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BUDGETKOMMENTARER 
 
 
 
 
Budgetprocessen 
 
Då 2010 är ett valår gäller att nyvalda 
fullmäktige fastställer den slutliga budgeten 
under hösten. Budgetprocessen detta år har 
inneburit att kommunstyrelsens 
budgetberedning tillsammans med nämndernas 
presidier hade ett gemensamt budgetmöte i 
april för genomgång av den ekonomiska 
situationen samt respektive nämnds 
budgetunderlag. Efter budgetmötet påbörjades 
en central beredning av budgeten. I början av 

juni behandlade kommunstyrelsen ett förslag 
till budget innehållande driftramar respektive 
investeringsramar för nämnderna.  
 
Nämnderna inkom i slutet av september med 
sina budgetförslag utifrån de beslutade 
ramarna. Dessa förslag behandlades av den 
nyvalda kommunstyrelsen i början av 
november. Därefter fastställdes budgeten av 
nyvalt fullmäktige.

 

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 
19 328 invånare årsskiftet 2009/2010 till 
19 214 invånare vid ingången av år 2013. 
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 samt i 
ramarna specifikt för år 2011 (avser barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden).  
 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader 
och internhyra, är mellan åren 2010 och 2011 
uppräknade med en sammanvägd löne- och 
priskompensation på i genomsnitt ca 1,7 
procent. Nivån på respektive nämnds 
kompensation beror på en vägning av andelen 
lönekostnader och andelen övriga kostnader. 
Noteras bör att den bedömda 
kompensationsnivån avser kostnadsökningar 
mellan kalenderåren 2010 och 2011. 
Beräkningen inkluderar inte något utrymme 
för extra kompensation för det fall löneutfallet 

överstiger lämnad kompensation. Liksom 
tidigare år utgör tilldelad budget en total ram 
innehållande den kompensation som kan ges 
för slutna och kommande löneavtal. Inga 
centrala medel har avsatts för ytterligare pris- 
och lönekompensation.  
 
Nämndernas ramar har justerats utifrån faktisk 
förändring av kapitalkostnaderna. I 
sammanhanget bör noteras att internräntan, i 
enlighet med beräkning från Sveriges 
Kommuner och Landsting, höjs från 4,0 
procent år 2010 till 4,3 procent år 2011. 
Justering har också gjorts med hänsyn till ny 
beräkning av internhyrorna. 
 
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 
drygt 6 mnkr.
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Finansiella mål 
 
Balanskravet, som är ett lagstadgat 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 2011 görs ett undantag. 
För detta år är målet att i bokslutet 
minst redovisa ett nollresultat. 

• Investeringar ska fullt ut 
självfinansieras, d.v.s. nyupplåning 
ska undvikas och låneskulden får inte 
överstiga nivån i bokslut 2009, 165,3 
mnkr. 

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 det finns 
fastställda övergripande mål med inriktning på 
god ekonomisk hushållning. Därtill finns 
under respektive nämnd fullmäktigemål för 
respektive verksamhet.  
 
Avsikten med målen inriktade på god 
ekonomisk hushållning är att konkretisera 
kommunens ambitioner utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Den goda 
hushållningen innebär att verksamheten drivs 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt med 
hänsyn till demografiska förutsättningar och 
politiska prioriteringar.
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Verksamheternas mål Mäts genom
Koppling till god ekonomisk 
hushållning

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

Befolkningsstatistik över tid. Genom ett postitivt flyttnetto ges möjlighet 
att bibeålla den goda servicenivå i 
kommunen.

Frisknärvaron understiger inte 2009 års 
nivå. (År 2009 uppgick frisknärvaron till 
94,89 %.)                                                
(Uppföljningsansvar: 
Kommunstyrelsen)

Statistik frisknärvaro. God hälsa är en tillgång både för individen 
och organisationen. Att främja hälsa och 
förebygga sjukdom är viktiga delar för att 
öka frisknärvaron,minska 
sjukdomsrelaterade kostnader och få en 
effektivare verksamhet.

Kommunens anläggningar är 
underhållna så att kapitalförstöring 
undviks. Uppdrag ges till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 
fram underhållsplaner. 
(Uppföljningsansvar: 
Samhällsbyggnadsnämnden) 

Nedlagda 
underhållskostnader i 
förhållande till planer. 
Konkretiseras efterhand som 
planer fastställs.

För att upprätthålla värdet på våra 
anläggningstillgångar och minska 
kommande investeringsbehov.

Simrishamn ska vara en av de 25 % 
bästa kommuner i landet avseende 
grundskolan. (Sammanvägt resultat 
2010 rank 75 av 290 kommuner, 
innebär bland de 26 % bästa) 
(Uppföljningsansvar: Barn- och 
utbildningsnämnden)

Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) , Öppna 
jämförelser – Grundskola.

Simrishamns kommun ligger idag bland de 
26 % bästa kommunerna i landet 
avseende grundskola. Om kommunen kan 
hålla denna nivå så visar verksamheten 
att de resurser kommunen lägger ned på 
att utbilda sina elever ger ett önskvärt 
resultat.

Kvarboende i ordinärt boende ska öka. 
(60 % av äldreomsorgen tillgodosågs 
år 2009 via hemtjänst) 
(Uppföljningsansvar: Socialnämnden)

Statistik andel i ordinärt 
boende.

Äldre och funktionshindrade vill i allt större 
omfattning bo kvar i det egna hemmet så 
länge som möjligt. Fler boende som bor 
kvar hemma påverkar också kommunens 
ekonomi positivt då särskilt boende ofta är 
dyrare än insatser i ordinärt boende.

 
Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär 
och fastställs av kommunfullmäktige. Till 
dessa mål kopplas nämndsmål som beslutas av 
respektive nämnd. Nämndsmålen syftar till att 
beskriva hur nämnden 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. 
 

Verksamhetsmålen med inriktning på god 
ekonomisk hushållning och fullmäktigemålen 
ska följas 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. 

 

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 kommunfullmäktige 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 
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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 fyra månadsrapporter. Till 
kommunfullmäktige lämnas information i 
delårsrapporten. 

 

Driftbudget 2011 
 
Kommunstyrelsen beslutade i juni månad, § 
158, om nämndernas ramar för år 2011. 
Därefter har justering skett beroende på 
omräknade internhyror samt vissa 
tillkommande beslut. Skillnaderna mellan 
ramarna för år 2010 och aktuella ramar för år 
2011 framgår av bilaga Förklaring av 
ramberäkning till dessa budgetkommentarer. 
 
Fullmäktiges fastställande av budgeten hösten 
2010 innebar följande förändringar i 
förhållande till kommunstyrelsens i juni 
beslutade ramar: 

• Revisionen 
- Revisionens ram ökades med 65 tkr. 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
- För nämndskostnader tillfördes 700 

tkr, ökningen motsvarar den 
minskning som gjordes vid 
kommunstyrelsens rambeslut i juni. 

- Nämndens tillfördes därtill ett 
allmänt tillskott på 2 500 tkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden  
- Som en satsning på verksamheten 

inom Benká-di ökades ramen med 
200 tkr. 

- Då fria lokaler för registrerade 
föreningar införs tillfördes nämnden 
250 tkr som kompensation för 
uteblivna intäkter. 

 

 
• Barn- och utbildningsnämnden  

- Då fria lokaler för registrerade 
föreningar införs tillfördes nämnden 
100 tkr som kompensation för 
uteblivna intäkter. 

- Kommunen erhåller från år 2011 
kompensation i det generella 
statsbidraget beroende på ökade 
kostnader för nationella prov. 
Nämnden tillfördes 80 tkr för att 
täcka de ökade kostnaderna. 

- Nämnden tillfördes därtill ett allmänt 
tillskott på 2 500 tkr. 

• Socialnämnden  
- Under de senaste åren har nämnden 

erhållit ett specialdestinerat 
statsbidrag för finansiering av stöd 
till anhöriga till äldre och 
funktionshindrade. Från år 2011 
överförs detta bidrag till det 
generella statsbidraget. Nämndens 
ram ökades med 600 tkr som 
kompensation för 
intäktsminskningen. 

 
I tabell 1 redovisas av kommunfullmäktige 
fastställda ramar för år 2011. För de två 
påföljande åren redovisas en beräkning av den 
ekonomiska utvecklingen vid oförändrade 
ramar.
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Tabell 1: Driftramar för år 2011 samt beräkning av åren 2012 och 2013  
 

Driftbudget Ram Beräkning Beräkning
(tkr) 2011 2012 2013
Kommunfullmäktige -790
Revision -980
Valnämnd -20
Överförmyndare -1 620
Kommunstyrelse -70 870
Myndighetsnämnd -560
Samhällsbyggnadsn, exkl VA -34 196
Samhällsbyggnadsn, VA 0
Kultur- och fritidsnämnd -34 555
Barn- o utbildningsnämnd -340 779
Socialnämnd -384 922
Delsumma -869 292 -869 292 -869 292
Pris- och lönekompensation 0 -19 000 -41 600
Internhyressystemet 0 -1 000 -2 200
Verksamheten -869 292 -889 292 -913 092
Finansiering 866 197 878 297 900 297
Årets resultat -3 095 -10 995 -12 795
Från pensionskapitalet 3 600 5 300 6 800
Balanskravsresultat 505 -5 695 -5 995
 
För åren 2012 och 2013 visar beräkningen 
ovan ett underskott, vilket innebär att med 
nuvarande förutsättningar behöver åtgärder 
vidtas i kommande budgetarbete.  
 
Nämnderna och styrelsen har således tilldelats 
vardera ett ramanslag. Undantag gäller för 
samhällsbyggnadsnämnden då vatten- och 

avloppsverksamheten beroende på 
avgiftsfinansieringen ska hållas åtskiljd från 
övrig verksamhet. Respektive nämnd och 
styrelse har att fritt inom sitt 
verksamhetsområde fördela sin budgetram 
utifrån antagna reglementen, mål och 
riktlinjer. 

 
Finansieringen har beräknats enligt följande: 
 
Tabell 2: Specifikation av finansieringen  
 

 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en 
prognos från SKL, september 2010, i 

kombination med kommunens egen 
befolkningsprognos.

Finansiering 
(tkr) 2011 2012 2013
Pensioner -45 000 -47 200 -50 000
Interna intäkter, KP 28 500 29 000 29 500
Interna intäkter, kapitalkostn 56 897 56 897 56 897
Momsavlyft 3 800 3 900 3 900
Personalkostnader (semester) -1 600 -1 600 -1 600
Kommunstyrelsens förfogande -100 -100 -100
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 0
Räntekostnader -6 500 -6 600 -6 700
Ränteintäkter 3 000 3 000 3 000
Avskrivningar -34 500 -35 000 -35 500
Skatter, statsbidrag 861 700 876 000 900 900
Summa 866 197 878 297 900 297

 
 
Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell: 
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Tabell 3: Specifikation av skatter och statsbidrag (se finansieringen)  
 

 

Ekonomisk plan åren 2012 och 2013 
 
I den ekonomiska planen är genomsnittlig 
löne- och priskompensation beräknad till ca 

2,5 procent år 2012 och till ca 3 procent år 
2013.

 

Investeringsbudget 
 
I juni månad beslutade kommunstyrelsen om 
investeringsramar för respektive nämnd. De 
investeringsramar som fullmäktige fastställde i 
december innebär följande förändringar: 
 

• Kommunstyrelsen  
- För investeringar i e-tjänster 

tillfördes 1 300 tkr. 
- Därtill ökades ramen med 2 250 tkr 

avseende bryggor m.m. i 
småbåtshamnen.  

• Samhällsbyggnadsnämnden, 
skattefinansierat 
- För återuppbyggnad av 

godsmagasinet i Simrishamn ökades 
ramen med 2 000 tkr. 

- Nämndens tillfördes därtill ett 
allmänt tillskott på 5 000 tkr. 

• Samhällsbyggnadsnämnden, vatten- 
och avloppsverksamheten 
- För utbyggnad av vatten och avlopp 

på landsbygden (projekt 
Landsbygdens vatten) ökades ramen 
med 2 000 tkr. Ökningen utgör ett 
nettobelopp, d.v.s 
investeringsutgifter med avdrag för 
anläggningsavgifter. 

 
Nämnderna, med undantag för 
samhällsbyggnadsnämnden, tilldelas en 
investeringsram. Samhällsbyggnadsnämnden 
erhåller investeringsramar till skattefinansierad 
verksamhet med en särskild ram för 
upprustning av skollokaler samt till vatten- 
och avloppsverksamheten med en särskild ram 
för landsbygdens vatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skatter, statsbidrag
(tkr) 2011 2012 2013
Skatteintäkter 645 100 663 700 685 500
Inkomstutjämning 180 100 174 800 177 000
Kostnadsutjämning 2 600 2 600 2 600
LSS-utjämning -1 600 -1 600 -1 600
Fastighetsavgift 35 500 36 500 37 400
Konjunkturbidrag 0 0 0
Summa 861 700 876 000 900 900
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Tabell 4: Investeringsramar för år 2011 samt sammanställning av nämndernas investeringsäskanden  
 

Investeringsbudget Ram
(tkr) 2011 2011 2012 2013
Kommunstyrelse -6 550 -4 200 -2 745 -2 020
Samhällsbyggnadsnämnd -25 000 -30 840 -23 825 -19 550
Kultur- och fritidsnämnd -850 -850 -600 -600
Barn- och utbildningsnämnd -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Socialnämnd -2 500 -3 000 -2 750 -2 750
Upprustning skollokaler -8 000 -10 000 -10 000 -10 000
S:a Skattefinansierad verksamhet -44 400 -50 390 -41 420 -36 420
SbN: Vatten- och avloppsinvest -7 000 -12 000 -19 500 -19 000
SbN: Landsbygdens vatten -2 000 -15 000 -10 000 -10 000
Summa Nettoinvesteringar -53 400 -77 390 -70 920 -65 420
Anslutningsavgifter VA 1 0 12 000 10 000 10 000
S:a Nettoinvest ./. Anslutningsavg -53 400 -65 390 -60 920 -55 420

Nämndernas förslag

 

 1 Avgifter som delfinansierar VA-investeringar, redovisas dock ej över investeringsbudgeten  
men bör ingå vid bedömning av investeringarnas finansiering. 

