budget 

2010
Förslag 

2011
Försla

2012
Förvaltad och inhyrd lokalarea, m2 102 300 102 300 100 905 98 120* 95 500 95 500

Total städarea, m2 59 800 59 800 59 028 60 690* 53 500 53 500

Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, 
förskolor, kr/m2/år. 

83 66 60 74 88 93

Fjärrvärmeförbrukning, skolor, 141 124 135.4 132.7 130.1 127.5
kWh

 
Förvaltad lokalarea och total städarea minskar från och med juli år 2010 med cirka 5 500 m2 då Jone-
bergsskolan beräknas bli såld. För att man efter ombyggnation av skolor ska kunna upprätthålla en bra
standard på byggnader erfordras att fastighetsunderhållet ökas från nuva

* inkl Jonebergsskolan

empelvis beakta fastighetsunderhållet i budget år 2009 som för kontor, skolor och förskolor är starkt 
underbudgeterat. En höjning till 74 kr/m2/år har föreslagits för år 2010. 
Energibesparingar avseende såväl värme som elenergi kommer att finnas i fokus under pågående och
planerade ombyggnationer av skolor. Lokalanvändarna k
s

 

Fullmäktigemål 
Fastighets- och städverksamheten ska långsiktigt äga, förvalta och ansvara för fastigheter med offent-
li

 

Nämndsmål 
F
nationer ska hänsyn tas till framtida driftskostnader med tonvikt på minskad energiförbrukning 
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Exploatering 

Nuvarande verksamhet 
2010 års huvudsakliga exploateringsobjekt är bostadsområden, bl.a. den andra återstående delen av 
kommunens egna Simrislund/Rabban med 18 tomter för friliggande hus och 2-3 tomter för samman-
lagt 22 radhus samt nya villatomter i Simris. Förvaltningen kommer också att bygga ut gata, vatten, 
avlopp och dagvatten för externa exploateringar i Rörum och Viks Fiskeläge. Under 2010 kommer 
man även att utöka industrimarken i Kivik, eftersom efterfrågan är fortsatt hög. 
 

Fullmäktigemål 
En god utveckling av näringsliv och boende i Simrishamns kommun ska stödjas. Goda fysiska och 
ekonomiska förutsättningar ska skapas för bebyggelse och anläggningar för bostäder, handel, industri-
er, service, rekreation och kommunikation. 
 

Nämndsmål 
Inom varje exploateringsprojekt ska Simrishamns kommun åstadkomma högsta möjliga kvalitet på 
gator, park och annan allmän platsmark samt ledningar och anläggningar för vatten- och avlopp. Inve-
steringar ska göras med hänsyn till så god driftekonomi som möjligt samt med ett i övrigt estetiskt 
tilltalande och väl fungerande utförande. Nämnden strävar efter att exploateringsverksamheten ska 
vara självfinansierande över exploateringstiden för respektive projekt. 
 

Mätning-Beräkning-Kartering, MBK 

Nuvarande verksamhet 
I verksamheten ingår MBK-avtal för tillhandahållande av primärkarta åt avtalskunder, förrättningsför-
beredelser åt Lantmäteriet, gatunamnsättning, adressnummersättning, Digital Registerkarta, ABT-avtal 
för registrering av Adresser, Byggnader och övriga Topografiska objekt i Lantmäteriets databaser, 
Nationell VägDataBas för leverans av vägar till Vägverket, ajourhållning av ”Skånekartan”, upprät-
tande av nybyggnadskartor, grundkartor, husutsättningar, inmätningar/utsättningar åt ledningsdragan-
de verk, inmätningar/utsättningar åt olika projekt och grönytor, ajourhållning av primärkartan, samt 
alla typer av GIS-kopplingar (Geografiska Informations System) till intranetkartan. 
 
Skånekartan är ett projekt där alla 33 kommunerna i Skåne levererar material till vårt gemensamt ägda 
(initierat av kommunförbundet) Geodatacenter för spridning av uppdaterad information till ett antal 
avtalskunder bl.a. Skånetrafiken och Blåljus (polis, brandkår, ambulans) m.fl. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2006
Bokslut 

2007
Bokslut 

2008
Budget 

2009
Budget 

2010
Antal nybyggnadskartor 60 55 39 40 30
Antal husutsättningar 42 54 61 35 25
Antal grundkartor 9 6 4 7 7
Förrättningsförberedelser 29 20 19 18 18

 
Fram till och med 2009-08-31 har 12 nybyggnadskartor, 24 husutsättningar, 7 grundkartor och 15 
förrättningsförberedelser gjorts. Förslaget till budget år 2010 är baserat på en viss avmattning av ny-
byggnationen. Det pågår en kontinuerlig uppdatering av primärkartan med GIS-kopplingar till olika 
register och databaser. 
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Fullmäktigemål 
Kommunens medborgare, företagare och anställda ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska 
databaser. 
 

Nämndmål 
Övergång till nytt höjdsystem RH2000 ska vara genomfört. 
Utveckla och sprida det geografiska informationssystemet, GIS. 
 
 

Offentliga rummet 

Nuvarande verksamhet 
Offentliga rummet omfattar förvaltning och utveckling av gator, gång- och cykelvägar, torg, gatube-
lysning, effektbelysning, parker, grönområden, stränder och naturmark. 
 
Drift och underhåll utförs sedan fem år till största delen genom externa entreprenader. Drift och un-
derhåll på kommunens gator sköts nästan uteslutande med hjälp av externa entreprenörer medan grön-
ytorna i liten omfattning sköts med egen personal. Idag är denna personalstyrka underbemannad och 
exempelvis åligger det motsvarande 1,5 tjänster att sköta all kommunens ”finparksyta”, som omfattar 
sommarblommor, perennplanteringar, rosor, klätterväxter, kryddgårdar, prydnadsbuskar samt park- 
och gatuträd. 
 
Även vinterväghållningens kontrollfunktion har lagts på entreprenad sedan fyra år tillbaka. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2007
Bokslut 

2008
Budget 

2009
Budget 

2010
Gator och vägar, asfalterade km 115,6 116,9 117,9 120,9
Gator och vägar, stenbelagda km 5,7 ----- 5,7 5,7

Drift/underhållskostnad gator och 
vägar tkr/km

59,4 56,5 45,1 46,4

Slitlager/underhållsbeläggning, 
asfalterade, tkr/km

16,4 ----- ----- -----

Slitlager/underhållsbeläggning, 
stenbelagda, tkr/km

22,4 ----- ----- -----

Antal ljuspunkter 6 168 6 220 6 260 6 377
Kostnad/ljuspunkt, inkl. 
kapitalkostnad, tkr

0,76 0,76 0,79 0,78

Parkmark m2 800 600 800 600 800 600 800 600

Skötsel av parkmark kr/m2 7,24 ----- 6,84 6,74

 

Fullmäktigemål 
Kommunens offentliga rum ska vara välskötta och intressanta. Eftersatt underhåll ska undanröjas. 
 

Nämndmål 
Underhåll av gång- och cykelvägar, gator och belysning ska minst uppgå till en nivå som tillförsäkrar 
att anläggningarna bibehålls och kapitalförstöring undviks. 
 
En beläggningsplan för gator ska antas. 
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Parker i centrala lägen kommer att prioriteras under år 2010. 
 
Kommunens lekplatser ska efterhand anpassas till gällande EU-norm. 
 

Vatten och avlopp 

Nuvarande verksamhet 
Vatten- och avloppsenheten utför drift- och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggning-
ar. Förutom drift och underhåll svarar enheten även för sådana utredningar och undersökningar som 
erfordras för att säkerställa vatten- och avloppshanteringen på ett miljömässigt och tillfredställande 
sätt dels avseende distribution av vatten, dels avledning av avloppsvatten inom fastställda verksam-
hetsområden. Inom verksamhetens ansvarsområde ingår även ny- och ombyggnation av ledningssy-
stem. 
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut 

2008
Budget 

2009
Budget 

2010
Förslag 

2011
Förslag 

2012
Vattenproduktion m3 1 748 000 1 750 000 1 900 000 2 000 000 2 100 000

dessutom från Tomelilla kommun m3 235 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Debiterbar volym m3 1 342 000 1 560 000 1 680 000 1 760 000 1 840 000
Debiterbar volym % 68% 80% 80% 80% 80%
Kostnad drift och underhåll per 
ledningsmeter vatten

19,92 27 27 27 27

Kostnad drift och underhåll per 
ledningsmeter avlopp

11,06 15,5 15,5 15,5 15,5

 

Fullmäktigemål 
Vatten- och avloppsverksamhetens främsta uppgift är att vattenverkens kunder ska tillhandahållas ett 
dricksvatten som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav från tillsynsmyndigheten. Avloppslopps-
vattnet från avloppsverkens kunder ska omhändertas på ett miljömässigt och tekniskt tillfredställande 
sätt. Vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät ska underhållas och upprustas i 
enlighet med god driftekonomi samt miljö- och myndighetskrav. 
 

Nämndmål 
Tillhandahålla ett kvalitetsmässigt bra dricksvatten där antalet godkända provtagningar utan anmärk-
ning uppgår till minst 99,9 % av totalt tagna prover per år. 
 
Tillhandahålla dricksvatten med hög leveranssäkerhet till abonnenterna med högst antal driftavbrott 
per år med < 0,3 % av antalet anslutna fastigheter. 
 
Såld/levererad mängd (m³) ska vara minst 80 % av producerad mängd (m³) dricksvatten. 
 
Minska årsvolymen av ovidkommande vatten. 
 
Minimera antalet källaröversvämningar till < 0,3 % av antalet anslutna fastigheter. 
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Övrig verksamhet 

Nuvarande verksamhet 
Planering och administration utgör ett stöd och resurs i berörda delar till förvaltningens verksamheter.  
 
Planeringen ansvarar för budgetering av investeringsobjekt, kalkyler, exploateringsavtal, projektering, 
upphandling och genomförande av såväl privata som kommunala exploateringsområden och större 
projekt i den offentliga miljön. Planeringen ansvarar även för trafikplanering och trafiksäkerhetsåtgär-
der, med trafikundersökningar och genomförande av pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, han-
dikappanpassning m.m.  
 
Administrationen omfattar ekonomi- och controlleransvar för budget, bokslut, redovisning, fakturabe-
talningar och debiteringsuppdrag. Administrationen sköter också diarieföring, kallelser, protokoll och 
annan service till nämnderna. Upplåtelse av allmän platsmark, parkeringstillstånd m.m. hanteras också 
här. 
 