 
Enligt budgetanvisningarna ska nämnderna 
redovisa investeringar överstigande 500 tkr 
som separata projekt. Redovisningen per 
projekt framgår av respektive nämnds 
underlag.  
 
För investeringsverksamheten gäller följande 
regler: 

• Ansvarig nämnd kan inom erhållen 
investeringsram prioritera mellan 
projekt som ingår i den fastställda 
budgeten (utgångspunkten är 
nämndernas inlämnade förslag), dock 
gäller att; 
- kommunfullmäktige ska ge 

igångsättningstillstånd för projekt 
som omsluter 2 mnkr eller mer, 

- kommunstyrelsen ska ge 
igångsättningstillstånd för projekt 
från 1 mnkr upp till 2 mnkr, 

- för projekt understigande 1 mnkr har 
respektive nämnd rätt att ge 
igångsättningstillstånd (kan 
delegeras till tjänsteman). 

• I det fall en nämnd beroende på 
omprioritering gör bedömningen att 
ett annat projekt överstigande 500 tkr 
bör genomföras än de projekt som 
ingår i fastställd budget för år 2011 
ska ändringen bli föremål för 
kommunfullmäktiges 
ställningstagande. 

• Slutredovisning ska ske till 
kommunfullmäktige senast tre 
månader efter att investeringen har 
slutförts för projekt med 
investeringsbelopp överstigande 1 
mnkr. 

 
Som vägledning till vad som bör betraktas som 
projekt kan nämnas; om-, till- och nybyggnad 
av en fastighet/anläggning, en samlad åtgärd 
som berör flera fastigheter/anläggningar 
(exempelvis energibesparande åtgärder) 
respektive en samlad anskaffning av 
inventarier eller dylikt. 

 

Exploateringsbudget 
 
Exploateringsfastigheterna redovisas som en 
omsättningstillgång och inkluderas därför inte 
i investeringsbudgeten. Detta innebär att 
utgifterna och inkomsterna normalt sett 
balanseras över balansräkningen. 

Driftbudgeten påverkas endast i de fall det 
uppkommer vinster/-förluster eller om det 
uppstår nedskrivningsbehov. I 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för år 
2011 ingår beräknade vinster på 0,5 mnkr.

 

 8



 

Resultat-, finansierings- respektive balansbudget 
Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finansierings- och balansbudgetar. 
 
Tabell 5: Resultatbudget 
 

Resultatbudget
(tkr) 2011 2012 2013
Nettokostnader -826 795 -848 395 -874 495
Avskrivningar -34 500 -35 000 -35 500
Summa -861 295 -883 395 -909 995

Skatter och statsbidrag 861 700 876 000 900 900
Ränteintäkter 3 000 3 000 3 000
Räntekostnader -6 500 -6 600 -6 700
Årets resultat -3 095 -10 995 -12 795
Från pensionskapitalet 3 600 5 300 6 800
Balanskravsresultat 505 -5 695 -5 995

 

 
Resultatbudgeten bygger på ramarna i tabell 1.  
 
Tabell 6: Finansieringsbudget  
 

Finansieringsbudget
(tkr) 2011 2012 2013
Tillförda medel
Resultat från driftbudget 505 -5 695 -5 995
Avskrivningsmedel 34 500 35 000 35 500
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0
Nya lån 18 395 0 0
Minskning av likvida medel 0 0 0
Summa 53 400 29 305 29 505
Använda medel
Nettoinvest, inkl anläggningsavg -53 400 29 305 29 505
Amortering/ökning likvida medel 0
Summa -53 400 29 305 29 505
 
Finansieringsbudgeten visar att föreslagen 
investeringsnivå år 2011 beräknas innebära en 
ökad upplåning på drygt 18 mnkr. Eftersom 
låneskulden beräknas vara 20 mnkr lägre vid 
utgången av år 2010 jämfört med samma 
tidpunkt 2009 uppfyller budgeten dock det 

finansiella målet att skulden ej ska överstiga 
2009 års nivå. 
 
För åren därefter har investeringsnivån 
antagits motsvara avskrivningarna och det med 
nuvarande förutsättningar beräknade 
balanskravsresultatet.

Tabell 7: Balansbudget  
 

 
Notera att beräkningen av balansbudgeten är 
förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet 
för år 2009 samt fastställd budget för år 2010. 
Beräknad utveckling följer resultatbudget och 

finansieringsbudget enligt tabellerna 5 och 6 
ovan.  

Balansbudget
(mnkr) 2011 2012 2013
Tillgångar 1 009 998 985
Skulder 451 451 451
Eget kapital 558 547 534
Summa skulder och eget kapital 1 009 998 985
Soliditet (Eget kapital/Tillgångar) 55% 55% 54%

Att tillgångarna minskar åren 2012 och 2013 
enligt balansbudgeten ovan förklaras av 
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antagandet i finansieringsbudgeten (tabell 6) 
innebärande att investeringsnivån, beroende på 
de med nuvarande förutsättningar beräknade 

underskotten, dessa båda år skulle understiga 
avskrivningarna. 
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Bilaga till budgetkommentarer – förklaring av ramberäkning 

11

 

  

Driftbudget (tkr) Budget 10 1. Beslutade 2. Löne- och 3. Justering 4. Justering Budget -10 5. Övriga Besl ramar 6. Tillkom- 7. Juster 8. Övriga Reviderade
(t o m KF föränd- priskomp PO-pålägg kapital- omräkn  till förändr 2011 mande intern- förändr ramar
§ 140/09) ringar kostn 2011 våren KS § 158 justering hyror hösten 2011

Kommunfullmäktige -775 -15 -790 0 -790 -790
Revision -900 -15 -915 0 -915 -65 -980
Valnämnd -300 -5 5 -300 280 -20 -20
Överförmyndare -1 300 -25 5 -1 320 -300 -1 620 -1 620
Kommunstyrelse -71 078 -20 -1 015 375 193 -71 545 5 -71 540 688 -18 -70 870
Myndighetsnämnd -550 -10 -560 0 -560 -560
Samhällsbyggnadsnämnden -31 481 -355 145 -186 -31 877 325 -31 552 -688 1 244 -3 200 -34 196
Kultur- och fritidsnämnd -32 599 -345 130 64 -32 750 0 -32 750 -300 -1 055 -450 -34 555
Barn- och utbildningsnämnd -337 857 -5 130 2 305 -100 -340 782 3 869 -336 913 -1 186 -2 680 -340 779
Socialnämnd -377 308 -6 325 3 085 -306 -380 854 -3 200 -384 054 -268 -600 -384 922
Internhyressystemet -760 -760 0 -760 760 0
Verksamheten -854 148 -20 -14 000 6 050 -335 -862 453 979 -861 474 -300 -523 -6 995 -869 292
Finansieringen 857 874 7 800 523 0 866 197
varav kapitalkostnader 56 374 523 56 897
varav KS anslag till förf -400 300 -100
varav pensioner -44 000 -1 000 -45 000
varav skatter, statsbidrag 853 200 8 500 861 700
Årets resultat -3 600 7 500 0 -6 995 -3 095
Från pensionskapitalet 3 600 3 600
Balanskravsresultat 0 7 500 0 -6 995 505
1. Beslutade förändringar som påverkar 2011
Kommunstyrelsen har erhållit tilläggsanslag för bidrag ESS och MAX IV, 20 tkr, under tre år.
2. Löne- och priskompensation
Nämnderna har i genomsnitt erhållit 1,7 procent i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader och internhyror). Nämndernas kompensations-
nivå varierar något m.h.t. olika andel personal- respektive andra kostnader. Genomsnitt 2012 uppgår till ca 2,5 procent och 2013 ca 3 procent.
3. Justering av PO-pålägg
Den rekommenderade nivån på personalkostnadspålägget har sänkts. Beräkningen innebär att nämnderna fr.o.m. 2011 betalar 39,25 procent 
på lönekostnaderna istället för tidigare 40,76 procent. Justering görs för att neutralisera effekten.
4. Justering av kapitalkostnaderna
Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader medför justering av nämndernas ramar.
5. Övrigt
Består av skillnaden mellan budget omräknat 2010 till 2011 och faktiskt beslutade ramar för 2011.
6. Tillkommande justeringar
Budget för miljöstrateg/naturvård, 688 tkr, överförd från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden (KS §139/10). Kultur- och fritidsnämnden har
erhållit ökad ram med 300 tkr för stöd till föreningsdrivna fritidsgårdar, finansiering genom minskning av KS anslag till förfogande (KS §200/10). Förändring 
pensioner avser nya effekter av "bromsen". Ökningen gällande skatter, statsbidrag beror på ny prognos från SKL (sep) samt ökade statsbidrag år 2011 (BP:n)
7. Justerade internhyror
Omräknade internhyrors effekt på ramarna; justerad ram motsvarar förändrade hyror (intern omfördelning). Kommunstyrelsens beslut § 214/10.
8. Majoritetsgruppens förändringar
Avser de förändringar som majoritetsgruppen har förslagit vid höstens behandling av budgeten.



KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
 
Ordförande: Christer Akej (m) 
 

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. Vid de allmänna 
valen i september 2010 väljs ledamöterna för 
mandatperioden 1 november 2010 – 31 oktober 
2014. Kommunfullmäktige har 49 ledamöter 
och 30 ersättare. 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige anordnar också 
temahalvdagar för kommunfullmäktiges 
ledamöter inom olika ämnesområden, bl.a. om 
bokslut och årsbudget. 

 

Ekonomisk ram 

 

Driftram Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011
758 775 790
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REVISIONEN 
 
Ordförande: Birgitta Larsson 
Vice ordförande: Froste Persson 
 

Revisionens 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 
 

 
 

 
Nuvarande verksamhet   
Kommunrevisionen i Simrishamns kommun 
arbetar med utgångspunkt från 
kommunallagen, god revisionssed och 
revisionens reglemente. Detta betyder bland 
annat att en risk- och väsentlighetsanalys av 
kommunens olika verksamheter är grunden för 
hur revisionen använder sina resurser och är 

viktiga ledstjärnor i val av granskningsprojekt. 
En annan viktig princip är  
samfälligheten. Revisionellt arbete innehåller 
både kontrollinsatser och stöd eller främjande 
insatser till verksamheterna. Sammantaget har 
revisionen därför ett ansvar att ständigt pröva 
och utveckla sina metoder för att bidra till en 
utveckling av kommunens verksamheter.  

Mål  
 

 
 
 

Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011

949 900 980

Investeringar Budget Budget
(tkr) 2010 2011

0 0

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Kommunrevisionen ska med anvisad budget 

arbeta i enlighet med vad som föreskrivs i 
Kommunallagen.

1 a Målet är att varje år underställa all verksamhet 
revision.  

1 b Utveckla en fördjupad dialog med nämnder och 
styrelse. 
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Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna   

ffektivisering av verksamheten innehåller en 
rdjupad dialog med nämnder och styrelser 

och kommunikation av iakttagelser till 
Kommunfullmäktige.

visorerna i grannkommunerna för att delge 
arandra erfarenheter och för att bedöma om 

utsättningar för 
granskningsinsatser där gemensamma intressen 
föreligger. 

 
 

 
Förslag till effektiviseringar   
E
fö
 
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna   
Revisorerna i Simrishamn träffar regelbundet det finns för
re
v
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VALNÄMNDEN 
 
 
 
Ordförande: Gertrud Rosenqvist (fp) 
 
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 15 600 rösträtt. 
 
Valnämnden ska bland annat lämna förslag till 
indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler 
samt rekrytera och utbilda röstmottagare. 
 
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 numera 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. 
 
Mandatperioden för riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige är 
fyra år. Allmänna val äger rum i september 
2010, och sker därefter nästa gång år 2014. 
 
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. 
 
Under budgetåret 2011 genomförs alltså 
varken val eller folkomröstning. Anslaget 2011 
ger valnämnden möjlighet att under ett 
”mellanår” genomföra en översyn av 
valdistriktsindelningen.

 
 
Ekonomisk ram 

 

Driftram Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

55 300 20
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ÖVERFÖRMYNDARE 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson 
Ersättare överförmyndare: Carina Persson 
 

Överförmyndarens ansvarsområde 
 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av 
föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är 
i huvudsak att fatta beslut enligt föräldrabal-
ken, att vara tillsynsmyndighet, att utreda samt 
att ge råd. Huvudområdena är godmanskap – 
en frivillig hjälp inom områdena förvalta egen-
dom, bevaka rätt och sörja för person, förval-
tarskap – motsvarande omfattning som god-
manskap, men tvingande samt förmynderskap 
– mestadels kontroll av föräldrars förvaltning 
av underårigas medel. Tingsrätten fattar beslut 
om dessa godmanskap samt om förvaltarskap 
efter utredning och förslag från överförmynda-
ren. 
 