 

Bokslut Bokslut
2007 2008

5 127 5 130
Antal beslut i nämnd 908 879 799 240 230
Antal delegationsbeslut 353 383 357 570 651
Antal exploateringsavtal 3 10 14 13 4
Antal trafiknämndsärende 103 153 90 102 160
Antal offentligplatsärende 83 90 92 95 196

Instämplade postförsändelser 4 461 4 652 4 779

Verksamhetsmått/statistik Bokslut 
2004

Bokslut 
2005

Bokslut 
2006

 
Statistiken fram till och med bokslut år 2006 gäller gamla tekniska nämnden. 
 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommu-
nerna 

Förslag till effektiviseringar 
Plan- och bygglovsavdelningens arbete med och administration av detaljplanärenden skulle kunna 
effektiviseras med en förändrad delegationsordning. En ordning innebärande att enkla planförfaranden 
som inte är av principiell natur eller i övrigt av större vikt, skulle kunna hanteras på tjänstemannanivå. 
Detta skulle kunna innebära att samhällsbyggnadsförvaltningen erhöll delegation innefattande rätt att 
anta ett urval detaljplaner med enkelt planförfarande, vilket skulle kunna minska administration och 
förkorta planprocesstid. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens pågående förvaltningsorganisatoriska förändringar förväntas innebä-
ra effektiviseringar i olika sammanhang. Omorganisation har hittills inneburit effektivare kommunika-
tion mellan avdelningarna. 
 
Arbete pågår med att få förvaltningens administrativa personal i en enhet. Syftet är att minska sårbar-
heten och på sikt minska personalstyrkan något. 
 
Fastighetsenheten arbetar med många pågående lokalplaneringsprojekt, som i sig själva för med sig 
effektiviseringspotential för hyresgästerna. För koncernen innebär minskade lokalytor lägre kostnader 
på sikt. 
 
Vatten och avloppsverksamheten satsar kontinuerligt på att energieffektivisera sina anläggningar i den 
omfattning budgeten tillåter. En kontinuerlig effektivisering sker för att kunna klara av det kraftigt 
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ökande antalet abonnenter (som tillkommer i samband med utbyggnad av landsbygdens vatten och 
avlopp) utan att öka personalstyrkan. 
 

Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 
Plan- och bygglovsavdelningen ser ett möjligt kommande samverkansområde gällande eventuella 
större handelsetableringar. Det bör finnas behov av samordning avseende planering och prövning gäl-
lande påverkan av lokalisering samt transport och trafik mm. 
 
Plan- och bygglovsavdelningens behov av bebyggelseantikvarie- och kommunekologkompetens, vil-
ket tidvis är återkommande, skulle med fördel kunna vara resurstjänst inom samverkan. 
 
Under 2009 har en gemensam VA-organisation för Simrishamn, Tomelilla och Ystad studerats närma-
re. Under senare delar av innevarande år kommer troligen de nödvändiga politiska besluten att fattas 
för bildandet av ett gemensamt driftbolag. Det nya bolaget skall ta över verksamheten troligen from 1 
juli 2010. 
 
Fastighetsenheten samverkar med andra kommuner inom SÖSK gällande vissa upphandlingar, t.ex. 
eldningsolja och elenergi. 
 
MBK samverkar med alla 33 kommunerna i Skåne om leverans till Skånekartan, till NVDB (Nationell 
Vägdatabas), övergång till nytt gemensamt referenssystem Swereff 99, samt övergång till nytt höjdsy-
stem RH2000, vilket initierats av Kommunförbundet Skåne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pågående och planerade investeringar Budget 10 netto 
nämndens förslag

Budget 10       
netto

Inkomster 
10

Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

Fastighet 6 750 000 6 450 000 0 5 100 000 0 4 500 000 0

Brandskydd inkl riskhantering 1 700 000 1 400 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0
Brandskydd på skolor, sporthallar, kontor 400 000 400 000
Komplettering/uppgradering brandlarm 900 000 900 000
Kameraövervakning skolor 200 000 0 200 000
Passagesystem, låssäkerhet 200 000 100 000 100 000
Ospecificerat 0 900 000 1 200 000

Trafiksäkerhet på skolor 300 000 0 0 300 000 0 500 000 0
Gärsnäs skola, Sankt Olofs skola 300 000 0 300 000 300 000
Övriga skolor 0 0 0 0 200 000 0

Inneklimat, vent 1 500 000 1 350 000 0 1 900 000 0 1 200 000 0
Rådhuset, ny ventliation i s-rum och kontorsrum 1 100 000
Jonebergshallen, ventilationsarbete 700 000 400 000 -
Hammenhögs sporthall, ventilationsombyggnad 0 1 100 000 0
Övriga fastigheter, såsom skolor , kontor 400 000 650 000 400 000 1 200 000

Tillgänglighetsanpassningar 400 000 400 000 400 000 300 000

Energibesparingsåtgärder 2 000 000 2 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0
Korsavadshallen 1 200 000 900 000 - -
Kiviks sporthall 500 000 800 000 - -
Hammenhögs sporthall 0 0 700 000 0
Övriga fastigheter. Skolor sporthallar,kontor 300 000 300 000 300 000 1 000 000

Fastighet övrigt 850 000 850 000 0 300 000 0 300 000 0
Hissar 250 000 250 000 - -
Sanering av PCB 500 000 500 000 300 000 300 000
Radonsanering förskolor 100 000 100 000

Inlösen Tobisviks camping, upprustning wc/dusch enligt beslut i sbn 450 000

Summa fastighet 6 750 000 6 450 000 0 5 100 000 0 4 500 000 0
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Pågående och planerade investeringar Budget 10 netto 
nämndens förslag

Budget 10       
netto

Inkomster 
10

Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

MBK och övrigt 200 000 200 000 0 200 000 0 200 000 0

Kartförsörjning och övrigt 200 000 200 000 200 000 200 000

Summa MBK 200 000 200 000 0 200 000 0 200 000 0

Offentliga rummet 10 845 000 5 060 000 1 850 000 11 400 000 750 000 10 880 000 0

Belysning 425 000 425 000 0 425 000 0 425 000 0
Gatubelysning 425 000 425 000 425 000 425 000
Övrig belysning 0 0 0 0

Trafiksäkerhet gc-vägar m.m. 4 500 000 2 050 000 1 850 000 2 450 000 750 000 3 135 000 0
GC-väg Tumatorpsv**** begäran om bidrag flyttat till 2011 750 000 750 000 750 000
GC-väg Vitemölla naturreservat
Järnvägsgat, handikappanp. mm**** bidrag 2009 ökat från 675 000 1 000 000 1 000 000 900 000
GC-väg Kivik Solgläntan 950 000
Väg 9/Rondell Fabriksgatan 100 000 100 000
Väg 9/Kristianstadsv/Brunnsparken/Stadsport 1 500 000 1 500 000
Väg 9/Möllebacken 200 000 200 000 1 500 000
Säker skolväg och trottoar Fabriksgatan 950 000 950 000 950 000
GC-väg Brantevik Jaktgatan 160 000
Trottoar, Brantevik Fartygsgatan 525 000
GC-väg Skillinge hamnen - Skillinge södra

Byförnyelser och övrigt offentliga rummet 5 850 000 2 515 000 0 8 455 000 0 7 250 000 0
Sankt Olof, Österlensv, torg mm 1 500 000 - -
Hammenhög bycentrum 2 000 000
Borrby bycentrum 2 000 000 70 000 2 000 000
Östra Vemmerlöv bycentrum 150 000 150 000 1 500 000
St Nikolai, kyrkoplatsen*** 1 250 000 1 250 000 -
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Pågående och planerade investeringar Budget 10 netto 
nämndens förslag

Budget 10       
netto

Inkomster 
10

Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

Byförnyelser och övrigt offentliga rummet
Skillinge, hamnområde 50 000 700 000 1 900 000
Sjöfartsplatsen 0 0 1 650 000 0
Åbackarna 500 000 0 700 000 800 000
Rosentorget 250 000
Bergengrenska trädgården 250 000 0 250 000 250 000
Diverse gator, grönytor etc 250 000 250 000 250 000 250 000
P-platser vid kusten 400 000 215 000 385 000 200 000
Kollektivtrafikåtgärder 200 000 100 000 100 000 -
Lekplats 450 000 450 000 250 000 250 000
Skejtramp 0 500 000
Projekteringspott 100 000 0 200 000 100 000

***Motfinanasierat av kyrkan
****Motfinansierat av Vägverket

Tomrör bredband 70 000 70 000 70 000 70 000

Summa offentliga rummet 10 845 000 5 060 000 1 850 000 11 400 000 750 000 10 880 000 0

Total summa Tekniska avd. 17 795 000 11 710 000 1 850 000 16 700 000 750 000 15 580 000 0
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Pågående och planerade investeringar. Fastighets övriga 
åtaganden för BUF

Budget 10 netto 
nämndens förslag

Budget 10 netto Inkomster 
10

Budget 11 
brutto

Inkomster 
11

Budget 12 brutto Inkomster 
12

Ombyggn., kons av skollokalutredningen* 12 000 000 7 000 000 0 11 500 000 0 33 100 000 0
St Olofs skola (enligt ursprunglig planering 2009-2010) ** 10 800 000 1 800 000 - -
Hammenhögs skola (enligt ursprunglig planering 2010) ** 1 200 000 0 11 500 000 -
Gärsnäs skola (enligt ursprunglig planering 2010-2011) ** 0 0 0 12 500 000
Kiviks skola (enligt ursprunglig planering 2010-2011) ** 0 3 500 000 0 14 000 000
Österlengymnasiet (enligt ursprunglig planering 2011)** 0 0 0 6 600 000
Gärsnäs skola, ombyggnad av köket 0 1 700 000 - -

Ombyggnad Jonebergsskolan 950 000

Jonebergsskolans sporthall/matsal, ny anslutning; el, VA, fjärrvärme (alt. 
värmepumpar) + avstyckning, fastighetsbildning* 950 000 - -

Gärsnäs skola 1 700 000
Gärsnäs skola, ombyggnad av köket** 1 700 000 - -

Fritidsanläggningar 2 400 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0

Teknisk utrustning avseende fritidsanläggningar såsom reinvesteringar 
och större underhållsåtgärder avseende inomhusbad, utomhusbad mm 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inlösen Tobisviks camping, upprustning wc/dusch enligt beslut i sbn 450 000
Inlösen Tobisviks camping och Tobisviksbadet enligt beslut i kfn och 
separat överenskommelse 950 000

*) Separat budget BUF
**) Ej beslut om igångsättningstidpunkt, detaljerad budgetfördelning ej 
beslutad.
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Pågående och planerade investeringar Budget 10 
netto 
nämndens 
förslag

Budget 10 
brutto

Inkomster 10 Budget 11 
brutto

Inkomster 
11

Budget 12 
brutto

Inkomster 
12

Plan och bygglov 90 000 90 000 0 50 000 0 50 000 0

Övriga investeringar 90 000 90 000 50 000 50 000

Summa plan och bygglov 90 000 90 000 0 50 000 0 50 000 0
 
 
 
Pågående och planerade investeringar Budget 10 

netto 
nämndens 
förslag

Budget 10 
netto

Inkomster 
10

Budget 11 
netto

Inkomster 
11

Budget 12 
netto

Inkomster 
12

Gata 6 000 000 1 200 000 0 6 000 000 0 6 000 000 0
Reinvesteringar gator 4 792 500 0 6 000 000 6 000 000
Östergatan 1 207 500 1 200 000
Summa reinvesteringar gata 6 000 000 1 200 000 0 6 000 000 0 6 000 000 0
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Exploateringsverksamhet Budget 10 
brutto

Inkomster 10 Budget 10 
netto

Budget 11 
brutto

Inkomster 
11

Budget 12 
brutto

Inkomster 12

Exploatering 10 524 365 10 648 323 123 958 10 157 400 8 691 585 14 860 000 11 642 050

Exploatering industri 800 000 1 850 650 1 050 650 4 500 000 1 110 000 5 500 000 1 604 080

Bostadsexploatering egen 2 561 905 3 694 640 1 132 735 300 000 3 304 640 7 110 000 4 922 400

Markanvisning 160 000 500 000 340 000 3 150 000 2 200 000 1 500 000 1 500 000

Bostadsexploatering extern 7 002 460 4 603 033 -2 399 428 2 207 400 2 076 945 750 000 3 615 570
SUMMA 10 524 365 10 648 323 123 958 10 157 400 8 691 585 14 860 000 11 642 050

VA för all exploatering (ska vara självfinasierande) 7 000 000 7 000 000 0 5 800 000 5 800 000 7 800 000 7 800 000

OBS! Inkomsterna är beräknade utifrån en bedömning av hur mycket privat och kommunal tomtmark som kommer att säljas under år 2009. 
Inkomsterna är beroende av konjunkturen och därmed  är dessa siffror förenade med osäkerhet.