Utöver dessa huvudområden fattar överför-
myndaren 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 mot-
stridiga intressen i rättsligt avseende samt om 

en arvinge vistas på okänd ort. Vidare fattar 
överförmyndaren beslut om skärpande före-
skrifter som t.ex. att överförmyndarspärra en 
underårigs tillgångar. Vidare tar överförmyn-
daren ställning till om samtycke till fastighets-
köp eller försäljning, arvskifte samt aktiehan-
del skall ges. Överförmyndaren utfärdar även 
så kallade Förvaltarfrihetsbevis; ett krav när 
vissa typer av företag ska startas. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande 
flyktingbarn. Överförmyndaren skall inom 
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 skyldighe-
ter som denne. Simrishamns kommun tar från 
och med senhösten 2007emot ensamkomman-
de flyktingbarn i Borrby och från och med 
senhösten 2009 har verksamheten ökat kraftigt 
när ett nytt boende öppnade i Simrishamn. 

 

Ekonomisk ram 
 

 
 
Personalkostnader (inkl. personalomkostnader 
som t.ex. omkostnadsersättning och reseersätt-
ning) utgör knappt 97 % av den totala kostna-
den för överförmyndarverksamheten. Den ad-
ministrativa bemanningen är överförmyndare 
motsvarande cirka 75 % arbetstid, ersättande 
överförmyndare som går in vid överförmynda-
rens semester eller annan frånvaro och assi-
stent 30 %. Vidare drygt 130 gode män och 
förvaltare med allt ifrån ett till åtta uppdrag per 
person; dock betalar en del huvudmän själva 
den gode mannens/förvaltarens arvode utifrån 

kriterier uppställda i föräldrabalken. Administ-
rationen har ökat bl.a. beroende på arbetet med 
anledning av kommunens mottagande av en-
samkommande flyktingbarn. År 2011 rekom-
menderas att överförmyndarens handlägg-
ningstid ska motsvara heltid. Troligen kan 
dock assistenttiden minskas kraftigt eller upp-
höra. På grund av ”bidrag” från socialnämnden 
(ensamkommande flyktingbarn) kommer den-
na eventuella förändring att påverka överför-
myndarens kostnader marginellt.

Personalkostnader utgör den absoluta merpar-
ten av överförmyndarverksamhetens budget. 

Antalet ärenden styrs av hur många som ansö-
ker om god man och därefter hur många god-

Driftram Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011
1639 1 300 1 620
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manskap som beslutas av Tingsrätten. Arvode-
na till gode män och förvaltare sätts av över-
förmyndaren utifrån lagregler i föräldrabalken 
samt utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner 
och landsting. Arvoderingen bedöms vara rela-
tivt återhållsam. Att vara god man är, enligt 
föräldrabalkens förarbeten, ett ”halvideellt” 
arbete. För att kunna behålla och även nyrekry-
tera gode män krävs dock en skälig ersättning, 
som någorlunda står i relation till omfattning 
och svårighetsgrad i uppdraget. Detta medför 
att kostnaderna ökar både utifrån ökningen av 
antalet ärenden och utifrån ökningen av ären-
denas svårighetsgrad. 
 
En enkel omvärldsanalys visar, som alla kän-
ner till, att befolkningen blir allt äldre i Simris-
hamns 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 allt fler 
ansökningar där grunden för ansökan är psy-
kisk utvecklingsstörning eller psykisk sjuk-
dom. Ett fåtal mycket kvalificerade, och under 
år 2009 nytillkomna ärenden, där det finns risk 
för hot och våld mot god man/förvaltare från 
huvudmannens sida, kommer att bli mycket 
kostsamma för kommunen att arvodera. Denna 
samhällstendens mot allt svårare och ibland 
”hotfulla” ärenden förutspås fortsätta. Dessa 
förhållanden sammantaget 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.

 

Mål 
 

 
 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna  

Förslag till effektiviseringar 
 
Överförmyndarverksamheten arbetar sedan 
flera år på ett konsekvent sätt med ständiga 
förändringar, förbättringar och effektivisering-
ar för att kunna möta den ökande ärendemäng-
den. Exempel på detta redovisas nedan. 
 
Överförmyndarens del av kommunens hemsida 
fortsätter att utvecklas. Mer information om 
verksamheten finns nu att tillgå. Förhoppning-
en är att rekryteringen av gode män och förval-
tare ska underlättas och att kunskap om verk-
samheten ska vara tillgänglig för alla. I detta 
syfte finns även lättläst information, riktad till 
den som är i behov av god man, om vad god-
manskap innebär.  
 

Blanketter för gode män och förvaltare finns 
att tillgå på hemsidan. Blanketterna är ”själv-
räknande” och fylls i på datorn. Effekten av att 
flertalet gode män och förvaltare väljer att 
använda denna service är tydlig vid gransk-
ningen av drygt 190 årsräkningar. Använd-
ningen medför att räknefel helt eliminerades 
vilket i sin tur något minskar tidsåtgången vid 
granskning då momentet ”kontrollräkning” 
försvinner. 
 
Även information om och redovisningen av 
arbetad tid för de som är god man enligt Lagen 
om godmanskap för ensamkommande barn 
finns nu att tillgå på hemsidan, för att underlät-
ta arbetet både för god man och överförmynda-
ren. 

Fullmäktigemål Nämndsmål
En korrekt myndighetsutövning med kort 
handläggningstid.

Årsräkningar inlämnade före den 1 mars skall 
vara granskade före den 1 juni.
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Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor 
sedan cirka sex år tillbaka. De områden som 
samarbetet hittills omfattat är gemensam ut-
bildning för gode män och förvaltare, gemen-
samma 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, som har en nämndsorganisa-
tion; överförmyndarnämnd, startade 1 januari 
2010 ett än närmre samarbete med ett gemen-
samt kontor för de två handläggarna; kontoret 
är förlagt till Ystad. Nya samarbetsformer mel-
lan detta kontor och överförmyndaren i Sim-
rishamn kommer under år 2010 att utvecklas. 
Diskussion pågår om hur denna närmre sam-
verkan kommer att se ut. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande: Anders Johnsson (m) 
1:e vice ordförande: Håkan Erlandsson (c) 
2:e vice ordförande: Karl-Erik Olsson(s) 
Förvaltningschef: Staffan Tellman 

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

19

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 
 

 
Budgeterade medel motsvarande 688 tkr för 
naturvård har från och med år 2010 överförts 
till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
På total nivå ger den tilldelade ramen i 
huvudsak utrymme för oförändrad verksamhet 
år 2011. Vissa interna omfördelningar ingår 
dock i budgeten. Till införandet av nytt ärende- 
och dokumenthanteringssystem har avsatts 300 

tkr. Hamnverksamheten har tillförts netto 230 
tkr, för genomgång av hamnarnas status samt 
avseende ökade miljökrav har tillförts 400 tkr 
medan budgeterade avgiftsintäkter har ökats 
med ca 170 tkr. Budgeten avseende Leader 
respektive  

Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011

66 091 71 078 70 870
varav:
Kommunledningskontoret 58 060 61 720 61 492
Turistenhet 2 475 2 652 2 786
Hamn 5 556 6 706 6 592

Byggnadsvårdscentrum har sammantaget 
tillförts ca 150 tkr för att ligga i nivå med 
kommunens åtagande på totalt ca 600 tkr per 

 



 

år. Medel, 200 tkr, till nytt kontorsstödssystem 
ingår i budgeten. Turistbyrån har tillförts 100 
tkr för ökade marknadsföringsinsatser. 
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Ökningarna finansieras genom att 
kommunikationskostnaderna för bredband 

beräknas minska med drygt 400 tkr. Avgiften 
till miljöförbundet minskar med 300 tkr. En 
anpassning av budgeten till de senaste åren 
kostnadsnivå avseende personalbefrämjande 
åtgärder sker genom en minskning med 150 
tkr.

 

 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna 

Förslag till effektiviseringar 
 
För år 2011 sker effektiviseringsarbetet i första 
hand genom utveckling av elektroniska 
tjänster, bl.a. genom PRIOS-projektet 
(Projektet för nya informations- och 
samhällsrelaterade tjänster i Skåneregionen). 
Syftet är förbättrad service för medborgarna 
m.fl. samt även möjligheter till effektivare 
arbetssätt. Under 2011 är ett nytt gemensamt 
ärende-  
 

och dokumenthanteringssystem samt 
elektroniska betalningstjänster prioriterade. 
 
Under år 2010 har kommunledningskontoret 
utarbetat tydligare riktlinjer rörande det 
personaladministrativa respektive det 
ekonomiadministrativa arbetet. Arbetet 
kommer att fortsätta under år 2011. Ökad 
enhetlighet bör ge förutsättningar för 
effektivare arbetssätt.

Förslag till nya samverkansområden med grannkommunerna 

Investeringar Budget Budget
(tkr) 2010 2011

1500 6550
varav:
IT-investeringar 680 400
Telefonisystem 0 350
Inventarier Klk 100 75
Inventarier Turistbyrån 20 125
Inventarier Tegelmagasinet 0 125
Ärendehanteringssystem 0 500
Tomrör bredbandsutbyggnad 400 225
E-tjänster 0 1300
Hamninvesteringar, ospecificerat 1200
Småbåtshamn bryggor 2250
Brygga Kiviks hamn 110
Brygga Simrishamns hamn 190

 
Ovan nämnda PRIOS-projekt sker i samverkan 
med andra skånska kommuner, bl.a. 
grannkommunerna. 
 

Under år 2011 kommer möjligheterna till 
utökat samarbetet bl.a. rörande telefonväxel 
och lönehantering att undersökas vidare.

 
 
 
 
 

 



 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Kommunledningskontorets uppdrag 
 
Kommunledningskontoret skall bistå 
kommunstyrelsen i deras arbete och ha ett 
helhetsperspektiv på kommunen och dess 
verksamhet.  
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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.  

 
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 
 
Från och med 1 oktober år 2010 flyttades 
huvudmannaskapet för färdtjänst och 
riksfärdtjänst över till Region Skåne. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 
avgift. Kommunstyrelsen ska erbjuda 
konsumentrådgivning.

 
Allmänna val 
 
Genomföra allmänna val och 
folkomröstningar.
 
Hamnverksamhet 
 
Från och med år 2009 ingår 
hamnverksamheten i kommunstyrelsens 
verksamhetsområde
 
Miljöverksamhet
 
I juni 2009 överfördes den 
myndighetsutövande delen av kommunens  
 

miljöverksamhet till ett med Ystads och 
Tomelillas kommuner gemensamt 
kommunalförbund. Kommunstyrelsen ansvarar 
för kommunens kostnadsandel.
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TURISTENHETEN 

 

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

Turistenheten 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. 
 
Turistenheten svarar också för en boknings- 
och förmedlingsverksamhet som omfattar 
paket, stuga, övrig logi m.m.

 
Ekonomiska nyckeltal 
 

 
 
Prestations nyckeltal 
 

 
** 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011
Omsättning stuguthyrning 3094 3 000 2 900
Omsättning paketförsäljning 1957 1 900 1 000
Omsättning City break on line 826 850 639

Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

Antal bokningar - stugor 690 610 590
Antal bokningar - paket * 414 414 200
Antal bokningar - City break online 570 605 350
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Fullmäktigemål Nämndsmål

1 Befolkningen i kommunen ökar varje år. 1 Kommunen har planer för bostadsbebyggelse, för 
lägenheter och för småhus. Marknadsplan för 
kommunen skall finnas.

2 Aktivt utvecklings- och planeringsarbete såväl 
nationellt som internationellt skapar en positiv 
utveckling för kommunen.

2 Marint centrum är en väl fungerande utvecklings- 
och forskningsenhet. KIMO Baltic Sea fungerar 
väl som samarbetsnätverk.

3 Kommunens ekonomiska respektive 
verksamhetsmässiga styrning är ändamålsenliga 
och uppföljningsbara på kommunnivå och på 
verksamhetsnivå.

3 a 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.

3 b 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 Företagen upplever företagsklimatet som bra och 
det är attraktivt för nya företag att etablera sig i 
kommunen.

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.

5 De gemensamma administrativa rutinerna och IT-
stödet stöder verksamheterna, har hög 
tillgänglighet, god kvalitet, mycket hög säkerhet 
samt ger god service till medborgarna.

5 a 99,5 procent driftssäkerhet på nätverken.

5 b Ett utvecklat informationssamhälle med hög 
tillgänglighet skapas genom samverkan med 
Ystads och Tomelilla kommuner samt deltagande 
i PRIOS-projektet (e-tjänster till medborgarna).

6 Arbetsmiljön är god och präglas av jämställdhet 
och mångfald.

6 a En god arbetsmiljö bibehålls och följs upp genom 
årliga medarbetarenkäter.

6 b Ny jämställdhets/likabehandlingsplan för 2010-
7 Personal- och lönepolitiken är gemensam för hela 

kommunen och ett stöd för personalförsörjningen.
7 a Personal- och lönepolitiken förs ut i 

organisationen genom tydliga och enhetliga 
riktlinjer.

7 b En ny, effektivare modell för genomförande av 
den årliga löneöversynen – fr.o.m. 2010.

Information
8 Informationsverksamheten synliggör kommunen 

och bidrar till en ökad dialog med medborgarna, 
anställda och andra intressenter.