 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN   
 
 
Ordförande: Karin Fellström-Arnoldsson 
Vice ordförande Göran Thorén 
Förvaltningschef: Gunilla Janlert 
 
 

Nämndens ansvarsområde 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Verksamheter riktade till barn och 
ungdom skall främjas. Nämnden skall aktivt verka för att skapa ett klimat som stimulerar 
egenaktivitet. 
 

Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 32 775 33 779 32 599
varav: 
Nämndverksamhet 347 300 330
Kostnader för nytt löneavtal 160
Allmän fritidsverksamhet, inkl. 
kostnader för gemensam service 

7 685 8 753 8 028

Allmän kulturverksamhet 1 219 1 229 567
Bibliotek 10 717 10 577 9 981
Idrotts- och fritidsanläggningar 10 878 10 956 11 266
Kulturminnesvård, inkl. Österlens 
Museum 

1 935 1 964 2 266

 
I budget 2009, Allmän fritidsverksamhet, ingår den extra ungdomssatsningen på 1 200 tkr. 
I budget 2010 är de personalkostnader för kultursekreterare och vaktmästare som tidigare ingick i 
galleriverksamheten överförda till administrationen. 
 

 Investerat  
t.o.m 2008

Budget
2009

Budget
2010

Investeringar (tkr)  1 000 1 000
varav:   
Utrustning för övergång till RFID på 
huvudbiblioteket 

  235

Atletklubblokal  80
Gyllebobadet  370 130
Bowlinghallen  125 35
Bénka-dí, inventarier i samband med 
flytt 

 150

Inventarier  350 200
Inlösen värmepump Tobisvik  250
Årligt konstinköp  75
 
 

 47



Översikt över verksamheterna 
 
Allmän fritidsverksamhet  
Omfattar bl.a. gemensamt stöd (3 071 tkr), stöd till fritidsverksamhet och sportlovsaktiviteter (2 758 
tkr), Ungdomens Hus (2 200 tkr)  
 
Allmän kulturverksamhet  
Omfattar bl. a. egna arrangemang, projektbidrag till bl.a. kulturarrangemang, nationaldags- och 
valborgsmässofirande/Kristi himmelsfärdsbål samt ersättningar till upphovsrättsorganisationer. 
Galleriverksamheten upphör fr.o.m. 2010. 
 
Biblioteksverksamhet  
Huvudbibliotek samt sex filialer. Filialbibliotekens öppethållande minskas till 4 timmars 
öppethållande per vecka. 

 
Idrotts- och fritidsanläggningar  
Omfattar bl.a. hyror och kapitalkostnader för idrottsplatser (125 tkr), sporthallar (4 445 tkr), Tobisviks 
camping (291 tkr), samlingslokaler (1 955 tkr), utomhusbad (598 tkr), drift av fritidsanläggningar (3 
843 tkr). 
 
Kulturminnesvård 
Omfattar Österlens museum (2 022 tkr) samt, Kulturminnesvård (244 tkr). 
 
Fullmäktigemål 
• Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och nya kulturella uttryck och fritidsformer skall 

kunna komma till stånd. 
• Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och fritidsliv i kommunen. 
 
Nämndsmål 
Kultur- och fritidsnämnden skall under 2010: 

• presentera ett förslag till kultur- och fritidspolitisk målsättning. 
• utforma en utvecklingsplan för Kulturhuset Valfisken. 
• utveckla formerna för samarbetet med externa aktörer. 
• tillsammans med olika aktörer i Simrishamns kommun utveckla formerna för ungdomars 

möjligheter till delaktighet och inflytande. 
• utarbeta en kommunikationsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Effektiviseringar resp. samverkan med grannkommunerna 
 
Förslag till effektiviseringar 
Ny organisation framtages med personalbesparing, men med bibehållen verksamhet. 
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
Gemensam bibliotekskatalog med Tomelilla och ev. också Ystad. Gemensamt kvalitetsprojekt med 
övriga kommuner i SÖSK. 
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Nyckeltal 
 

Verksamhetsmått/statistik  Bokslut    
2008 

Budget    
2009 

Budget 
2010 

Nettokostn/ per inv nämndens totala verks. 1 694 1 717 1 681
Kontant stöd förenings- och studieförb. per 
inv. 164 163 159

Mediainköpskostnad per invånare 58 58 50
Antal besökare - Bénka-dí*  13 000 13 000 16 000
Antal besökare - Bibliotek 176 137 170 000 170 000
Antal besökare - Korsavads simhall 51 131 52 000 50 000
Antal besökare - Österlens museum 50 339 50 000 50 000
Antal samlingslokalsbokningar 3 216 3 300 3 300
Andel besökare Ungdomens Hus (särsk. akt.) 47% 35% 37%
Antal bibliotekslån 189 747 190 000 190 000
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten 675 650 650
 
Besöksantalet på Bénka-dí baseras på två slumpvis valda veckor. 
 
 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson 
Vice ordförande: Christer Grankvist 
Förvaltningschef: Göran Nydahl 
 
 

Nämndens ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utgörs av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, resurscentrum, kommunens 
kostverksamhet och den kulturpedagogiska enheten (Kulturgarantin och Kulturskolan). 
 
Nämnden har sedan 2004 ett skolpengssystem som är utvecklat för att skapa en driftsekonomi och som 
är kopplad till en beslutad ambitionsnivå i de olika verksamheterna samt av antalet barn och elever. I 
detta resursfördelningssystem redovisas ekonomin i två olika nivåer – en förvaltningsnivå, varifrån 
skolpengarna fördelas, och en resultatnivå, som visar skolenheternas enskilda ekonomier. 
 
I budget har nämndens verksamhetsområden indelats i barnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieverksamhet, vuxenutbildning samt gemensamma verksamheter (skolskjutsar, 
förvaltningskontoret, lönekompensation för 2009, kostverksamhet, kulturverksamhet samt elevhälsan). 
Särskolans verksamheter återfinns från och med budgetår 2010 under grundskola och gymnasieskola. 
För fastställande av fullmäktigemål har verksamheterna samlats under begreppen barnomsorg, 
grundskola och gymnasieskola. 
 

Ekonomisk ram 
 

 Bokslut 
2008

Budget
2009

Budget
2010

Driftram (tkr) 326 551 332 875 337 857
varav: 
Barnomsorg 73 341 71 661 70 669
Förskoleklass- och 
grundskoleverksamhet 

129 309 128 339 126 345

Gymnasieverksamhet 72  832 73 414 77 243
Vuxenutbildning 5 502 5 457 5 470
Gemensamma verksamheter 45 567 54 004 58 130

 
 
Den beräknade ekonomiska ramen ovan är uppbyggd på två sätt. Vad gäller barnomsorgsverksamhet, 
förskoleklass- och grundskoleverksamhet samt gymnasieverksamheten är grunden i beräkningen 
kommunens befolkningsprognos. För rubriken gemensamma verksamheter är underrubrikerna i 
huvudsak anslagsfinansierade. 
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 Investerat  

t.o.m 2008
Budget

2009
Budget

2010
Investeringar (tkr)  2 000 1 500
varav:    
Kostenhetens 
inventarieinvesteringar 

 1 000 500

Övriga mindre investeringar  1 000 1 000
 
Kostenheten är en produktionsenhet med sex tillagningskök och fem serveringskök samt har en 
verksamhet som berör både barn- och utbildnings- och socialnämndens verksamhetsområde. Dessa 
kök har en mängd inventarier som är kostsamma. För att undvika framtida tvister om vilken nämnd 
som ska betala vad och för att inte resurser ska tas från livsmedelsbudgeten till investeringar bör denna 
enhet ha en egen investeringsbudget. Under 2008 renoverades Borrby tillagningskök för att anpassas 
till att kunna laga mat både till de äldre och till de yngre samt till att motsvara de nya krav som ställs 
på tillagningskök. Efterhand kommer resterande tillagningskök att genomgå liknande process. Detta 
kommer att kräva inventarier, såsom ugnar och grytor. Men även i framtiden kommer kostenheten att 
vara i behov av inventariemedel då äldre inventarier regelbundet behöver ersättas.   
 

Budgetposten Övriga mindre investeringar kommer att användas till enklare anpassningar och mindre 
investeringar i verksamheterna. Det kommer att behövas diverse inventarier och anpassningar till den 
nyrenoverade Korsavadsskolan. Detsamma gäller Borrby skola som inte är fullt utrustad. Även 
resursskolorna behöver vissa justeringar. Ett annat ständigt återkommande problem är utrustningen i 
de idrottshallar som BUN har ansvar för. Vid de årliga inspektionerna är det alltid stora anmärkningar 
på utrustning som inte håller måttet. Då skolorna inte har råd att åtgärda detta så töms idrottshallarna 
på utrustning i stället. 

 

Barnomsorg 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Behovet av förskola har successivt förändrats i Simrishamn. Antalet placerade barn har ökat sedan 
maxtaxan infördes medan den genomsnittliga vistelsetiden för förskolebarnen stadigt minskat. Detta 
innebär att personalen i förskolan upplever att arbetet blivit mer ansträngande trots att antalet 
barntimmar i praktiken inte ökat. Förskolorna schemalägger personalen efter hur omsorgsbehovet 
fördelar sig över dagen och inte efter statiska barngrupper. 
 