8 Kommunen deltar i SKL-projektet 
Medborgardialog. Bymöten genomförs och har 
aktiva besökare. Ärendehantering via hemsidan 
fungerar väl för medborgare och företag.

IT

Personal

Befolkning och utveckling

Ekonomi

Näringsliv
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Fullmäktigemål Nämndsmål

Hamn
9 Simrishamns hamnar tar miljöansvar och är 

attraktiva som fritidshamnar. Simrishamns hamn 
är även Östersjöns mest betydande fiskehamn 
och en småskalig frakthamn.

9 a Kommunens hamnar drivs så att de är ledande i 
miljöteknisk strategi.

9 b Verksamheten är inriktad på att vara en Sveriges 
tre största fiskehamnar och ska även ses som en 
naturlig frakthamn för jordbruksrelaterade 

9 c Fritidshamnarna utvecklas vidare för turism och 
rekreation.

Turistenhet
10 Turistenheten ökar informationsspridningen med 

hjälp av nya informationskanaler.
10 Ökningen sker genom utveckling av hemsidan 

samt även ökad medverkan inom sociala medier. 
Ny turistbyrå utrustas så att besökarnas 
kännedom om utbudet ökar.

11 Turistenheten arbetar tillsammans med näringen, 
andra kommuner och organisationer, för att öka 
besäksantalet och förlänga säsongen.

11 Ökat antal forum och mötesplatser som innebär 
förbättrad produktutveckling. Utveckling sker mot 
mer miljövänliga och hållbara turismprodukter.

12 Turistenheten ska utveckla arbetsverktyg och öka 
samarbetet med närliggande kommuner.

12 Gemensamt informationsmaterial och gemensam 
bokningsportal finns.

 
 



MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Ordförande: Monika Gripp (m) 
1:e vice ordförande: Nils-Inge Nilsson (c) 
2:e 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 
 

 
Nyckeltal 
 

 

Mål 
 

 
 

Verksamhetsmått/statistik Bokslut 2009
Antal beslut i nämnd 182
Antal beviljade bygglov 508
Antal beviljade förhandsbesked 25

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja 

en långsiktigt hållbar utveckling för en bra och god 
bebyggelsemiljö samt för detta verka med god 
rådgivning och tillsyn.

1 a För att få bästa möjliga kvalitet gentemot 
kommuninvånarna och spara resurser ska 
myndighetsnämnden genomföra gemensamma 
utbildningsdagar med de politiker som hanterar 
samhällsbyggnadsfrågor.

1 b 9 sammanträden per år erfordras för att ge god 
service åt invånarna.

Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011

532 550 560
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Ordförande: Christer Vigren (öp) 
1:e vice ordförande: Kjell Dahlberg (m) 
2:e vice ordförande: Anders Åkerberg(s) 
Förvaltningschef: Anna Thott 

 
Nämndens ansvarsområde 
 
Plan- och bygglovavdelning ansvarar för upp-
rättande och administration av översiktsplaner, 
detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbe-
stämmelser samt för genomförande av samråd 
och utställningar av förslag till planer. Avdel-
ningen handlägger förhandsbesked, bygglovs- 
och bygganmälningsärenden, strandskyddsdis-
penser, svarar för tillsyn enligt PBL samt be-
driver rådgivning i bygglovs- och energifrågor. 
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Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens 
åtaganden inom infrastruktur och samhälls-
byggande. Genom tekniska avdelningen ges 
kommuninvånarna service inom områdena 
mark och fastighet, gata, park, MBK, vatten- 
och avlopp samt exploatering. 
 
Inom verksamheten gata ansvarar samhälls-
byggnadsnämnden för kommunens gator, 
gång- och cykelvägar, torg och övriga offentli-
ga platser. I ansvaret ingår även kommunens 
gatubelysning. Nämnden svarar för planering, 
beställning av drift och underhåll inom verk-
samheten. 
 
Verksamheten park arbetar med planering och 
skötsel av kommunens park- och naturytor, 
stränder, lekplatser med mera. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden handhar de upp-
gifter som åligger trafiknämnden enligt vägtra-
fikkungörelsen samt trafiksäkerhetsfrågor. 
 
Fastighetsenheten hanterar alla fastighetsrelate-
rade frågor som berör kommunen och förser 
kommunens kärnverksamheter med ändamåls-
enliga lokaler samt städning av dessa lokaler. 
 
Mätning-Beräkning-Kartering, MBK ansvarar 
för kommunens grundläggande geografiska 
kartsystem med stomnät, höjdnät och storska-
liga kartor. Enheten svarar för uppbyggnad och 
drift av kartdatabas och intranetkarta med till-
hörande support, namn- och adressättning samt 
MBK-samordningen i kommunen. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ansva-
rar för kommunens vatten- och avloppsförsörj-
ning och handlägger nyanslutning av fastighe-
ter till det kommunala ledningsnätet. 
 
Exploateringsverksamheten/administration 
utgör ett stöd för förvaltningens verksamhets-
inriktade enheter. 
 
Exploateringsverksamheten ansvarar även för 
bl.a. upphandling av byggande avseende by-
förnyelser, kommunens nya industri- och bo-
stadsområden samt tomtförsäljning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ekonomisk ram 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2009 2010 2011
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen1 1 689 0 0
Fysisk och teknisk planering 2 284 716 1 482
Fastighet och städ 1 505 2 047 824
Gata 14 417 12 773 13 518
Park 7 393 8 240 9 750
Gemensam verksamhet 3 529 3 060 3 741
Projektplanering 0 2 006 2 016
Energistrategi 0 0 0
Avslut exploateringsprojekt -1 292 0 -500
Vatten och avlopp -4 069 0 0
Samhällsbyggnadsnämnden 657 728 800
Externa samarbetsprojekt 3 918 0 0
Hamnen2 300
Summa 30 031 29 570 31 931

Översikts-, detalj- och fastighetsplanering 1 754 1 911 2 265
Summa 31 785 31 481 34 196
1 Verksamheten hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen blev den 1 juni 2009 överförd till 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
2 Under förutsättning att hamnverksamheten återförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.

 

Plan- och bygglovsavdelningen 
 
Avdelningens verksamhet är framförallt på 
bygglovssidan händelsestyrd och konjunktur-
beroende. Även planarbetet påverkas av kon-
junkturläget. Planarbetet som är en process 
över tid är mindre händelsestyrt än bygglov, 
vilket innebär att konjunkturlägen inte ger 
direkt utslag i pågående planering. Intresset för 
att pröva exploatering för bostadsbebyggelse är 
på en hög nivå, varför det finns många pågå-
ende detaljplanärenden och många framställ-
ningar med begäran om planmedgivande. 
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Planarbete är planering på sikt och med fram-
förhållning, vilket bedöms innebära en fortsatt 
hög efterfrågan på planering. Kommunen re-
presenterar en stor attraktionskraft avseende 
livskvalitet samt natur- och kulturupplevelser, 
vilket resulterar i stort intresse för boende, 
verksamheter och rekreation. Attraktionskraf-
ten bedöms innebära ett fortsatt stort intresse 
för att pröva exploatering i huvudsak för bo-
stadsändamål. Trots konjunkturförändringar är 
det hög aktivitet på planeringssidan. Intresset 

för exploatering från projektägare och aktörer 
är stort. 
Planarbetets omfattning och intensitet bedöms 
fortsatt vara på hög nivå p.g.a. ett stort antal 
aktivt pågående ärenden och många planären-
den i inledningsskede samt en lång plankö, där 
begäran om planmedgivande står på tur att 
prövas. 
 
Antalet ansökningar om förhandsbesked och 
bygglov är av stor omfattning. Antalet ansök-
ningar minskade till följd av konjunkturned-
gången men har sedan ökat igen. Möjlighet till 
ROT-avdrag (avdrag för reparation, om- och 
tillbyggnad) har betydelse för byggnadssektorn 
och är en anledning till ökat antal ärenden. 
 
Avdelningens resurser balanserar inte mot 
mängden av ärenden och omfattningen av in-
formationsarbete. Man har i budget för år 2010 
fört över 700 tkr från plan- och bygglovsav-
delningen till det offentliga rummet. Denna 
förändring har man låtit vara kvar i budget 
2011. Arbetsbelastningen på avdelningens 

handläggare är stor p.g.a. det stora antalet 
ärenden och hög aktivitetsnivå såväl inom 
planering som inom byggande. Handläggarna 

hanterar planer, förhandsbesked, bygglov, 
byggsamråd och strandskydd m.m. En förhål-

 



 

landevis stor del av arbetstiden handlar om att 
förmedla information. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ramavtal 
med plankonsulter. P.g.a. exploateringstrycket 
används plankonsulter för en del planärenden, 

så väl för detaljplanering som för översiktlig 
planering. 
 
Taxan för avgifter, som gäller fr.o.m. den 1 
januari 2010, har grundbeloppet 45 kronor.

Tekniska avdelningen 
 
Inom avdelningen saknas det betydande resur-
ser inom i stort sett samtliga verksamhetsom-
råden. De ekonomiska resurserna är begränsa-
de 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 kapitalförstö-
ring på förvaltningens anläggningar och fastig-
heter skall uppstå.  
 

Man har i budget för år 2010 fört över 700 tkr 
från plan- och bygglovsavdelningen till det 
offentliga rummet. Denna förändring har man 
låtit vara kvar i budget 2011. Inom det offent-
liga rummet har bl.a. entreprenad ökat kraftiga-
re än central kompensation och vinterväghåll-
ningsbudgeten har varit anpassad till en mild 
vinter, vilket har lett till historiska underskott. 
Underskotten inom det offentliga rummet har 
kunnat minskas genom ovan angivna budget-
tekniska åtgärd.

Offentliga rummet 
 
Gatu- och parkenheten har inte tillräckliga 
resurser för att hantera den mängd av ärenden 
som behöver hanteras dagligen. Dock har infö-

randet av Kontakt samhällsbyggnad minskat 
arbetsbelastningen avseende felanmälan och 
synpunktshantering.

 
Gata 
 
Drift 
 
En jämförelse mellan budgeterade belopp och 
faktiskt utfall visar en underfinansiering under 
de senaste åren såväl avseende vinterväghåll-
ningen som asfaltsbeläggningsunderhållet. 
Budgeten för vinterväghållning är anpassad till 
en relativt mild vinter och inte till en normal 
vinter. 
 
År 2007 genomförde Ramböll, på uppdrag av 
Simrishamns kommun, en skadeinventering av 
det kommunala vägnätet som visar att omfatt-
ningen på driften måste öka för att upprätthålla 
vägarnas nuvarande standard och undvika ka-

pitalförstöring. Budgeten för beläggningsun-
derhåll har under många år varit för låg. Sam-
tidigt har den också balanserats mot kostnader-
na för vinterväghållning. Stora resursförstärk-
ningar behöver göras för att kommunens gator 
samt gång- och cykelvägar ska uppnå en lång-
siktigt acceptabel nivå.  
 
Under hösten 2010 kommer man att genomföra 
en upphandling av underhåll och skötsel av de 
kommunala belysningsanläggningarna. Det 
finns en risk för att denna upphandling blir 
dyrare än vad man har budgeterat för 2010.

 
Investeringar 
 
Rambölls skadeinventering från 2007 visar 
även att det är nödvändigt att öka takten på 
reinvesteringar av de vägar som idag redan är 

förstörda och inte längre går att laga inom ra-
men för ordinarie drift.
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Park 
 
Drift 
 
Parkverksamheten kan inte leva upp till mål-
sättningen, att kommunens grönytor ska vara 
välskötta och intressanta. Parkverksamheten är 
genom sitt grönyteskötselavtal med Svevia 
bunden till ett grundskötselprogram för kom-
munens grönytor. För att skapa en rimlig stan-
dard på grönytorna krävs extrabeställningar 
utöver grundskötseln, vilket nuvarande budget-
ram inte tillåter i den utsträckning som skulle 
behövas. Vidare har man från centralt håll inte 
kompenserats fullständigt för indexökningar 
inom grönyteskötseln. Indexökningarna har 

medfört ännu större försiktighet med att göra 
nödvändiga tilläggsbeställningar. 
 
Uppmätning av grönytor och uppdatering av 
kartdatabas bör genomföras, eftersom många 
ytor har förändrats och nya ytor har tillkommit. 
En uppdaterad kartdatabas är en förutsättning 
för att korrekt kunna beräkna mantimmar, vo-
lymer, arealer etc. såväl inom den egna drifts-
verksamheten som vid upphandling av drifts-
entreprenader.

 
Investeringar 
 
Vissa större maskiner inom servicegruppen är 
gamla och förväntas bli utbytta under de när-
maste åren. Investeringar i kommunens lek-
platser beräknas fortsätta i samma takt som 
hittills då lekplatserna är i stort behov av upp-
rustning och en viktig del i arbetet att attrahera 
barnfamiljer till kommunen. Även annan 
markutrustning såsom bänkar, soptunnor, pap-
perskorgar, räcken etc. ska successivt bytas ut 

och anpassas till dagens krav på tillgänglighet 
och säkerhet. 
 
På många platser är växtmaterialet undermåligt 
och behöver förnyas. Särskilt angeläget är det 
att ta fram en trädplan för kommunen, d.v.s. en 
genomtänkt och långsiktig strategi för trädbe-
ståndet. I dagsläget sker inga nya återplanter-
ingar när träd tas bort p.g.a. ålder, sjukdom 
eller felaktig placering.