De senaste årens trend som visade på en ökad personaltäthet inom fritidshemsverksamheten generellt 
vände under 2008 och personaltätheten minskade åter. I Simrishamn ökade däremot personaltätheten 
vid fritidshemmen även om gruppstorlekarna ökade något. Verksamheten förutsätter att fritidshemmen 
samverkar med skolverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslöt i samband med budget 2008 ett särskilt mål att satsningar inom 
barnomsorgen för att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna skulle göras. Målsättningen är 
att i förskolan nå de nationella målen för personaltäthet, det vill säga fem barn per årsarbetare.  
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Antal barn placerade inom barnomsorgen 
Kategori Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012
1-3 År 300 301 316 316 308
4-5 År 362 390 358 363 374
6-9 År 487 488 478 474 466
10-12 År 159 149 158 156 158
Totalt 1 308 1 328 1 310 1 309 1 305
 
 
Fullmäktigemål 
 
Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig 
och utvecklande verksamhet av hög kvalitet som ger varje barn en bra start i sitt livslånga lärande. 
 
Nämndsmål 
 

• Inom en månad erbjuder kommunen plats inom barnomsorgen. 
• I samtliga kommunala familjedaghem och förskolor prioriterar personalen arbetet med 

språkutveckling. Detta sker genom att alla barn får en planerad språkträning minst tre dagar i 
veckan, till exempel med sång, rim & ramsor och drama. 

• Läsförmågan hos alla barn inom den kommunala barnomsorgen som ska övergå till 
förskoleklass eller grundskola följs upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 90 % av barnen 
har nått LUS-punkt 4 vid övergång till förskoleklass. 

• Under året ta fram metoder att mäta barnens förmågor i matematik utifrån målen att barnen i 
förskolan utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning 
och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 

• 90 % av föräldrarna kan i hög grad rekommendera kommunens barnomsorg till andra familjer. 
 
 

Grundskola (inkl. förskoleklass) 
 
Nuvarande verksamhet 
Från och med läsåret 2008/09 har Simrishamns kommun tre grundskoleenheter nämligen skol-
enheterna Nord, Syd och Centrum, där den förstnämnda har skolor i Kivik, St Olof och Gärsnäs och 
den andra i Hammenhög, Skillinge och Borrby. Den sistnämnda består av Simrislundsskolan och 
Korsavadsskolan. Jonebergsskolan avvecklades inför höstterminen 2009. 
 
Skollokalutredningen som lades fram under 2007 ledde till ett beslut att modernisera majoriteten av 
kommunens skolor med början på Simrislundsskolan och Borrby skola. Skollokalutredningens förslag 
leder till att antalet kvadratmeter per elev minskas men samtidigt ökar kostnaden per kvadratmeter. 
Detta innebär att med kommunens minskade elevantal kommer andelen som kallas fastighets- och 
kapitalkostnader i elevpengen att behöva förstärkas till dess att elevminskningen har stabiliserats sig. 
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Antal elever inom förskoleklass och grundskola 
Kategori Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012
Förskoleklass 148 157 143 146 153
År 1-3 510 506 515 505 495
År 4-6 580 543 546 541 529
År 7-9 767 727 670 629 616
Totalt 2 005 1 933 1 874 1 821 1 793
 
Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av de elever som går i respektive år på vår- och hösttermin 
under budgetåret. Under 2009 hade kommunen ett genomsnitt på totalt 1 933 förskoleklass- och 
grundskoleelever vid kommunens skolor, vid friskoleenheterna eller i andra kommuner. Nämndens 
prognos är att elevantalet minskar med knappt hundra elever om året fram till och med år 2012. 
Kommunens befolkningsprognos visar ovan en något mildare minskning av elevantalet.  
 
 
Fullmäktigemål 
Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns kommun erbjuder en verksamhet med höga 
förväntningar på både elevernas och personalens prestationer och med en tydlig uppföljning av varje 
elevs kunskapsutveckling. Elevernas behov är utgångspunkt för organisation och arbetssätt. 
 
Nämndsmål 
 
Förskoleklass 
 

• Personalen i samtliga förskoleklasser prioriterar arbetet med barnens språkliga medvetenhet 
genom att med alla barn inom förskoleklassen ha planerad språkträning tre dagar i veckan, till 
exempel med rim & ramsor, ordlekar, läsning, skrivning, drama, bild och datoranvändning. 

• Alla elevers läsförmåga följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 90 % av 
eleverna har nått LUS-punkt 5 vid övergång till grundskolan. 

• Alla elevers matematikförmågor följs upp i enlighet med kommunens 
matematikutvecklingsschema (MUS). 90 % av eleverna når uppnåendemålen för förskoleklass 
i MUS. 

• Personalen dokumenterar varje elevs utveckling i enlighet med riktlinjerna för individuella 
utvecklingsplaner. 

• 90 % av föräldrarna kan i hög grad rekommendera kommunens förskoleklassverksamhet till 
andra föräldrar. 

• Personalen levererar underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet. Sådana underlag 
består bl.a. av kunskapsuppföljningar och kvalitetsredovisningar. 

 
 
Grundskola 

• Alla elevers läsförmåga följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS). 
• Minst 90 % av eleverna på varje skolenhet har nått LUS-punkt 15 när de lämnar år tre i 

grundskolan. 
• Minst 90 % av eleverna har nått LUS-punkt 18 a när de lämnar år sju i grundskolan. 
• Alla elevers matematikutveckling följs årligen upp enligt matematikutvecklingsschemat 

(MUS). 
• Minst 90 % av eleverna i år tre på varje skolenhet har ”tillräcklig förmåga” till problemlösning 

enligt MUS. 
• Minst 90 % av eleverna i år fem har nått resultat godkänd enligt målen för de nationella 

proven. 
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• Alla elever ska kunna simma 200 m när de lämnar år 5 i grundskolan. 
• Minst 90 % av eleverna i år 9 ska uppnå behörighet för fortsatta studier i gymnasieskolan. 
• Det genomsnittliga meritvärdet av betygen vid avslutad grundskola är minst förväntat värde 

enligt SALSA. 
• 90 % av eleverna kan i hög grad rekommendera sin skola till andra elever. 
• Personalen levererar underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet. Sådana underlag 

består bl.a. av kunskapsuppföljningar och kvalitetsredovisningar. 
• Minst 90 % av eleverna i särskolan är nöjda med sin skola. 
• Minst 90 % av föräldrarna är nöjda med särskoleverksamheten 

 
 

Gymnasieskola 
Nuvarande verksamhet 
Gymnasieverksamheten har som målsättning att erbjuda önskad utbildning till alla ungdomar i 
Simrishamn. Flertalet nationella program erbjuds via vår kommunala gymnasieskola eller via 
samverkan med Sydskånska gymnasieförbundet. Det finns en trend i samhället, som gör att eleverna 
söker utbildningar utanför den egna kommunen, vilket i sin tur försvårar kommunens möjligheter att 
skapa ekonomiskt effektiva organisationer. I ett led av denna utveckling har alla Skånes kommuner ett 
samarbete och genomför idag ett gemensamt gymnasieintag och har samtidigt infört fritt sök inom 
dessa kommuner. Detta har fått som konsekvens att Österlengymnasiet läsåret 09/10 endast fick en 
intagningsfrekvens om 43 % av kommunens elever.  
 
Österlengymnasiet är en viktig verksamhet för vår kommun. Det är väsentligt att skolan är attraktiv 
och fungerar effektivt och i samklang med de behov och de förutsättningar som ges av direkta 
uppdragsgivare och av kommuninvånarna. Skolan är relativt liten vilket innebär både för- och 
nackdelar. Litenheten gör skolan förhållandevis lättstyrd och överblickbar. Denna fördel ger även 
förutsättningar för att inga elever behöver försvinna i mängden. Det är dock en begränsning 
beträffande handlingsfriheten i program- och kursutbud.  
 
Gymnasieverksamheten omfattar dels den kommunala gymnasieskolan, dels utbildning som köps från 
andra kommuner och friskolor. Många elever omfattas av det individuella programmet, som från 
hösten 2006 fått statliga direktiv i syfte att öka de pedagogiska målsättningarna för varje elev. 
 
Skollagen tillåter elever att söka sig till andra skolor och om eleverna kommer in på utbildningar 
utanför kommunen enligt satta regler måste kommunen ”köpa” denna utbildning till eleven. Detta 
medför att den totala kostnaden i första hand bestäms av antalet elever i olika verksamheter och inte av 
var de går. Färre elever i kommunens gymnasieskola gör det svårare att inom den tilldelade 
gymnasiepengen få en fungerande ekonomi, då de fasta kostnaderna tar en ökad andel av elevpengen. 
En högre andel elever som väljer interkommunal skolgång kostar mer per elev i genomsnitt än en 
kommunal elev. 
 
Antal elever inom gymnasieskolan 
Kategori Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012
År 1 332 286 262 261 242
År 2 289 306 289 253 252
År 3 265 292 305 278 242
Totalt 886 883 856 792 736
 
Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av de elever som går i respektive år på vår- och hösttermin 
under budgetåret. Under 2009 hade kommunen ett genomsnitt på totalt 883 gymnasieelever vid 
kommunens gymnasieskola, vid interkommunala gymnasieskolor eller vid friskoleenheter. Det kraftigt 
minskade elevantalet, som kommunen har haft under några år inom grundskolan, har nu även tagit fart 
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inom gymnasieverksamheten. Denna verksamhet följer dock inte samma räta linje då allt fler eleverna 
går ett extra år. Till skillnad från grundskolan, där allt färre elever går i en interkommunal skola, 
kommer cirka 40 % av de beräknade gymnasieeleverna under 2009 att gå i en interkommunal eller en 
fristående gymnasieskola. 
 
Fullmäktigemål 
 
Simrishamns kommun erbjuder i samverkan med andra aktörer gymnasieutbildningar som täcker 
huvuddelen av elevernas önskemål. Österlengymnasiet har en sådan inriktning att skolans 
utbildningsutbud är attraktivt för merparten av kommunens gymnasieelever. 
 
Nämndsmål 

• Genom samverkan klarar det totala utbudet 90 % av elevernas förstahandsval. 
• 80 % av eleverna får slutbetyg inom fyra år. 
• Minst 43 % av totala antalet elever skrivna i Simrishamns kommun som avslutar grundskolan 

väljer Österlengymnasiet vid intagningen. 
• 90 % av eleverna vid Österlengymnasiet kan i hög grad rekommendera sitt program till andra 

elever. 
• Minst 90 % av eleverna i särskolan är nöjda med sin skola. 
• Minst 90 % av föräldrarna är nöjda med särskoleverksamheten 

 

Gemensamma verksamheter 
 
Barn- och utbildningsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, 
grundskola, särskola, gymnasieskola, kostverksamhet samt kulturverksamhet i form av Kulturgarantin 
och Kulturskola. 
 
Nämndsmål 

• Minst en gång om året deltar barn- och utbildningsnämndens ledamöter i en temadag i aktuella 
ämnen inom nämndens verksamhetsområden. 

 
Gemensamma verksamheter 
Under begreppet gemensamma verksamheter samlas förvaltningskontoret, gemensam 
kompetensutveckling samt skolskjutsar. Härunder ligger också löneuppräkningen för 2009. 
Skolenheternas administration och kostnaderna för fastigheter och kapital fördelas ut i de olika 
skolpengarna. 
 
Nämndsmål 

• Leverera tydliga beslutsunderlag till nämnden. 
• Ge fortlöpande information om ekonomin. 
• Inkomna skrivelser till förvaltningen ska besvaras inom tre veckor. Övriga ärenden inom 

ramen för barn- och utbildningsförvaltningens delegering handläggs inom fyra veckor. 
• Minst en gång om året bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in nämndens ledamöter till 

en temadag i aktuella ämnen inom nämndens verksamhetsområden. 
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Kostenheten 
Kostenheten ansvarar för upphandling, tillagning och distribution av mat till kommunens barn, elever 
och äldre inom den kommunala verksamheten.  
 
Från och med första januari 2008 är all kostverksamhet i kommunen samlad under Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. En översyn av kommunens alla tillagningskök pågår och 
upprustning och ombyggnader efterhand som investeringsmedel är tillgängliga för att tillagning av 
lunch för både barn, elever och de äldre kan ske i samma kök. För att kunna hantera detta krävs så 
kallade dubbla produktionslinjer. 
 
Målsättningen är att kunna utöka utbudet så att eleverna/gästerna erbjuds två rätter per dag, alternativt 
erbjuda en utökad salladsvagn med exempelvis kycklingsallad. Samtidigt vill nämnden satsa på 
kommunens matsalarna/skolrestaurangerna för att öka trivseln. Diskinlämningsdiskar bör installeras 
på fler skolor som förbättring av personalens arbetsmiljö. 
 
Som en följd av förändringen av livsmedelslagen har nya rutiner för egenkontroll och 
livsmedelshygien införts liksom nya statistikrutiner som underlag till en säkrare ekonomi. 
Datoriseringen av tillagningsköken för att på sikt förenkla inköpsrutinerna fortsätter samtidigt som 
personalen utbildas för att hantera detta.  
 
Kostenheten är en enhet som är helt intäktsfinansierad från både barn- och utbildnings- och 
socialnämnden. Denna enhet bör därför kunna balansera dess resultat mellan åren. Därmed föreslås 
kommunens kostenhet bli en resultatenhet från och med budgetår 2010.  
 
Nämndsmål 
 

• Kostenheten följer de av livsmedelsverket utarbetade riktlinjer och rekommendationer för 
skollunchens innehåll av energi och näringsvärde. 

• Matråd finns på alla skolenheter. 
• 75 % av eleverna är nöjda med skollunchen. 

 
 
Kulturpedagogisk verksamhet 
Den kulturpedagogiska enhetens verksamhet utgör dels av frivillig verksamhet bestående av 
instrumental- och vokalundervisning, orkester- och ensembleverksamhet och utåtriktad verksamhet, 
dans och bildkonst, dels av den integrerade verksamheten med kulturgarantin. Verksamheten är den 
enda utbildningsvägen för de barn och ungdomar som vill fortsätta att utbilda sig till musiker och 
kulturpedagoger.  
 
Nämndsmål 
 

• Under en tvåårsperiod ökar antalet elever i den frivilliga verksamheten med minst 5 % per år. 
• Varje barn och elev erbjuds någon kulturverksamhet årligen i enlighet med Kulturgarantin. 

 
 
Elevhälsan 
Elevhälsan är en verksamhet bestående av logopeder, specialpedagoger, kuratorer, psykologer och 
skolsköterskor. Elevhälsan har en utredande verksamhet som även handlägger extra resurser till barn 
med behov av särskilt stöd. Men det finns även en handledande verksamhet där den nya verksamheten 
med skoldatatek/kompatek ingår, som är ett databaserat kompensatoriskt stöd till elever i behov av 
detta. 
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Från elevhälsan fördelas medel till att klara undervisningen för barn och elever med större svårigheter. 
”Normala svårigheter” förutsätts rymmas inom de vanliga skolpengarna. För att minska risken att 
medel försvinner in i den allmänna skolorganisationen har förvaltningen skapat tilläggspengar i tre 
olika nivåer utöver de ordinarie skolpengarna. Den enskilde eleven har denna tilläggspeng med sig 
oavsett var eleven går och om eleven flyttar mellan olika skolor. Tilläggspengarnas storlek är kopplat 
till barnets/elevens svårigheter. 
 
Nämndsmål 

• Återkoppling på begärd utredning inom två månader, med pedagogisk kartläggning, 
handledning och vid behov vilken sorts utredning som är aktuell. 

• Uppföljning av eleverna på resursskolorna sker varje termin tillsammans med respektive 
hemskolas rektor 

• Minst 25 % av eleverna på resursskolorna integreras årligen i sin hemskola. 
 
Vuxenutbildning 
Under en längre tid har antalet elever inom kommunal vuxenutbildning minskat. Även den statliga 
tilldelningen av resurser har minskat. Behoven av fortbildning för vuxna har allt mer ändrat inriktning 
från att gälla studieförberedande kurser till mer yrkesinriktade utbildningar. Detta medför ett tydligt 
behov av samverkan eftersom denna typ av utbildningar är kostsamma. Utbildningsutbudet handhas 
därför genom en överenskommelse helt av Ystad kommun. 
Troligtvis behöver Simrishamns kommun tillsammans med Ystads kommun utveckla den kommunala 
vuxenutbildningen till att omfatta fler yrkesutbildningar.    
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Effektiviseringar resp. samverkan med grannkommunerna 
 
Förslag till effektiviseringar 
IUP ska administreras digitalt. Detta sparar tid och troligtvis får IUP:erna en högre kvalitet. 
Administrationen ska och håller på att effektiviseras. Detta kan leda till längre handläggningstid. 
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
Det område som är mest aktuellt för samverkan för närvarande är gymnasieverksamheten. Det finns 
redan ett avtal om fritt sök inom Skåne. Detta avtal kan också leda till att alla Skånes kommuner kan 
mot friskolorna ha en gemensam genomsnittsprislista för alla de program som samverkansavtalet 
erbjuder Skånes elever efter den nya lagändringen om lika förutsättningar mellan. Ett annat område är 
hur utbudet ska se ut i Skåne. Kan de olika programmen fördelas mellan huvudmännen? Ytterligare ett 
område som ska undersökas är om kommunerna kan ha gemensamt datasystem för kontroll och 
resursfördelning mot interkommunala och friskoleelever. 



SOCIALNÄMNDEN 
 
Ordförande: Stefan Lamme 
Vice ordförande: Pia Ingvarsson 
Förvaltningschef: Roland Persson 
 

Nämndens ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen vilket innebär att utifrån individens behov 
erbjuda bistånd och social service i form av råd, stöd eller behandling. Nämnden ansvarar för att 
personer med psykiska funktionshinder får stöd och därigenom ökade möjligheter att leva som andra i 
samhället. Socialnämnden ansvarar också för social omsorg till i huvudsak äldre, hemsjukvård samt 
omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden har också ansvar för kommunens 
arbetsmarknadsfrågor, mottagande av flyktingar, bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd och 
kommunala hyresgarantier. Ansvarsområdet styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om 
vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och alkohollagen. Socialnämndens 
verksamhet är indelad i övergripande administration, individ- och familjeomsorg (inkl. 
arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagande), vård och omsorg samt LSS-verksamhet. 
 

Ekonomisk ram 
 

  Bokslut Budget Budget
2008 2009 2010

Driftram (tkr) 352 946 371 254 377 308
varav:    
Nämnds- och styrelsevht. 937 1 043 1 043 
Miljö o hälsoskyddsvht. 3 18 17 
Äldre o funktionshindrade 309 803 323 846 320 342 
Individ- o familjeomsorg 33 529 33 056 34 456 
Flyktingmottagande -19 -145 -138 
Arbetsmarknadsåtgärder 3 319 3 072 2 975 
Gemensam verksamhet SOC 5 374 10 364 18 613 
 
 

 Budget 
2009

Budget
2010

Investeringar (tkr) 3200 2 500
varav: 
ADB-investeringar 300 200
Inventarier hemtjänst 700 350
Trygghetslarm 100 50
Hjälpmedel 2 100 1 900
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Administration/nämnd 
 
Nuvarande verksamhet 
Verksamhetsområdet omfattar personalkostnader m.m. för förvaltningsövergripande administration 
samt kostnader för socialnämnd.   
Administrationens uppgift är att: 

• Under socialnämnden leda och styra verksamheten 
• Bedriva utrednings- och planeringsverksamhet, göra utvärderingar och kvalitetsuppföljningar 
• Upprätta förslag till budget, göra ekonomiska uppföljningar, bokslut och ansvara för att intern 

kontrollplan genomförs 
• Genomföra upphandlingar 
• Bereda ärenden inför beslut i socialnämnd etc. 
• Planera och bedriva utbildnings- och fortbildningsverksamhet 
• Initiera och samordna kvalitetsarbete 
• Ge råd och stöd till förvaltningens olika verksamheter  
• Ge administrativ service till socialnämnd, utskott och förvaltning 
• Omvärldsbevakning och information 
• Administrera verksamheten med personligt ombud 
• Ansvara för de verksamhetsspecifika IT-systemen, hemsida och intranät. 
• Samverka med övriga kommunala förvaltningar och externa samverkanspartners med 

kommuninvånarnas bästa för ögonen 
 
”God ekonomisk hushållning” 
Socialförvaltningens arbete styrs av de mål som fullmäktige fastställt och som konkretiserats av 
socialnämnden. Målen utgår bl.a. från den speciallagstiftning som styr olika delar av verksamheten.   
Socialnämnden arbetar för en god ekonomisk hushållning genom att kontinuerligt följa ekonomin. 
Ekonomisk uppföljning lämnas månatligen till kommunstyrelsen, med eventuella förslag till åtgärder 
vid befarade underskott. Ekonomisk uppföljning etc. är också en stående punkt på nämndens 
sammanträden, likaså en genomgång av sjukskrivningsstatistiken. Den ekonomiska medvetenheten 
bland chefer och personal på socialförvaltningen är hög. 
 
Rapportering till verksamhetscheferna sker också regelbundet, både i grupp och vid behov 
individuellt. Inom vård, omsorg och LSS fördelas resurserna huvudsakligen genom ett 
resursfördelningssystem som kopplar beviljat bistånd till ekonomi.  
 
Politikens ansvar respektive förvaltningens har därmed blivit tydligt. Politiken beslutar om 
ambitionsnivå inom ramen för central lagstiftning och beviljar resurser därefter. Förvaltningen har att 
verkställa detta. Målet är att verksamheten skall bedrivas inom tilldelade ramar och att de mål som 
fullmäktige och socialnämnd beslutat om skall uppnås. Det är dock i det närmaste omöjligt att 
garantera ett nollresultat i en verksamhet där enskilda biståndsbeslut kan vara i miljonklassen. Sådana 
beslut ligger också i princip på utskott och är inte delegerade till tjänstemän. 
 