Fastighet och städ 

Drift 
 
Fastighetsunderhållet på kommunens fastighe-
ter ligger sedan flera år på en nivå som medför 
en successiv kapitalförstöring. I budget 2011 
har det årliga fastighetsunderhållet höjts till 85 
kr/m2 för skolor och kontor. 
 

Fastighetsenhetens driftentreprenader är knut-
na till olika former av index (konsumentprisin-
dex, entreprenadindex och städindex). Utöver 
detta ökar fastighetskostnaderna mest avseende  
energi och fastighetsunderhåll. 

Investeringar 
 
Prioriterade planerade fastighetsprojekt under 
år 2011 är skolornas fortsatta ombyggnation, 
även om tidplanen i dagsläget inte är beslutad. 
Energioptimeringar med bl.a. värmepumpar, 
förbättring av inomhusmiljön är andra viktiga 
områden.  
Förbättrat brandskydd med ny brandlarmsin-
stallation till följd av nya brandlarmsavtal fort-
sätter 2011. Därtill kommer tillgänglighetsåt-
gärder och PCB-sanering. Reinvesteringar 
kommer att behövas avseende de tekniska in-
stallationerna på Korsavadshallens simhall och 

utomhusbaden under de närmaste åren, med 
början 2011. 
 
Ett påbörjat arbete med skolornas lokalförsörj-
ning kommer att fortsätta de närmaste tre åren. 
Ett helhetstänkande avseende långsiktig lokal-
planering är viktigt för kommunens ekonomi, 
vilket gäller såväl skolor som övriga förvalt-
ningslokaler. Delvis nya förutsättningar gör att 
en revidering av den tidigare fastställda skollo-
kalutredningen erfordras. Detta påverkar även 
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tidplanen för ombyggnation av resterande sko-
lor. 
 
Arbetet med Jonebergsskolans framtida ”ex-
ploatering” har påbörjats och rivning kommer 
att utföras av kommunen. När hemtjänstens 
lokaler är klara i Jonebergskvarteret kan loka-
ler friställas på Österlengymnasiet för KPE-
verksamheten. Därefter kan Västra Parkskolan 
avvecklas/förädlas. 
Eventuell byggnation på ”Lasarettstomten” och 
lokalerna runt skolan i Sankt Olof är exempel 
på lokalfrågor som man måste fatta beslut om, 

för att man ska kunna komma vidare med lo-
kalplaneringsfrågorna. Många lokalplanerings-
projekt får följdverkningar i form av t.ex. fas-
tighetsförsäljningar. Det finns behov av snabba 
politiska beslut för att minimera kostnaderna 
för tomma lokaler. De olika lokalutrednings-
projektens utfall kommer att påverka framtida 
kostnader. Vissa verksamheters lokalbehov 
ändras efterhand som förutsättningarna ändras, 
t.ex. beträffande skolorna. Ändringar i förut-
sättningarna verkar komma i en allt snabbare 
takt.

Vatten och avlopp 
 
Drift 
 
Vatten- och avloppsverksamheten ska enligt 
”Lagen om Allmänna Vattentjänster” bedrivas 
med fullständig kostnadstäckning från vatten- 
och avloppstaxan. Både på kostnads- och in-
täktssidan sker uppdelning i vatten och avlopp 
(spillvatten och dagvatten) där samtliga intäk-
ter kommer från vatten- och avloppstaxan. 
 
Avsättning till planerat underhåll av vatten- 
och avloppsanläggningar och ledningsnät styrs 
av verksamhetens kostnader för drift samt in-
täkter från vatten- och avloppstaxan. Oföränd-
rade eller marginellt höjda taxeavgifter medför 
att underhållet minskar gentemot det verkliga 
underhållsbehovet. 
 
För säkerställande av vilka åtgärder som er-
fordras idag och framöver måste en uppdate-
ring av sanerings- och åtgärdsplanen snarast 
genomföras vilket i hög grad påverkar drift-
budgeten för år 2011 och åren framöver.  
 
För att täcka ökade kostnader i driftbudgeten 
har vatten- och avloppstaxan, under senare år 

årligen reglerats med indexhöjning (KPI) en-
ligt beslut av kommunfullmäktige. Därtill har 
ränteförändring avseende kapitalkostnaden haft 
en påverkan på kostnaderna. 
Enligt budgetanvisningarna kommer internrän-
tan att höjas med 0,3 % till 4,3 %, vilket be-
räknas medföra ökade kapitalkostnader med 
409 tkr. Beslut avseende nya justeringar av 
vatten- och avloppstaxan kommer att fattas 
under hösten 2010. Utöver index borde taxan 
höjas ytterliggare något för att täcka ökad kapi-
talkostnad. Avgiftshöjning av VA-taxan ge-
nom uppräkning med enbart konsumentprisin-
dex medför återhållsamhet i förebyggande 
åtgärder som säkerställer VA-anläggningarnas 
framtida funktion. 
 
Taxan för anläggningsavgiften har varit oför-
ändrad sedan 2006. För att kunna genomföra 
den planerade utbyggnaden av landsbygdens 
vattenförsörjning enligt tidigare planer måste 
anläggningsavgiften värdesäkras, d.v.s. höjas 
med konsumentprisindex (6,3 %) för perioden 
2006-2010.

Investeringar 
 
Förnyelsebehovet uppskattas till ca 0,7 % av 
nyanskaffningsvärdet. Avskrivningstider är för 
ledningsnätet 50 år. Riktlinjer för förnyelsen 
skall utifrån aktuell fakta, utföras efter det 
verkliga behovet. Förnyelsetakten på lednings-
nätet måste successivt ökas till ca 13,5 mnkr 
per år. Enligt liggande förslag till reinvester-

ingsbudget för år 2011 och framöver är förny-
elsetakten ca 350 år och motsvarar ca 5,5 mnkr 
per år. 
 
Ny- eller reinvestering i vatten- och avlopps-
verksamheten görs i enlighet med lagen om 
allmänna vattentjänster, miljöbalken m.fl.. 
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Exploateringsbudget 
 
Exploateringsverksamheten ska säkra tillgång 
på kommunal och privat byggbar mark inom 
Simrishamns kommun. Detta innebär bl.a. att 
tillgodose behovet av infrastruktur i form av 
gator, belysning, gång- och cykelvägar samt 
ledningar och anläggningar för vatten och av-
lopp.  
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Den privata exploateringsverksamheten har 
ännu inte mattats av under 2010. Kommande 
ränteläge kan påverka byggnationsplaner, men 
byggnationen förväntas vara hög även under 
2011. Den interna exploateringen kommer att 
fokusera på att skapa fler industritomter och 
tomter för bostadsbebyggelse i de områden där 
efterfrågan är störst.

 

Investeringsbudget 
 

 
Investeringarna omfattar såväl nyinvesteringar 
som reinvesteringar i avskriven fysisk infra-
struktur (gator, GC-vägar, torg m.m.) och loka-
ler. 
 
Det är av stor vikt att det finns flexibilitet i 
investeringsbudgeten. Faktorer som förank-
rings- och planprocessers oförutsägbarhet med 
oöverskådliga slutdatum samt ombyggnation 
av skolorna kan medföra att omprioriteringar 
behöver göras med relativt kort framförhåll-

ning. Extern upphandling kan ge upphov till 
förskjutningar i tiden. Investeringar kan där-
med behöva skjutas både framåt och bakåt i 
tiden över budgetårsgränser. Tillgången på 
externa medel i form av bidrag ger svängning-
ar i investeringstakten och rytmen. 

Investeringar Investerat Budget Budget
(tkr) tom 2009 2010 2011
Investeringar, se specifikationer
varav:
Fastighet 6 450 7 400
MBK och övrigt 200 500
Kommunal medfin. av statliga investeringar 0 900
Offentliga rummet 5 060 8 750
Gata 1 200 5 400
Summa tekniska avdelningen 12 910 22 950

Skollokaler - igångsatt 53 985 0 0
                - ej igångsatt (inkl köksombyggn.)1 35 7 000 8 000
Godsmagasinet 2 000

Plan & Bygg 90 50

Summa investeringar, skattefin. 20 000 33 000

Vatten och avlopp 7 500 7 000
Landsbygdens vattenförsörjning2 15 000 2 000
Anläggningsavgifter 14 185 0
Exploatering3 -124 -3 742
Vatten och avlopp, exploatering 0 0
1 I investeringar för 2011 ingår det köksombyggnation, vilket det inte gör i investeringar
för 2010. Politiskt beslut saknas avseende projekt och omfattning aveende inversteringar för 2011.
2  Belopp för 2011 är netto av investeringar i landsbydens vattenförsörjning och anläggningsavgifter.
3  Avser exploateringsprojekt som avslutas mot omsättningstillgångar.

 
Ny- eller reinvestering i vatten- och avlopps-
verksamheten görs i enlighet med lagen om 
allmänna vattentjänster, miljöbalken m.fl. 
myndighetskrav.  

 



 

Syfte med investeringar 
 
Brandskydd/riskhantering/säkerhet 
 
Investeringen avser brandskyddsåtgärder på 
skolor, kontor m.m. enligt gjorda brand-
skyddsdokumentationer. Nya brandlarmsinstal-
lationer i enlighet med underskrivna brand-
larmsavtal och tidplan. Man planerar att under 
2011 installera nya brandlarm på byskolorna 

och därtill hörande sporthallar samt på vissa 
förvaltningskontor. Riskhanteringsarbeten och 
passagesystem/låssäkerhet/larm kommer att 
utföras under år 2011, främst i samband med 
ombyggnation av skolor och andra ombyggna-
tioner.

 
Inomhusklimat 
 
Ventilation, bullerskyddsåtgärder och belys-
ning på främst skolor, sporthallar och förvalt-
ningsbyggnader. Man planerar att genomföra 
ventilationsarbeten på Hammenhögs sporthall, 

Jonebergshallen, Gärsnäs skola och Allaktivi-
tetshus m.fl. under år 2011. Objekten kan 
komma att ändras beroende på aktuella förut-
sättningar och yttre omständigheter. 

 
Tillgänglighetsåtgärder 
 
Investeringen avser anpassning av kommunala 
lokaler, främst avseende enkelt avhjälpta hin-
der. 
 
Energibesparingsåtgärder 
 
Investeringar år 2011 avser installation av 
värmepumpar, värmeväxlare och övriga ener-
gibesparingsåtgärder på bl.a. Kiviks sporthall, 
Hammenhögs skola och sporthall, Gärsnäs 

skola och Allaktivitetshus, Jonebergs sporthall 
och Skillinge skola. Objekten kan komma att 
ändras beroende på  aktuella förutsättningar 
och yttre omständigheter.

 
Godsmagasinet 
 
Planeringsarbetet för en återuppbyggnad av 
Godsmagasinet pågår. Projektet kommer att 
finansieras med försäkringsmedel och kommu-
nala medel. Kommunens del finansieras genom 

minskad likviditet (KF § 84, den 2010-06-28). 
Något belopp har därför inte tagits upp i för-
valtningens egen investeringsram.

 
Ombyggnation skolor 
 
Härmed avses åtgärder till följd av skollokalut-
redningen. Ombyggnation av Sankt Olofs sko-
la och Hammenhögs skola skulle påbörjas år 
2009-2010 enlig ursprunglig tidplan. Därefter 
skulle Gärsnäs skola och Kiviks skola följa. 
Anpassning till nya förutsättningar gör att re-
videringar erfordras avseende såväl omfattning 

som tidplan. Ny planering avseende hur sko-
lorna delar upp klasserna sig emellan gör att 
både skolombyggnationernas omfattning och 
därtill köksombyggnationer påverkas.  
Erforderligt politiskt beslut är ännu inte fattat. 
Något belopp har därför inte tagits upp i för-
valtningens ordinarie investeringsram.

 
Sanering av PCB och radon 
 
Enligt gällande bestämmelser skall åtgärder 
avseende PCB-sanering i bl.a. skolor, sporthal-
lar och förvaltningskontor vara klara senast 
halvårsskiftet år 2011 alternativt 2013, beroen-

de på byggnadens ålder. Åtgärder år 2011 av-
ser bl.a. skolor som byggs om i enlighet med 
skollokalutredningen. Radonsanering avser 
förskolor.  
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Teknisk utrustning avseende fritidsanläggningar 
 
Renovering och reinvestering av de tekniska 
installationerna avseende de anläggningar som 
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit över 
ansvaret för från kultur- och fritidsförvaltning-

en. Exempelvis avser detta reningsanläggning-
arna på Korsavadshallens simhall och utom-
husbaden, bassängerna med hopptorn på utom-
husbaden, staket, läktare m.m.

 
Kommunal medfinansiering av statliga investeringar 
 
Gång- och cykelvägen Tångdala-Rörum, som 
är en del av Sydostlänken, kommer enligt nu-
varande plan att byggas ut under 2011. Inve-

steringen är en samfinansiering med Trafikver-
ket, som kommer att ansvara för projektering 
och byggande.

 
Gatubelysning 
 
Investering i gatubelysning i nya områden och 
kontinuerlig höjning av funktionen på armatu-
rer i befintliga anläggningar förbättrar person- 
och trafiksäkerheten samt medför lägre energi-
kostnader. Energiförbrukningen är en stor 

kostnad som på sikt förväntas kunna sänkas 
med hjälp av installation av lågenergilampor 
och ny teknik. Investeringstakten kan ökas tack 
vare beslutat tilläggsanslag. 