Inom vård/omsorg och LSS-verksamhet finns ett system med s.k. belöningspengar som innebär att en 
enhet kan få behålla en del av överskottet för personal- och verksamhetsutveckling, förutsatt att man 
uppnått kvalitetsmålen.  
 
Inom verksamheten bedrivs också två enheter som intraprenader. Det har också bidraget till att 
förstärka den goda ekonomiska hushållningen. 
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Kvalitetsarbete/kvalitetskontroll/måluppfyllelse 
Arbetet bygger på de övergripande inriktningsmål (visioner) som kommunfullmäktige fastställt. Dessa 
bryts sedan ner av socialnämnden till konkreta mål som kan följas upp. Man kan formulera en stor 
mängd mål, men socialnämnden har valt att formulera ett fåtal, uppföljningsbara mål som 
huvudsakligen utgår från ett brukarperspektiv. Utöver detta har socialnämnden fastställt en 
omsorgsgaranti för dem som bor i särskilt boende, samt en kostpolicy. Arbetet styrs också av 
socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 
2006:11) samt motsvarande ledningssystem för hälso- och sjukvård (SOFS 2005:12). Verksamheterna 
formulerar sina verksamhetsplaner med beaktande av de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrift 
om ledningssystem etc. Under 2010 kommer arbetet att fortsätt med att utveckla verksamhetsplanerna 
till att utgöra mer långsiktiga kvalitetsplaner. Vissa av verksamheterna har redan kommit långt i detta 
arbete. 
 
Socialnämnden följer årligen upp målen på det sätt som anges i verksamhetsplan och budget. Det finns 
en viss osäkerhet i uppföljningen relaterat till att det 2010 är första gången som vissa mål följs upp och 
därför saknas referenspunkter. Utöver ovanstående görs verksamhetsuppföljning/tillsyn inom vård, 
omsorg och LSS av verksamhetsutvecklare och MAS. I verksamhetsuppföljningen/tillsynen följer man 
de punkter som anges i SOSFS 2006:11 och 2005:12, samt de policy- och måldokument som 
socialnämnden fastställt, t.ex. kostpolicy och omsorgsgarantier.  
 
Så långt som möjligt kommer moment av egenkontroll att byggas in i uppföljningen. I tillsynen ligger 
också besök ute i verksamheterna. Det finns inte resurser f.n. att besöka samtliga verksamheter inom 
vård, omsorg och LSS en gång per år. Här får förvaltningen prioritera entreprenaderna, samt ett urval 
av den egna verksamheten som förvaltningschefen bestämmer i samråd med presidiet.  
 
Av resursskäl måste också omsorgshandläggarna prioritera sina uppföljningar vid brukarbesöken. 
Individuell uppföljning görs minst en gång årligen hos dem som har insatser i ordinärt boende, de som 
bor i LSS-boende, har daglig verksamhet enligt LSS, samt hos dem som bor i verksamheter som 
bedrivs på entreprenad.      
 

Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor 
 
Nuvarande verksamhet 
Förebyggande insatser 
Till barnfamiljer ges genom 
KAK-huset: 

• barngrupper enl. CAP-metoden, children are people too. 
• föräldragrupper 
• föräldrasamtal 
• stöd i hemmet 
• föräldrautbildning, aktivt föräldraskap 
• samarbete med närsjukvården för att ge tidig hjälp  
• Marte Meo (en metod att stärka föräldra- och barnrelationen)  
• rådgivning i familjerätt 
• föräldrautbildning i spädbarnsmassage 

 
Till ungdomar och deras föräldrar genom 
Ungdomsgruppen 

• uppsökande verksamhet i riskmiljöer  
• familjesamtal 
• föräldrarådgivning  
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• drogtester  
• information om droger  
• samarbete med skola, polis och kriminalvård 
• gemensam medling inom SÖSK vid ungdomsbrott 

 
Till vuxna missbrukare genom  
Prologen  

• uppsökande verksamhet  
• stöd och rådgivning 
• samarbete med psykiatrin, polis och kriminalvård 

 
Rådgivningsbyrån Oasen  

• stöd och rådgivning 
 
Familjerådgivning (externt tillsammans med andra kommuner)  

Barn- och ungdomsvård 
Insatser ges för det mesta efter egen ansökan genom socialtjänstlagen och i undantagsfall genom tvång 
enligt lagen om vård av unga. Utredning av barns och föräldrars behov av stöd och barns behov av 
skydd ligger som grund. Utredningarna görs enligt BBIC, barns behov i centrum. 

• stödsamtal 
• kontaktfamilj 
• familjebehandling 
• vård i familjehem 
• vård på HVB- hem (hem för vård och boende) 
• yttrande till åklagare, tingsrätt och länsstyrelse 
• medling vid ungdomsbrott 
• ADAD-intervjuer (en intervjumetod) för att kartlägga missbruk. 

 
  
 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 
Barn och ungdomsvård  
Institutionsvård/antal dygn 3 908 1 603 1 914 
Kr/dygn 1 755 3 416 3500 
  
Familjehem antal dygn 5 255 4725 4 764 
Kr/dygn 794 790 813 
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Familjerätt 

• samarbetssamtal 
• utredningar om vårdnad, boende och umgänge 
• avtal om vårdnad, boende och umgänge 
• faderskapsutredningar/fastställande av faderskap 
• adoptionsutredningar 
• dödsboanmälningar 

 
Vuxenvård 
Utredning efter egen ansökan om behov av vård enligt socialtjänstlagen eller vid gravt missbruk görs 
utredning enligt LVM, lagen om vård av missbrukare. 

• öppenvård (Prologen och Oasen) 
• vård på HVB (hem för vård och boende) 
• vård i familjehem 
• kontaktperson 
• ASI-intervjuer, (en intervjumetod) för att kartlägga missbruket 
 

 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 
Vuxenvård  
Antal dygn 2718 1710 1705 
Kr/dygn 302 620 624 

Psykiskt funktionshindrade 
• boendestöd i hemmet 
• Kompassen 
• sysselsättningsverksamhet 
• träffpunktsverksamhet  

 
Försörjningsstöd 
Utredning efter egen ansökan om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd grundar sig på följande 
bedömningar: 

• ändamålet med bidraget skall vara nödvändigt för erhållande av en skälig levnadsnivå 
• om den enskilde har andra möjligheter att uppnå det ändamål som bidraget avser täcka 
• om den enskilde utifrån sin förmåga och möjlighet gjort vad han/hon kunnat för att själv fylla 

behovet 
• slutligen görs en bedömning av vad som är skäligt belopp för ändamålet 
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• samarbete med arbetslivscenter, AF, FK och sjukvården för att den enskilde skall bli 
självförsörjande 

 
 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 
  
Försörjningsstöd  
Antal hushåll med försörjningsstöd 302 346 327 
Medelbidrag/hushåll i 4,2 månader. 5 104 4 367 5 155 
  

 

Arbetsrehabilitering 
• Arbetslivscenter bedriver verksamhet som syftar till att motverka arbetslöshet och därigenom 

minska behovet av försörjningsstöd, alternativt hålla det på lägsta möjliga nivå. Målgrupperna 
är ungdomar, flyktingar och arbetslösa med försörjningsstöd. 

 
FINSAM 
Under 2009 startade verksamheten med finansiell samordning (FINSAM) i Sydöstra Skånes 
samordningsförbund. Det är försäkringskassan/arbetsförmedlingen, region Skåne och kommunerna 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad som samarbetar på rehabiliteringsområdet i syfte att stärka 
arbetslinjen.  
 
Flyktingmottagning 
Kommunen har ett avtal med migrationsverket att ta emot 25 flyktingar per år. I flyktingmottagandet 
ingår: 

• ordna bostad 
• ordna barnomsorg och skola för barnen 
• SFI för vuxna och anordnande av praktikplatser 
• information och introduktion till det svenska samhället 
• fokus på barnens särskilda behov 
• samarbete med arbetsförmedling och sjukvård 

 
Kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. I mottagandet ingår bl.a.: 

• bostad i gruppboende 
• ordna skola 
• stödja ungdomarna på fritiden 
• övrigt stöd som kan behövas 
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Serveringstillstånd  
Utredning efter ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillsyn av de restauranger som har 
tillstånd och tillsyn av folkölsförsäljning. För serveringstillstånd gäller att den sökande uppfyller 
följande krav 

• kunskap om alkohollagen 
• god vandel och ekonomisk skötsamhet 
• kök för allsidig matlagning 
• godkänd serveringslokal  

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning. 
Avgifterna för tillstånd och tillsyn justeras årligen efter förändringar i KPI, enligt beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetsförändringar 
 
Missbruksvård 
SIKTA är Skånes implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård ett samverkansprojekt mellan region Skåne och kommunförbundet Skåne. SIKTA är ett 
treårigt projekt som startade 2008/2009. Målgruppen är personal inom länets kommuner och regionens 
hälso- och sjukvård som arbetar med personer med missbruks- och beroendeproblem eller som på 
annat sätt möter personerna. Projektet kommer att kartlägga vad kommunerna och regionen gör inom 
missbruks- och beroendevården, inventera personalens kompetensnivå, stödja samverkan såväl internt 
som mellan huvudmännen, underlätta för systematiska uppföljnings- och utvärderingsmetoder, samla 
information om vad som sker internationellt och lokalt med anknytning till de nationella riktlinjerna, 
sammanställa detta och sprida det till målgruppen. Prologen och ungdomsgruppen deltar i projektet. 
 
Försörjningsstöd 
Kostnaderna för försörjningsstödet har varit historiskt lågt under en lång tid. Finanskrisen med 
efterföljande lågkonjunktur och förändringar i socialförsäkringssystemen kommer med mycket stor 
sannolikhet att innebära en ökning av försörjningsstödet. På riksnivå bedömer SKL denna ökning till 
ca 38 % från 2008 till 2010. För Simrishamns del skulle detta vara ca 2,3 miljoner. Det är omöjligt att 
f.n. beräkna den reala ökningen i Simrishamns kommun. Socialnämnden förstärker anslaget för 
försörjningsstöd med 500 tkr för 2010. Blir ökningen större får socialnämnden återkomma till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden kan inte ensamma bära en kraftig ökning av försörjningsstödet. Det 
är en kommungemensam uppgift.     
 
Modellområde 
Simrishamns kommun, Ystads kommun och regionen deltar i ett projekt som syftar till att göra ett 
modellområde när det gäller tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. SKL står som 
huvudman för projektet. Man har valt ut ett område där verksamheterna i grunden är välfungerande. 
De skall bli ännu vassare och utgöra modell för övriga. Det är åtta modellområden i landet som 
kommer att utbyta erfarenheter under resans gång. 
 
Fullmäktigemål 

• Verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållande 
• Beakta barnperspektivet i alla frågor 
• Minska beroendet av alkohol och droger 
• Tillförsäkra människor med otillräcklig inkomst en skälig levnadsnivå och arbeta för att 

människor blir självförsörjande  
• Verka för att personer med psykiskt funktionshinder integreras i samhället och får goda 

levnadsvillkor     
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Socialnämndens mål för individ- och familjeomsorgen. 
Tillgänglighet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Klientens upplevelse av att 
komma i kontakt med 
socialtjänsten 

Genom årlig enkät När 90 % upplever socialtjänsten som 
tillgänglig. 

Information/rättssäkerhet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Klientens upplevelse av att 
ha fått tillräcklig information 
och att ha förstått den och att 
personalen är kompetent 

Genom årlig enkät 
När 90 % upplever att de fått tillräcklig 
information, att den är begriplig och att 
personalen är kompetent. 

Bemötande/integritet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Klientens upplevelse av att 
ha blivit lyssnad på, 
kontinuitet och att 
personalen samarbetar med 
andra för att på bästa sätt 
hjälpa denne 

Genom årlig enkät 

När 90 % upplever de blivit lyssnade 
på, kontinuitet och att personalen 
samarbetar med andra för att på bästa 
sätt hjälpa denne. 
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Hjälpen i sin helhet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Hur nöjd är klienten och har 
förväntningarna uppfyllts? Genom årlig enkät  När 90 % är nöjda och förväntningarna 

har uppfyllts. 

Barn och ungdom Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Barn och ungdomar skall 
vara delaktiga i 
barnavårdsutredningarna, 
informeras om vad som sker 
och få sina åsikter hörda och 
bli tydligt beskrivna i 
utredningen.  

Genom kontroll av 
utredningar 

När barnens behov och synpunkter är 
väl dokumenterade, insatserna 
tillgodoser barnens behov och målen 
med insatsen följs upp systematiskt. 

All utredning, uppföljning 
och planering utförs enligt 
BBIC. 

 Genom kontroll  När BBIC är helt implementerat och 
socialnämnden har fått ordinarie licens  

 
Familjerätt Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  
Samarbetssamtalen skall 
leda till en 
överenskommelse eller ett 
avtal 

Statistik När 75 % har gjort en överenskommelse 
eller ett avtal 

Vuxenvård Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Att genom bl.a. 
nyttjandeboende, hålla 
hemlösheten på lägsta 
möjliga nivå.  

Kartlägga kända hemlösa 
under året och hur många 
av dem som har fått eget 
boende eller 
nyttjandeboende under året. 

När ingen eller ett fåtal är hemlösa. 

Försörjningsstöd och 
arbetsmarknad Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  
Arbetslösa ungdomar i 
behov av försörjningsstöd 
skall inom två veckor vara i 
jobbsökaraktivitet. 

Notera avvikelse När alla ungdomar är i aktivitet inom 
två veckor.  

Tid för nybesök skall 
erbjudas inom 14 dagar. Notera avvikelse När alla nybesök får en tid inom 14 

dagar  
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Flyktingmottagning Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Samverkan med Af, SFI, 
ALC, arbetsgivare och 
flyktingmottagningen för att 
flyktingar ska ha få ett 
instegsjobb 

Genom statistik. När 6 stycken har fått instegsjobb  

Flyktingarna är 
självförsörjande efter 3,5 år Genom statistik. När 80 % av flyktingarna är 

självförsörjande  

Mottagande av 
ensamkommande 
flyktingbarn och 
ungdomar Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  
Skall fostras till 
självständiga individer och 
vara rustade för att klara 
vuxenlivet. 

Genom intervju och 
uppföljningarna var 6: e 

månad. 

När ungdomen är redo för ett 
självständigt liv med eget boende. 

Psykiskt 
funktionshindrade Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  
Skall känna sig trygga i eget 
boende.  Genom enkät När 90 % känner sig trygga.  
Skall uppleva att 
sysselsättningen är 
meningsfull Genom enkät 

När 90 % upplever att sysselsättningen 
är meningsfull  
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Vård och omsorg 
Nuvarande verksamhet 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende kan erbjudas de som har ett så omfattande stödbehov att det inte kan tillgodoses i det 
egna hemmet. Särskilt boende finns i centralorten och i de olika basorterna. 
 
 
 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 
   
Hemtjänst i särskilt boende   
Antal lägenheter i särskilt boende 291 281 273 
   därav på entreprenad 48 75 75 
   därav demensplatser 51 42 34 
   
Antal fasta korttidsplatser inom särskilda 
boende 23 22 22 
 
 
 
Insatser i ordinärt boende 
De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende kan bestå av 

• Personlig omvårdnad 
• Olika serviceinsatser 
• Trygghetslarm 
• Matdistribution 
• Socialt stöd 
• Avlösarservice 
• Korttidsboende 
• Dagverksamhet och träffpunkt för äldre 
• Dagverksamhet för personer med demenshandikapp 

 
Insatserna har till syfte att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. 
 
 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010
Hemtjänst i ordinärt boende 
Antal personer med hemtjänst 438 440 440
Antal personer med trygghetslarm 550 515 550
 
 
Hemsjukvård och rehabilitering 
Kommunens sjukvårds- och rehabiliteringsansvar omfattar viss sjukvård och rehabilitering upp till 
läkarnivå som ges till kommuninvånare i det egna hemmet inklusive särskilt boende. 
Ansvarsgränserna mellan kommun och region regleras i ett särskilt samverkansavtal. 
 
 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010
Hemsjukvård  
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser 745 745 745
Antal ärende bostadsanpassning 172  
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Stöd till närstående 
Ett flertal insatser syftar till att stödja närstående. Det gäller t.ex. avlösning i hemmet, korttidsboende, 
olika former av dagverksamhet samt rådgivning och stöd via t.ex. kommunens Silviasyster för 
anhöriga till personer med demenssjukdom. Socialnämnden driver också ett centrum för anhörigstöd 
och frivilligverksamhet på Bergengrenska gården. Det sker i samverkan med bl.a. Svenska kyrkan i 
Simrishamn, olika frivilligorganisationer och region Skåne. Finansiering sker i huvudsak med 
statsbidrag. Stöd till närstående är sedan medio 2009 en obligatorisk uppgift för socialnämnden 
 
Verksamhetsförändringar 
 
Behov av volymökning inom vård och omsorg 
Det är av grundläggande betydelse att resurstilldelningen hela tiden anpassas till 
befolkningssammansättningen. Omsorgsbehovet inom särskilt boende ökar långsiktigt, det gäller 
framförallt antal personer med demenssjukdom. Särskilt boende föreslås i en statlig utredning döpas 
om till vård- och omsorgsboende. Det är en benämning som bättre stämmer överens med hur denna 
boendeform utvecklats i praktiken.   
 
Det fortsatta förändringsarbetet inom regionens hälso- och sjukvård att innebär också att allt fler får 
sjukvård och rehabilitering i hemmet. Det är många gånger en bra utveckling utifrån individens behov 
och önskemål. De resursmässiga konsekvenserna av denna process är svår att prognostisera, men 
måste följas med stor uppmärksamhet. 
 
Under första delen av 2008 minskade den faktiska efterfrågan på vård och omsorg relaterat till den 
gällande befolkningsprognosen. Detta yttrade sig i bl.a. lediga lägenheter i särskilt boende. 
Utvecklingen stod sig till medio 2009 då en ökning av efterfrågan ånyo kunde noteras. Socialnämnden 
har Tuvans äldreboende och Skogsgläntan i S: t Olof i ”malpåse” för att kunna tas i bruk om 
efterfrågan på särskilt boende varaktigt stiger. Utvecklingen får följas under 2010, då också nämnden 
måste komma till beslut beträffande på vilket sätt Skogsgläntan skall användas.  
 

 
Kommentar: Diagrammet visar ökning av antalet över 65 år i 
Simrishamns kommun fram till 2018 (källa Kommunledningskontoret). 
 

 70



Trygghetsboende 
Socialnämnden deltar i planeringen för Joneberg 1 och målet är att etablera ett trygghetsboende med 
25-35 lägenheter kombinerat med ett äldrecenter med gemensamhetslokaler och tillgång till 
vård/omsorg och service. Verksamheten på Valfisken kommer då att flytta till Joneberg.  
Det kan komma att etableras ytterligare trygghetsbostäder i kommunen via privata initiativ. I 
budgetpropositionen anslås statliga medel till investeringsstöd för byggande av både särskilt boende 
och trygghetsboende. Socialnämnden har också inlett en process för att omvandla Rosenborg till 
trygghetsboende. Här får nämnden dock avvakta en föreslagen lagändring innan sista steget tas.  
 
Förebyggande hembesök  
Projektet med förebyggande hembesök till personer som under året fyller 80 år och inte har vård och 
omsorgsinsatser från socialtjänsten kommer att permanentas från och med 2010. Det har varit mycket 
lyckosamt, presenterat viktiga resultat och rönt stor uppskattning hos kommunmedborgarna. 
Finansiering sker inom ramen för statliga stimulansmedel. 
 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
Under 2010 kommer socialstyrelsen att ge ut nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Riktlinjerna anger en rad förbättringsområden och kommer att få såväl 
organisatoriska som kostnadsmässiga konsekvenser för berörda huvudmän. En närmare analys 
behöver göras 2010 inför verksamhetsåret 2011. Funktionen som demenssamordnare (finansieras via 
stimulansbidrag) har en viktig roll i detta arbete.  

 
Övrigt vad gäller statliga stimulansmedel 
Statliga stimulansmedel kommer att betalas ut även 2010. Därefter kommer det att ske en successiv 
omläggning av nuvarande riktade statsbidrag till ett mer prestationsbetonat system. Det är dock oklart 
i vilken takt detta kommer att ske och hur det kommer att utformas. Under 2010 kommer 
socialnämnden att arbeta vidare med stimulansmedlen efter samma linjer som 2009. Vissa 
anpassningar kan dock behöva göras när statens intentioner blivit tydligare.  
Ett av de områden som erhåller stimulansbidrag är sociala aktiviteter för brukare i särskilt boende. 

 
Alternativa driftsformer   
Inom socialnämndens ansvarsområde finns kommunal förvaltning med långt utvecklad 
decentralisering, intraprenader och entreprenader. Under 2009 har förutsättningarna för införande av 
LOV utretts. Socialnämnden har goda förutsättningar att vara värd för det projekt som 
kommundirektören har fått i uppdrag av fullmäktige att arbeta fram: Ett förslag för att stimulera en 
enhet att kunna driva verksamheten med överskott i förhållande till budget. 
  

 
 
Kommentar: Diagrammet visar hur mycket ökad/minskad efterfrågan på hemtjänst beräknas kosta 
per år fram till 2014. Kostnaden är beräknad med olika kostnad för olika åldersgrupper (högre ålder 
= högre kostnad). Beräkningen bygger på kommunens befolkningsprognos.  
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Fullmäktigemål 
Social omsorg 

• Insatserna skall vara av god kvalitet och göra det möjligt för äldre människor att leva och bo 
självständigt, under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och 
integritet. 