 
Byförnyelser/gatumiljöer/ utsmyckning 
 
Arbetet syftar till att höja kvaliteten på de slit-
na 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. Borrby står på tur, 
men även Hammenhög och Skillinge kan star-
tas, efter beslutat tilläggsanslag.

 
Sankt Nikolai, kyrkoplatsen 
 
Investeringen är ett samarbete mellan Simris-
hamns kommun och kyrkan i syfte att öka till-
gängligheten till kyrkan samt på ett attraktivt 
sätt förbinda området med det övriga offentliga 
rummet. I samband med ombyggnationen ser 

man även över rörelsestråk samt trafik- och 
parkeringssituationen i närområdet. Projekte-
ring kommer att ske 2011 och byggandet star-
tar 2012.

 
Trafiksäkerhet 
 
Arbetet med väg 9: s sträckning genom Sim-
rishamns stad syftar till att förbättra trafiksitua-
tionen i korsningar med anslutande gator och 

att höja kvaliteten i gaturummet. GC-väg i 
Brantevik kan tidigareläggas p.g.a. 
tilläggsanslag. 

 
Parkeringsplatser vid kusten 
 
Stöd för utveckling av rekreation och turistnär-
ingen. Genomförande av detaljplan för Borrby 

140 platser, Mälarhusen och övriga södra de-
larna.

 
Kollektivtrafikåtgärder 
 
Kollektivtrafikåtgärderna syftar till att öka 
trafiksäkerheten, trivseln och tillgängligheten 
för kollektivtrafikresenärerna.
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Diverse gator och grönytor 
 
Reinvesteringar och upprustning av befintliga 
parkytor samt samordningsprojekt med led-
ningsdragande verk (fjärrvärme).
 
Åbackarna och Tommarpsån 
 
Åbackarna är en av Simrishamns stora resurser 
i form av tätortsnära natur, dit medborgarna 
enkelt kan ta sig för fritid och rekreation. Pe-
dagogisk verksamhet i samarbete med skolan, 
föreningar och organisationer har stor potential 
att utvecklas här, då området är rikt på natur-
värden och olika biotoper. Tillgängligheten till 
området bör ökas genom upprustning av de 

befintliga gångstigarna och gång- och cykelvä-
gen norrut. Vidare krävs det bättre sittplatser, 
möjlighet att uppleva Tommarpsåns flöde och 
belysning för att öka tillgängligheten kvällstid 
och under den mörka årstiden. En skötselplan 
måste upprättas som reglerar den långsiktiga 
skötselinriktningen av såväl natur- som park-
mark.

 
Sjöfartsstråket 
 
Med hänsyn till deltagande i EUROPAN 11 
flyttas investeringen till 2012-2013.
 
Reinvestering gator 
 
Rambölls skadeinventering från 2007 visar att 
det är nödvändigt att öka takten på reinvester-
ingar av de vägar som idag redan är förstörda 

och inte längre går att laga inom ramen för 
ordinarie drift.

 
Lekplatser 
 
Anpassningar till gällande säkerhetsföreskrifter 
och regler avseende tillgänglighet för alla. 
Dessa anpassningar medför omfattande kost-

nader för utredning, inventering, kontroll, ny-
anläggning och drift. Investeringstakten kan 
ökas tack vare beslutat tilläggsanslag.

 
Mätningsutrustning 
 
Investeringar i kartförsörjning och utrustning 
för mätningsverksamheten.
 
Vattenverk, vattentäkter och reservoarer med mera 
 
I enlighet med god driftekonomi och driftsä-
kerhet, säkerställa dagens miljö- och myndig-
hetskrav på befintliga vattenanläggningar. 
Investeringens mål är också att skydda och 
trygga vattenresurserna för kommunens abon-
nenter. 
 
Vattenbehovet i kommunens södra delar ökar 
till följd av VA-utbyggnaden på landsbygden 
och ökat industribehov. För att klara av de 

ökade volymerna behöver vattentäkten i Lun-
namöllan utnyttjas i högre grad. Hårdhetsgra-
den vid denna täkt behöver därför sänkas för 
att klara Livsmedelsverkets krav. VA-enheten 
föreslår att en nanofilteranläggning (membran-
filter) installeras 2013/2014 vid vattenverket i 
Lunnamöllan för att reducera hårdheten. Inve-
steringen beräknas uppgå till ca 9 mnkr och 
den årliga driftkostnaden till drygt 1 mnkr.

 
 
En motsvarande nanofilteranläggning för att ta 
bort järn och mangan behöver installeras under 

2011/2012 vid Rörums vattenverk till en inve-
stering av ca 6-7 mnkr för att försörja bl.a. 
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Rörums by och Rörums sommarby. Beräknad 
driftkostnad är knappt 1 mnkr/år. 
 

Uttagskapaciteten behöver förbättras vid ett 
antal av vattentäkterna.

 
Avloppsverk, avloppspumpstationer m.m. 
 
I enlighet med god driftekonomi och driftsä-
kerhet, säkerställa dagens miljö- och myndig-
hetskrav på befintliga avloppsverk och av-
loppspumpstationer. Investeringen syftar också 
till att genom en långsiktigt strategisk plane-

ring säkerställa framtida slamhantering från 
avloppsreningen. 
 
Kiviks ARV kan till vissa delar behöva byggas 
ut i slutet av planeringsperioden då allt fler 
hushåll ansluts.

 
Ombyggnation och komplettering av befintligt vatten- och avloppsnät 
 
I enlighet med god driftekonomi och driftsä-
kerhet, säkerställa dagens miljö- och myndig-
hetskrav på det befintliga vatten- och avlopps-
ledningsnätet. Investeringen syftar också till att 
genom en långsiktig investerings- och åtgärds-
planering förbättra vatten- och avloppsled-
ningsnätet för att minska in- och utläckage och 
därigenom minimera vattenläckage, källar-
översvämningar 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 fysiska 
planeringen måste därför ökade ekonomiska 
och tekniska insatser sättas in på såväl inve-
sterings- som underhållssidan för att säkerstäl-
la funktion hos kommunens VA-anläggningar 
både vad beträffar intensivare regn och höjd 
havsnivå.

 
Utbyggnad av nya vatten- och avloppsledningar 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att man ska 
bygga ut vatten- och avloppsförsörjning på 
landsbygden under en 5-års period (åren 2007 
– 2011). Totalt beräknas 900 fastigheter på 
landsbygden vara anslutna till årsskiftet 
2011/2012. 
 
I dagsläget fortgår utbyggnaden av vatten- och 
avlopp på landsbygden enligt kommunfullmäk-
tiges beslut. Objekt som kommer att vara slut-
förda under 2010 är bl.a. Sandby, Tullstorp, 
Östra Hoby, Glimminge och Glivarp. 
 
Utredning och upprättande av bygghandlingar 
för fortsatt utbyggnad pågår. Dessa utbygg-
nadsobjekt omfattar drygt 100 fastigheter inom 
områdena Attusa/Tåghusa/Rönnebröd, Karlaby 
och Hannas. Nämnda utbyggnadsområden 
avser etapputbyggnad, som är planerad att 
genomföras under 2011.  . Några av dessa ob-
jekt kan komma att genomföras 2012. Ytterli-
gare etapputbyggnad inom dessa områden 
avser år 2012 eller senare och omfattar drygt 
ett 100-tal objekt. Utbyggnad av de olika etap-

perna kommer att ske under förutsättning att 
det är ekonomiskt försvarbart. 
 
De senast upphandlade områdena ligger eko-
nomiskt nära taket för vad som är ekonomiskt 
försvarbart att bygga ut LTA systemet, d.v.s. 
en underfinansiering som uppgår till maximalt 
30-40%.Eftersom markförhållandena i de åter-
stående områdena är svåra är risken stor att 
kostnaderna kommer att bli för höga. 
 
För att förstärka vattenförsörjningen till bl.a. 
Kivik-området, som har brist på vatten under 
sommarmånaderna, planerar man en ny vatten-
ledning mellan Brösarp och Kivik. Dessutom 
har industrin i Kivik framfört önskemål om 
leverans av kommunalt vatten. Tomelilla 
kommun söker vattendom för ett ökat uttag. 
Om Tomelilla kommun erhåller tillstånd för ett 
ökat uttag behöver överföringsledningen till 
Kivik byggas 2013/2014 till en beräknad inve-
stering av 12 mnkr. För att trygga vattenför-
sörjningen i S:t Olof bör S:t Olof och Vitaby 
knytas samman, så att vatten från Brösarp även 
kan försörja S:t Olof. 
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För att säkerställa en trygg råvattenleverans 
från täkten i Rörum till Hamnabro vattenverk, 
behöver sträckan Rörum – Baskemölla bytas ut 
då det är en s.k. FSP-ledning. En förprojekte-
ring har under 2010 tagits fram för en ny led-
ning. Ledningen har beräknats kosta drygt 10 
mnkr. 
 
VA-enheten redovisar läges- och genomföran-
derapport i samband med begäran om invester-
ingsmedel. En förutsättning för fortsatt ut-
byggnad är att beslut om investeringsmedel för 

utbyggnad tas senast under januari/februari år 
2011. Utbyggnadskostnaden ska finansieras av 
intäkter från anläggningsavgifter enligt gällan-
de vatten- och avloppstaxa. Dock är vissa ob-
jekt underfinansierade, vilket har nämnts ovan. 
 
Beslutade exploateringsavtal medför utbygg-
nad av vatten- och avloppsledningar inom des-
sa bostadsområden. Kostnaden för utbyggna-
den ska finansieras av intäkter från anlägg-
ningsavgifter enligt gällande vatten- och av-
loppstaxa. 

 
Exploatering 
 
Syftet med investeringarna är att en god ut-
veckling av näringsliv och boende i Simris-
hamns kommun ska stödjas.
 
Övriga investeringar 
 
Data och teknisk utrustning m.m. med längre 
livstid än tre år.
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Av beviljat tilläggsanslag har 100 tkr tillfallit 
samhällsbyggnadsnämnden. 
En översyn av målen håller på att göras, vilket 
sannolikt kommer att resultera i nya fullmäkti-

ge- och nämdsmål. Tills vidare gäller målen 
nedan.
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Mål 

 

Plan- och bygglovsavdelningen 

Nuvarande verksamhet 
 
Planfrågorna övertas from 2011-01-01 av 
kommunstyrelsen. Av beviljat tilläggsanslag 
fördelas 400 tkr till planverksamheten. 
 
Plan- och bygglovsavdelningen verkar både 
som myndighet och serviceorgan. Avdelningen 
ansvarar för upprättande och administration av 
översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner 

och områdesbestämmelser. Avdelningen 
genomför samråd och utställningar av förslag 
till planer, handlägger förhandsbesked, bygg-
lov och bygganmälningar, strandskyddsdispen-
ser, svarar för tillsyn enligt plan- och byggla-
gen samt bedriver rådgivning i bygglovs- och 
energifrågor.

 
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, ritningar och text, är viktigt 
för ärendeprocessernas genomförande.

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för 

kommunens åtaganden inom infrastruktur och 
samhällsbyggande. 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 kommande 
generationer ska tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö.

1 a Förvalta och utveckla den bebyggda miljön, att 
prioritera åtgärder som gagnar verksamheter och 
permanentboende.

1 b För att få bästa möjliga kvalitet gentemot 
kommuninvånarna ska 
samhällsbyggnadsnämnden samverka med övriga 
nämnder, verksamheter och kommuninvånarna.

1 c

Utbildningsdagar ska genomföras enskilt eller 
tillsammans med myndighetsnämndens 
ledamöter.

 
 
 
 

 



 

Ge råd om byggnadskonst och byggnadsteknik 
 
En pedagogisk uppgift av stor betydelse är att 
förmedla information om värden och estetik 

samt principer för gestaltning av byggnader 
och för utformning av bebyggelse.

 
Bedriva fysik planering - arbeta med översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, områdes-
bestämmelser, inventeringar och fastighetsplaner 
 
Det är av högsta vikt att skapa planeringsun-
derlag som resulterar i och ger möjlighet till 
områden för bebyggelsemiljöer med höga vär-
den, för grönområden med goda kvalitéer, för 

säkra kommunikationer, för områden som re-
presenterar god livsmiljö, goda miljöförhållan-
den och god hushållning.

 
Hantera förhandsbesked, bygglov och bygganmälan 
 
Det är väsentligt att vid prövning av förhands-
besked och bygglov värdera och avväga lokali-
sering, omfattning, utformning och utseende. 
Det är angeläget att nya byggnader, om- och 

tillbyggnationer, nya verksamheter och ändrad 
användning samspelar med och anpassas till 
befintlig miljö. Att eftersträva en god helhets-
bild och en samstämd helhetsverkan är viktigt.

 
Genomföra byggsamråd 
 
De tekniska samrådsmötena är av vikt för att 
säkerställa att genomförande av byggprojekt 

följer krav avseende teknik, konstruktion, sä-
kerhet, tillgänglighet och ansvar.

 
Remittera och kommunicera ärenden 
 
Det är viktigt med en saklig och rak kommuni-
kation i samspelet mellan sökan-

de/projektägare, sakägare, 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 handläggningsti-
der m.m.

 
Verksamhetsmått och nyckeltal 
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Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

Antal antagna planer 14 10 10

 



 

Mål 
 

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. En god bebyggelsemiljö i samklang med sin 

omgivning ska eftersträvas. En långsiktigt hållbar 
bebyggelse, 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.

1 a Information och rådgivning ska förmedlas så att 
insikt om förutsättningar samt förståelse för vårt 
kul-turarv och för vår gemensamma miljö 
förmedlas.

1 b Bygglovsärenden ska handläggas inom högst sex 
veckor. Detta under förutsättning att ansökan 
följer detaljplanens bestämmelser och att ansökan 
innehåller kompletta handlingar.

1 c Bygglovsärenden som ska nämndsbehandlas tas 
upp vid närmast i tid kommande 
presidieberedning och nämndsmöte. Detta under 
förutsättning att remissvar har inkommit och att 
ansökan är komplett så att ärendet kan 
förberedas till nämnden.

1 d Under året ska minst tio detaljplaner arbetas fram, 
med normalt eller med enkelt planförfarande.

1 e Aktualitetsförklaring av översiktsplan för 
Simrishamns kommun ska genomföras.

Fastighet 

Nuvarande verksamhet 
 
Det pågår en utredning om fastighetsenhetens 
framtida organisationstillhörighet. 
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Fastighet/städ förvaltar kommunens lokaler i 
form av skolor, förskolor, förvaltningskontor, 
fritidens lokaler, brandstationer, omsorgsloka-
ler, allmänna toaletter, vissa industrifastighe-
ter, hamnfastigheter och byggnadsminnesmär-
ken. Därutöver förvaltas ett antal inhyrda loka-
ler för främst socialförvaltningen. 
 
Fastighetsenheten hanterar också kommunens 
markreserv med arrenden och andra upplåtel-
ser, tomträttsavtal, markförsäljning i form av 
industrimark och tomter m.fl. markrelaterade 
frågor. Städning av de flesta förvaltade loka-
lerna hanteras av fastighetsenheten. Verksam-
heten hanterar också fastighetsförsäljningar 
främst till följd av förändrade lokalbehov. 
 

Verksamheten inom fastighetsenheten har se-
dan några år en förändrad organisatorisk upp-
byggnad, där en stor del av driften sköts via 
upphandlade driftsentreprenader. Dessa verk-
samhetsområden är fastighetsdrift, städning 
samt grönyteskötsel/snöröjning. 
 
Ett flertal kvalitetssäkringsparametrar har lagts 
in i de nya driftsentreprenaderna, t.ex. statistik 
avseende driftmediaförbrukningar, inrapporte-
rade felanmälningar samt tidsredovisning av 
när åtgärder utförts. 
 
Städentreprenadens ”städbarhetsbonus” på 
skolorna medför att eleverna har möjlighet, att 
genom ett eget större ansvar, hålla bättre ord-
ning på skolorna och inte skräpa ned i onödan, 
varvid en belöning i form av ekonomiska me-
del ställs till respektive skolas förfogande för 
elevbefrämjande åtgärder.

 
 

 



 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
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Förvaltad lokalarea och total städarea minskar 
från och med år 2011 med cirka 5 500 m2 då 
Jonebergsskolan bedöms ha hunnit bli riven 
enligt nuvarande planering. För att man efter 
ombyggnationer av skolor ska kunna upprätt-
hålla en bra standard på byggnader erfordras 
att fastighetsunderhållet ökas. Fastighetsunder-
hållet för kontor, skolor och förskolor har un-
der de senaste åren varit starkt underbudgete-
rat. En höjning till 85 kr/m2/år har föreslagits 
för år 2011. 

Energibesparingar avseende både värme och 
elenergi kommer att finnas i fokus under pågå-
ende och planerade ombyggnationer av skolor 
och övriga ombyggnationer. Lokalanvändarna 
kommer att informeras om energisparmålet 
(minst 2 % per år) samt bearbetas avseende 
behovet av att alla hjälper till att spara energi. 
Denna besparing har inarbetats i 2011 års bud-
getsiffror.

Mål 

Exploatering 
Nuvarande verksamhet 
 
2011 års huvudsakliga exploateringsobjekt är 
bostadsområden, bl.a. kommunens egna områ-
de i Simris med 13 tomter för friliggande be-
byggelse. Vidare kan ett område för seniorbo-

ende bli aktuellt i Kivik. Förvaltningen kom-
mer också att bygga ut gata, vatten, avlopp och 
dagvatten för externa exploateringar i Rörum 
och Viks Fiskeläge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

Förvaltad och inhyrd lokalarea, m2  * 102 300 98 120 94 600
Total städarea, m2 * 59 800 59 028 53 547
Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, förskolor, kr/m2/år. 71 74 85
Fjärrvärmeförbrukning, skolor, kWh/m²/år** 103 105 103

* Jonebergsskolan (skola/sporthall) ingår t.o.m. 2010-06-30. Därefter ingår endast Jonebergsskolans sporthall.
**Exkl Jonebergsskolan

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Fastighets- och städverksamheten ska långsiktigt 

äga, förvalta och ansvara för fastigheter med 
offentlig verksamhet, på ett sådant sätt att de som 
hyr och brukar lokaler i sin verksamhet får sina 
lokalbehov tillgodosedda. Kommunens 
markinnehav ska förvaltas utifrån kommunens 
framtida markbehov.

1 a Fastigheter och lokaler ska underhållas så att 
kapitalförstöring undviks. I planerade 
ombyggnationer av skollokaler ska hänsyn tas till 
framtida driftskostnader med tonvikt på minskad 
energiförbrukning.

1 b Minska energiförbrukningen avseende de 
kommunala lokalerna med minst 2 % per år fram 
t.o.m. år 2011.

 



 

Mål 
Fullmäktigemål Nämndsmål

1. 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.

1 a 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 tillhanda-
hållande av primärkarta åt avtalskunder, för-
rättningsförberedelser åt lantmäteriet, gatu-
namnsättning, adressnummersättning, Digital 
Registerkarta, ABT-avtal för registrering av 
Adresser, Byggnader, övriga Topografiska 
objekt i Lantmäteriets databaser, Nationell 
VägDataBas för leverans av vägar till Vägver-
ket, ajourhållning av ”Skånekartan”, upprät-
tande av nybyggnadskartor, grundkartor, hus-
utsättningar, inmätningar/utsättningar åt led-
ningsdragande 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 kommu-
nerna i Skåne levererar material till vårt 
gemensamt ägda (initierat av Kommunförbun-
det) Geodatacenter för spridning av uppdaterad 
information till ett antal avtalskunder bl.a. 
Skånetrafiken, Blåljus (polis, brandkår, ambu-
lans) m.fl.

 
Verksamhetsmått och nyckeltal 
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Fram till och med juni månad år 2010 har 23 
nybyggnadskartor, 17 husutsättningar, 5 
grundkartor och 10 förrättningsförberedelser 
gjorts. Förslaget till budget år 2011 är baserad 

på en viss avmattning av nybyggnationen. Det 
pågår en kontinuerlig uppdatering av primär-
kartan med GIS-kopplingar till olika register 
och databaser.

 
Mål 
 

 
 
 

 
 

Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

Antal nybyggnadskartor 27 30 29
Antal husutsättningar 35 25 24
Antal grundkartor 7 7 6
Förrättningsförberedelser 16 18 16

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Kommunens medborgare, företagare och 

anställda ska ha tillgång till bra kartmaterial och 
geografiska databaser.

1 a Övergång till nytt höjdsystem RH2000 ska vara 
genomfört.

1 b Utveckla och sprida det geografiska 
informationssystemet, GIS.

 



 

Hamnen 
 
Hamnen har återförts till samhällsbyggnadsnämnden fr.o.m. 2011-01-01. Av beviljat tilläggsanslag har 
300 tkr tillfallit hamnen.
 
Offentliga rummet 
Nuvarande verksamhet 
Av beviljat tilläggsanslag har gata och park 
tilldelats 200 tkr respektive 750 tkr. 
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Offentliga rummet omfattar förvaltning och 
utveckling av gator, gång- och cykelvägar, 
torg, gatubelysning, effektbelysning, parker, 
grönområden, stränder och naturmark. 
 
Drift och underhåll utförs sedan sex år till 
största delen genom externa entreprenader. 
Drift och underhåll av kommunens gator sköts 
nästan uteslutande med hjälp av externa entre-

prenörer medan grönytorna i liten omfattning 
sköts med egen personal. Personalen arbetar 
med skötseln av ”finparksytor”, vilket bl.a. 
omfattar sommarblommor, perennplanteringar, 
buskar samt park- och gatuträd. Det åligger 
även servicegruppen att utföra renhållning, 
trafikanordningar och mindre beläggningsun-
derhåll såsom lagning av potthål etc. 
 
Även vinterväghållningens kontrollfunktion 
har lagts på entreprenad sedan fem år tillbaka.

 
Verksamhetsmått och nyckeltal 

Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

Gator och vägar, asfalterade km 117,4 120,9 119,0
Gator och vägar, stenbelagda km 5,7 5,7 5,7
Drift/underhållskostnad gator och vägar tkr/km(A) 52,0 52,3 41,8
Slitlager/underhållsbeläggning, asfalterade, tkr/km(A) 25,48 21,10 22,00
Antal ljuspunkter 6 242 6 377 6 328
Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad, tkr(A) 0,83 0,77 0,74
Parkmark m2 800 600 800 600 800 600
Skötsel av parkmark kr/m2(B) 7,45 9,07 9,14

(A)Siffrorna för budget 2010 har reviderats i enlighet med den reviderade internbudgeten.
(B) Den reviderade internbudgeten för 2010 har gjort nya beräkningsmetoder nödvändiga, vilket
har medfört snedvridning vid jämförelse av år 2010-2011 med tidigare år. 

 

Mål 
 

 
 

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Kommunens offentliga rum ska vara välskötta och 

intressanta. Eftersatt underhåll ska undanröjas.
1 a Underhåll av gång- och cykelvägar, gator och 

belysning ska minst uppgå till en nivå som 
tillförsäkrar att anläggningarna bibehålls och 
kapitalförstöring undviks.

1 b En beläggningsplan för gator ska antas.

1 c
Parker i centrala lägen kommer att prioriteras 
under år 2011.

1 d
Kommunens lekplatser ska efterhand anpassas till 
gällande EU-norm.

 

 



 

Vatten och avlopp 
 

Nuvarande verksamhet 
 
Det pågår en utredning om vatten- och av-
loppsverksamhetens framtida organisationstill-
hörighet. Utredningen rörande en gemensam 
driftorganisation för Ystads, Tomelilla och 
Simrishamns kommun blev klar för politisk 
behandling under hösten 2009. Några politiska 
beslut har dock inte fattats. Ett möjligt alterna-
tiv är ett samarbete med endast Tomelilla 
kommun. 
 
Vatten- och avloppsenheten utför drift- och 
underhåll av kommunens vatten- och avlopps-

anläggningar. Förutom drift och underhåll 
svarar enheten även för sådana utredningar och 
undersökningar som erfordras för att säkerstäl-
la vatten- och avloppshanteringen på ett mil-
jömässigt och tillfredställande sätt dels avse-
ende distribution av vatten, dels avledning av 
avloppsvatten inom fastställda verksamhetsom-
råden. Inom verksamhetens ansvarsområde 
ingår även ny- och ombyggnation av lednings-
system.

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

Bokslut Budget Budget
2009 2010 2011

Vattenproduktion m3 2 074 000 2 100 000 2 200 000
varav från Tomelilla kommun m 3 215 000 200 000 200 000
Debiterbar volym m3 1 408 000 1 680 000 1 540 000
Debiterbar volym % 68% 80% 70%
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter vatten 20,00 27,00 22,00
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter avlopp 13,05 15,50 12,90
 
Mål 
 

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Vatten- och avloppsverksamhetens främsta 

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

1 a Tillhandahålla ett kvalitetsmässigt bra dricksvatten 
där antalet godkända provtagningar utan anmärk-
ning uppgår till minst 99,9 % av totalt tagna prover 
per år.

1 b Tillhandahålla dricksvatten med hög 
leveranssäkerhet till abonnenterna med högst 
antal driftavbrott per år med < 0,3 % av antalet 
anslutna fastigheter.

1 c Såld/levererad mängd (m³) ska vara minst 70 % 
av producerad mängd (m³) dricksvatten.

1 d Minska årsvolymen av ovidkommande vatten.
1 e Minimera antalet källaröversvämningar till < 0,3 % 

av antalet anslutna fastigheter.
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Övrig verksamhet 
 
Nuvarande verksamhet 
 
Av tilldelat anslag har 750 tkr tillfallit gemen-
sam verksamhet/ledning. 
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Exploateringsverksamheten och administratio-
nen utgör ett stöd och resurs i berörda delar till 
förvaltningens verksamheter. 
 
Exploateringsverksamheten ansvarar för bud-
getering av investeringsobjekt, kalkyler, ex-
ploateringsavtal, projektering, upphandling och 
genomförande av såväl privata som kommuna-
la exploateringsområden och större projekt i 
den offentliga miljön. Exploateringsenheten 

och offentliga rummet delar ansvaret för tra-
fikplanering och trafiksäkerhetsåtgärder, med 
trafikundersökningar och genomförande av 
pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, 
handikappanpassning m.m. 
 
Administrationen omfattar ekonomi- och con-
trolleransvar för budget, bokslut, redovisning, 
fakturabetalningar och debiteringsuppdrag. 
Administrationen sköter också diarieföring, 
kallelser, protokoll och annan service till 
nämnderna. Upplåtelse av allmän platsmark, 
parkeringstillstånd m.m. hanteras också här.