• Människor ska ges möjlighet att bo kvar i sina hem även om det uppstår ett stort behov av 
vård och omsorg,  

• Stöd till närstående genom korttidsboende, dagverksamhet, avlösarservice, centrum för 
närståendestöd och annat stöd i den omfattning som behövs.  

• Alla insatser skall göras utifrån personens hälsotillstånd, fysiska/psykiska funktionshinder och 
sociala förhållanden. Insatserna skall innebära en förstärkning och komplettering av den 
enskildes resurser och skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. 
Personalen skall arbeta förebyggande och ha ett rehabiliterande synsätt där så är lämpligt 
utifrån individens behov.  

Kommunal hälso- och sjukvård 
• Socialnämnden har ett ansvar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs med god 

kvalitet utifrån ett enhetligt kvalitetssystem, med hög patientsäkerhet och med hög 
kostnadseffektivitet. 

• Den kommunala hälso- och sjukvården skall ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Arbetet skall bedrivas utifrån ett rehabiliterande 
synsätt där så är lämpligt utifrån individens behov. 

• Socialnämndens ansvar är att erbjuda hemsjukvård både i särskilt och ordinärt boende samt i 
dagverksamhet och korttidsboende.  

• Socialnämnden skall även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för 
funktionshindrade. 
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Nämndsmål 

Socialnämndens mål 
vård och omsorg. Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Den enskilde skall 
uppleva ett gott 
bemötande.  

I ordinärt boende: individuell 
kvalitetsuppföljning via 

omsorgshandläggare.  I övrigt 
årlig brukarenkät till samtliga.

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,8 av 3.0.        I brukarenkäten 
ska 90 % av de som svarat på frågan 
svarat minst en 9:a "upplever ett gott 
bemötande".  

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kvalitet.  

I ordinärt boende: individuell 
kvalitetsuppföljning via 

omsorgshandläggare.  I övrigt 
årlig brukarenkät till samtliga.

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,8 av 3.0.        I brukarenkäten 
ska 90 % av de som svarat på frågan 
svarat minst en 9:a "upplever att 
insatserna har god kvalitet".  

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kontinuitet vad gäller 
personal.  

I ordinärt boende: individuell 
kvalitetsuppföljning via 

omsorgshandläggare.  I övrigt 
årlig brukarenkät till samtliga.

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,4 av 3.0.        I brukarenkäten 
ska 90 % av de som svarat på frågan 
svarat minst en 9:a ”god kontinuitet vad 
gäller personal”. 

Den enskilde ska uppleva 
maten som god. 

Årlig brukarenkät ev. 
socialstyrelsens. Individuell 

uppföljning via 
omsorghandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,5 av 3.0.        I brukarenkäten 
ska 90 % av de som svarat på frågan 
svarat minst en 9:a ”uppleva maten som 
god”. 

Den enskilde ska uppleva 
delaktighet i insatsens 
utformande och 
genomförande. 

Årlig brukarenkät ev. 
socialstyrelsens. Individuell 

uppföljning via 
omsorghandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,6 av 3.0.        I brukarenkäten 
ska 90 % av de som svarat på frågan 
svarat minst en 9:a ”uppleva 
delaktighet”. 
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Socialnämndens mål för 
Hälso- och sjukvård Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Den enskilde skall 
uppleva ett gott 
bemötande.  

Årlig patientenkät samordnas 
med brukarenkät. 

I brukarenkäten ska 90 % av de som 
svarat på frågan svarat minst en 9:a 
"upplever ett gott bemötande". I 
patientenkäten svarat minst en 9:a 
"upplever ett gott bemötande" 

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kvalitet.  

Årlig patientenkät samordnas 
med brukarenkät. 

I brukarenkäten ska 90 % av de som 
svarat på frågan svarat minst en 9:a 
"upplever att insatserna har god 
kvalitet".  I patientenkäten under svarat 
minst en 9:a "upplever att insatserna har 
god kvalitet" 

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kontinuitet vad gäller 
personal.  

Årlig patientenkät samordnas 
med brukarenkät. 

 I brukarenkäten ska 90 % av de som 
svarat på frågan svarat minst en 9:a 
”god kontinuitet vad gäller personal”. I 
patientenkäten svarat minst en 9:a ”god 
kontinuitet vad gäller personal”. 

Den enskilde ska uppleva 
delaktighet i insatsens 
utformande och 
genomförande. 

Årlig patientenkät samordnas 
med brukarenkät. 

I brukarenkäten ska 90 % av de som 
svarat på frågan svarat minst en 9:a 
”uppleva delaktighet”. I patientenkäten 
svarat minst en 9:a på ”uppleva 
delaktighet”. 

Den enskilde ska ha rätt 
läkemedel i rätt tid.  Mäts genom avvikelser Antalet avvikelser skall vara 0 

Den enskilde skall inte ha 
trycksår. 

Mäts genom månatlig 
verksamhetsuppföljning 

Antalet fall skall minska i förhållande 
till befolkningsstrukturen 

Den enskilde skall inte 
falla. Mäts genom avvikelser Antalet fall skall minska i förhållande 

till befolkningsstrukturen 
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LSS-verksamhet 
Nuvarande verksamhet 
Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgörs av  
• Personlig assistans 
• Ledsagarservice 
• Kontaktperson 
• Avlösning i hemmet 
• Korttidsvistelse 
• Korttidstillsyn för barn över 12 år 
• Boende med särskild service  
• Daglig verksamhet 
 
I vissa av insatserna enligt ovan ingår också omvårdnad och fritids-/kulturaktiviteter.  
 
LSS-verksamhet (antal personer med beslut) 
   

Antal personer med beslut 
Utfall 
2008 

Budget 
2009 

Budget 
2010 

LSS - VERKSAMHET    
Personlig assistans 37 37 42 
Bostad med särskild service/fam.hem 41 41 35 
Annan särskild anpassad bostad 2 2 1 
Barn Boende Särskild service 4 4 1 
Daglig verksamhet 89 89 82 
Ledsagarservice/avlösning 51 51 53 
Kontaktperson 54 54 54 

 
Verksamhetsförändringar 
 
Tillkommande behov hos nya brukare 
Behovet av LSS-boende för ungdomar 2010 tillgodoses inom ramen för det nya trapphusboendet. Till 
detta kommer också ett behov av att utöka antalet platser i daglig verksamhet med ca 5-6 stycken. 
Dessa insatser beräknas att klaras inom tilldelad ram. Det finns dock en betydande osäkerhet till följd 
av oplanerad inflyttning och att psykiatrin diagnosticerar allt fler vuxna att tillhöra autismspektrat. 
Personer som har vårdats inom psykiatrin under lång tid och har mycket omfattande omsorgsbehov. 
Det kan medföra svårigheter att stänga den sista delen av Strandbadsvägens gruppboende. 
Stängningen är nödvändig för att kunna finansiera trapphusboendet. Skulle denna situation uppstå får 
socialnämnden ta ställning till fortsatt handläggning. 
    
2012 kommer det en ny grupp kända ungdomar som är i behov av LSS-boende. Den planeringen 
måste starta under budgetarbetet inför 2011. Startsträckan för att etablera ett nytt boende är lång och 
resursbehovet måste läggas in i kommunens långsiktiga planering på samma sätt som förändringen av 
antalet äldre.  
 
Trapphusboende 
Ett nytt trapphusboende startar upp på Bruksområdet under hösten 2010.  
 
”Omsorgsgaranti i LSS-boende och daglig verksamhet” 
Det skall tas fram en kommunal ambitionsnivå kring vad man kan förvänta sig för kvalitet när man bor 
i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet.  
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Utveckling av former och innehåll i daglig verksamhet 
Viss daglig verksamhet kommer att flyttas från kv. Lasarettet till nyrenoverande lokaler i Valfisken. 
Det handlar om samverkan med Benka Di kring musikrum och kaféverksamhet.  
Detta är ett led i den långsiktiga planen att lämna kv. Lasarettet, enligt det uppdrag som 
socialnämnden har.   
 
Fullmäktigemål 

• Socialnämnden skall bedriva en verksamhet av god kvalitet som främjar delaktighet och 
jämlikhet i samhällslivet för personer med funktionshinder. Målet är att den enskilde skall få 
möjlighet att leva som andra och få sina behov tillgodosedda så att man kan leva ett gott liv.  

• Verksamheten skall vara grundad på normalisering med respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. Stödinsatserna skall vara individuellt anpassade och den 
enskilde skall så långt som möjligt ges inflytande över utformningen. 

• Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att 
han/hon får bo på ett sätt som är anpassat efter individuellt behov av stöd och service. Samma 
gäller tillgången till ett fritids- och kulturutbud. 

 
 
Nämndsmål 
 

Socialnämnds mål för 
LSS- verksamheten Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Den enskilde skall 
uppleva ett gott 
bemötande.  

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,8 av 3.0.          

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kvalitet.  

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,8 av 3.0.     

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna ger 
möjlighet till delaktighet i 
samhället.  

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare År 2010 fungerar som referensår 

Den enskilde ska uppleva 
delaktighet i insatsens 
utformande och 
genomförande. 

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga på 
minst 2,6 av 3.0       

Den enskilde skall känna 
sig trygg i sin bostad 

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare År 2010 fungerar som referensår 
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Effektiviseringar resp. samverkan med grannkommunerna 
 
Förslag till effektiviseringar 
Mot bakgrund av de stora nerdragningar och effektiviseringarna som genomförts och skall genomföras 
inom socialnämndens område för att kunna lägga en budget i balans för 2010 har socialförvaltningen 
inga ytterligare förslag. Frågan måste istället ses ur ett kommunövergripande perspektiv och utgå ifrån 
kända förändringar i befolkningsunderlag (både antalet äldre och personer med funktionshinder) och 
därigenom behovsbild och de prioriteringar som detta måste leda till. Ett annat perspektiv kan vara på 
vilket sätt den övergripande kommunala organisationsstrukturen kan effektiviseras. 
Förvaltningschefsgruppen kan användas i detta arbete. Osthyvelsprincipen är inte en framkomlig väg. 
Framtiden handlar om att våga välja och välja bort.  
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
Några förslag: 

• Gemensam handläggning av ärenden enligt alkohollagen 
Här finns f.n. ett positivt ställningstagande i Simrishamn och Tomelilla. Det behövs dock ytterligare 
minst en kommun till för att kunna gå vidare. 

• Verksamhetsuppföljning och kvalitetskontroll 
Behovet av högkvalitativ verksamhetsuppföljning har ökat till bl.a. följd av att fler verksamheter 
ligger på entreprenad, kundvalsmodeller etc. Kommunen som beställare och representant för 
medborgarna måste få en tydlig återkoppling på hur resurserna används och kvaliteten på den service 
som ges kommuninvånarna. Detta är lika viktigt oberoende om det är egendrift eller entreprenad. 
Delar av denna uppföljning skulle med fördel kunna bedrivas i kommunsamverkan då det krävs 
mycket goda kunskaper i utvärderingsmetodik för att klara uppgiften.   
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