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 

 

Bokslut Bokslut Bokslut
2007 2008 2009

Antal händelser i diariet 5 127 5 130 5 172
Antal diarieförda ärenden 1 111 901 921
Antal beslut i nämnd 240 230 205
Antal exploateringsavtal 13 4 5
Antal delegationsbeslut 721 706 515
varav trafiknämndsärenden 113 74 44
varav offentligplatsärenden 133 196 106

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna 

Förslag till effektiviseringar 
 
Plan- och bygglovsavdelningens arbete med 
och administration av detaljplanärenden skulle 
kunna effektiviseras med en förändrad delega-
tionsordning. En ordning innebärande att enkla 
planförfaranden som inte är av principiell natur 
eller i övrigt av större vikt, skulle kunna hante-
ras på tjänstemannanivå. Detta skulle kunna 
innebära att samhällsbyggnadsförvaltningen 
erhöll delegation innefattande rätt att anta ett 
urval av detaljplaner med enkelt planförfaran-
de, vilket skulle kunna minska administration 
och förkorta planprocesstid. 
 

Fastighetsenheten arbetar med många pågåen-
de lokalplaneringsprojekt, som i sig själva för 
med sig effektiviseringspotential för hyresgäs-
terna. För koncernen innebär minskade lokal-
ytor lägre kostnader på sikt. 
 
Vatten och avloppsverksamheten satsar konti-
nuerligt på att energieffektivisera sina anlägg-
ningar i den omfattning budgeten tillåter. En 
kontinuerlig effektivisering sker för att kunna 
klara av det kraftigt 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 even-
tuella större handelsetableringar. Det bör fin-
nas behov av samordning avseende planering 
och prövning gällande påverkan av lokalise-
ring samt transport och trafik mm. 
 
Plan- och bygglovsavdelningens behov av 
bebyggelseantikvarie, vilket tidvis är åter-
kommande, skulle med fördel kunna vara re-
surstjänst inom samverkan. 
 
Under 2009 har en gemensam VA-organisation 
för Simrishamn, Tomelilla och Ystad studerats 
närmare. Ett tjänstemannaförslag presenterades 
för den politiska styrgruppen under oktober 
månad 2009. Något officiellt ställningstagande 
från styrgruppen har inte kommit. Under sena-
re delen av 2010 kommer förhoppningsvis ett 

politiskt beslut om samverkan med Tomelilla 
kommun. 
 
Fastighetsenheten samverkar med andra kom-
muner inom SÖSK och inom Kommunförbun-
det Skåne gällande vissa upphandlingar, t.ex. 
eldningsolja och elenergi. Fler gemensamma 
upphandlingar med Ystads och Tomelilla 
kommun kan bli aktuella i framtiden, främst 
eftersom en gemensam upphandlare har utsetts 
för Simrishamns och Tomelilla kommun. Ett 
exempel är pågående upphandling av brand-
larm/säkerhetstjänster mm. 
 
MBK samverkar med alla 33 kommunerna i 
Skåne om leverans till Skånekartan och NVDB 
(Nationell Vägdatabas) samt övergång till nytt 
höjdsystem RH2000, vilket initierats av Kom-
munförbundet Skåne.
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Pågående och planerade investeringar Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

Budget 13 netto Inkomster 
13

Fastighet 7 400 000 0 7 000 000 0 6 700 000 0

Brandskydd inkl riskhantering 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0
Brandskydd och säkerhetsarbeten på skolor, sporthallar, kontor 500 000 700 000 700 000
Komplettering/uppgradering brandlarm 1 000 000 800 000 800 000

Teknisk utrustning avseende fritidsanläggningar 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0

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

Inneklimat, vent 1 800 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0
Jonebergshallen, Hammenhögs sporthall, Gärsnäs skola och 0 0
Allaktivitetshus i Gärsnäs samt övriga fastigheter såsom 0 0
skolor och  kontor 1 800 000 1 500 000 1 500 000

Tillgänglighetsanpassningar 400 000 0 300 000 0 300 000 0

Energibesparingsåtgärder 1 800 000 0 1 900 000 0 1 900 000 0
Kiviks sporthall, Hammenhögs skola och sporthall, Gärsnäs skola 0 0
och Allaktivitetshus, Jonebergs sporthall och Skillinge skola samt 0 0
övriga fastigheter såsom skolor, sporthallar och kontor 1 800 000 1 900 000 1 900 000

Fastighet övrigt 900 000 0 300 000 0 300 000 0
Sanering av PCB 800 000 300 000 300 000
Radonsanering, förskolor 100 000 0 0

Summa fastighet 7 400 000 0 7 000 000 0 6 700 000 0

MBK och övrigt 500 000 0 200 000 0 200 000 0

Kartförsörjning och övrigt 500 000 200 000 0 200 000 0

Summa MBK 500 000 0 200 000 0 200 000 0



 

 

Kommunal medfinansiering av statliga investeringar 900 000 0 0 0 0 0

Gång- och cykelväg Tångdala-Rörum 900 000 0 0 0 0

Summa Kommunal medfinansiering av statliga investeringar 900 000 0 0 0 0 0

Offentliga rummet 8 750 000 0 11 675 000 750 000 6 150 000 0

Belysning 625 000 0 425 000 0 425 000 0
Gatubelysning 350 000 425 000 425 000 0
Övrig belysning 275 000 0 0 0 0

Trafiksäkerhet gc-vägar m.m. 510 000 0 3 985 000 750 000 1 500 000 0
GC-väg Tumatorpsv. Begäran om bidrag flyttat till 2012* 750 000 750 000
GC-väg Kivik Solgläntan 950 000
Väg 9/Kristianstadsv/Brunnsparken/Stadsport 250 000 100 000 1 500 000
Väg 9/Möllebacken 100 000 1 500 000
GC-väg Brantevik Jaktgatan 160 000 160 000
Trottoar, Brantevik Fartygsgatan 525 000

Byförnyelser och övrigt offentliga rummet 7 545 000 0 7 195 000 0 4 225 000 0
Hammenhög bycentrum 1 095 000 2 000 000
Borrby bycentrum 2 220 000 0 0
Östra Vemmerlöv bycentrum 200 000 70 000 1 500 000
St Nikolai, kyrkoplatsen** 200 000 1 250 000
Sjöfartsstråket 0 1 650 000
Åbackarna 500 000 700 000 500 000
Skillinge 900 000
Tommarpsån 100 000 200 000 900 000
Diverse gator, grönytor etc 530 000 500 000 500 000
Utsmyckning 200 000 0 0
P-platser vid kusten 300 000 100 000 100 000
Kollektivtrafikåtgärder 400 000 100 000 100 000
Lekplats 700 000 500 000 500 000
Projekteringspott 200 000 125 000 125 000

*Medfinansierat av Trafikverket
**Medfinanasierat av kyrkan

Tomrör bredband 70 000 70 000 0

Summa offentliga rummet 8 750 000 0 11 675 000 750 000 6 150 000 0

 



 

 

 

Pågående och planerade investeringar. Fastighets övriga 
åtaganden för BUF, SBF och KS (ingår ej i Sbf:s ordinarie 
investeringsbudget).

Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

Budget 13 netto Inkomster 
13

Ombyggn., konsekvens av skollokalutredningen och övriga 
lokalförändringar 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0
Skolombyggnation; S:t Olofs skola, Hammenhögs skola, Kiviks skola, 
Gärsnäs skola* 8 000 000 10 000 000 10 000 000
Godsmagasinet (enl KF § 84 2010) 2 000 000 0 0
Jonebergsskolan, rivning (exkl sporthall, matsal) ** 0 0
Summa Fastighet övriga 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0
*Politiskt beslut saknas
**Beslut saknas avseende rivningskostnaden. Kommer att hanteras som
 ett separat projekt.

Pågående och planerade investeringar Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

Budget 13 netto Inkomster 
13

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

Övriga investeringar 50 000 50 000 50 000

Summa plan och bygglov 50 000 0 50 000 0 50 000 0
 
Pågående och planerade investeringar Budget 11 netto Inkomster 

11
Budget 12 netto Inkomster 

12 Budget 13 netto
Inkomster 

13
Gata 5 400 000 0 6 600 000 0 6 600 000 0
Reinvesteringar gator 5 400 000 6 600 000 6 600 000
Summa reinvesteringar gata 5 400 000 0 6 600 000 0 6 600 000 0

 

 



 

 

Pågående och planerade investeringar Budget 11 netto Inkomster 
11

Budget 12 netto Inkomster 
12

Budget 13 netto Inkomster 
13

VA-enheten 7 000 000 0 14 600 000 0 21 600 000 0
Vattenverk 900 000 7 700 000 3 700 000
Avloppsreningsverk och pumpstationer 2 900 000 1 900 000 5 400 000
Ledningsnät 500 000 3 500 000 11 000 000
Sanering 2 700 000 1 500 000 1 500 000

Summa VA 7 000 000 0 14 600 000 0 21 600 000 0
 
Pågående och planerade investeringar Budget 11 netto Inkomster 

11
Budget 12 netto Inkomster 

12
Budget 13 netto Inkomster 

13
VA-enheten 2 000 000 0 0 0 0 0
Landsbygdens vattenförsörjning* 2 000 000 0 0
Summa Landsbygdens vattenförsörjning 2 000 000 0 0 0 0 0

*Netto av investeringar och anslutningsavgifter

 
 
 



 

 

 

Pågående och planerade investeringar Budget 11 
brutto

Inkomster 11 Budget 11 netto Budget 12 
brutto

Inkomster 12 Budget 13 
brutto

Inkomster 13

Exploatering 4 482 400 8 224 873 3 742 473 20 710 000 12 517 645 4 300 000 9 113 270

Exploatering industri 700 000 800 000 100 000 7 800 000 2 410 000 3 800 000 1 800 000

Bostadsexploatering egen 375 000 3 311 040 2 936 040 7 110 000 5 266 500 0 5 350 000

Markanvisning 0 0 0 3 700 000 3 700 000 0 0

Bostadsexploatering extern 3 407 400 4 113 833 706 433 2 100 000 1 141 145 500 000 1 963 270

SUMMA 4 482 400 8 224 873 3 742 473 20 710 000 12 517 645 4 300 000 9 113 270

VA för all exploatering (ska vara självfinansierande) 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

OBS! Inkomsterna är beräknade utifrån en bedömning av hur mycket privat och kommunal tomtmark som kommer att säljas under år 2011. 
Inkomsterna är beroende av konjunkturen och därmed  är dessa siffror förenade med osäkerhet.

 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson 
Vice ordförande: Göran Thorèn 
Förvaltningschef: Gunilla Janlert 
 

Nämndens ansvarsområde  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. I ansvaret 
ingår förutom de egna verksamheterna bibliotek, Österlens Museum, Ungdomens Hus samt driften av 
idrotts- och fritidsanläggningar även stöd till föreningslivet. I uppdraget ingår också att utse 
kommunens kulturpristagare och föreningsledarestipendiat samt att handlägga lotteriärenden. 

Ekonomisk ram  
 
Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011

33 332 32 599 34 555
varav
Nämndsverksamhet 357 330 358
Löneökningar 160 160
Allmän fritidsverksamhet 8 381 8 050 8 886
Allmän kulturverksamhet 1 150 567 555
Bibliotek 10 240 10 159 10 377
Idrotts- och fritidsanläggningar 10 986 11 119 11 691
Kulturminnesvård 2 217 2 215 2 528
 
 
Investeringar Budget Budget
(tkr) 2010 2011

1 000 850
varav
Ospecificerade inventarier 200 200
Inventarier, Benka-Dí 150 50
RFID 235 0
Utbyte av stolar i fd Galleri Valfisken 0 150
Inlösen värmepump Tobisvik 250 0
Gyllebobadet 130 0
Bowlinghallen 35 0
Österlens museum 250
Övernattning vandringsled 125
Årligt konstinköp 75
 
Verksamheter  
 
Budgeten för de olika verksamheterna fördelar 
sig enligt följande: 

Allmän fritidsverksamhet  
Stöd till fritidsverksamhet 2 733 tkr 
Ungdomens Hus 2 858 tkr 
Gemensam service 3 270 tkr  

Allmän kulturverksamhet 555 tkr 
Omfattar bl.a. arrangemangsstöd till 
kulturarrangörer, egna arrangemang och 
folkliga fester som valborgs- och 
nationaldagsfirande. 
 
Biblioteksverksamhet 10 377 tkr 
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Idrotts- och fritidsanläggningar 11 691 tkr 
I verksamheten ingår främst fastighets- och 
kapitalkostnader samt entreprenadersättning 
för drift av fritids- och turistanläggningar. 

Kulturminnesvård 
Österlens Museum 2 297 tkr 
Kulturminnesvård 231 tkr

 

Mål  
 

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och 

nya kulturella uttryck och fritidsformer skall kunna 
komma till stånd.

Kommunens ungdomar erbjuds två dialogtillfällen 
med beslutsfattare.

2. Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och 
fritidsliv i kommunen.

Lika många pojkar som flickor besöker 
Ungdomens Hus.
Minst 50 lokala ungdomar använder 
replokaler/inspelningsstudio eller framträder på 
arrangemangen på Ungdomens Hus.
En förstudie för införandet av RFID på 
Simrishamns bibliotek genomförs.
Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden 
utarbeta mål för skolbiblioteksverksamheten i 
Simrishamns kommun

Föreningslivet ska ha tillgång till ändamålsenliga 
lokaler med god tillgänglighet.

Fördelningen av halltider skall upplevas rättvis.

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna  
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna  
 
Samverkan kring kulturarrangemang.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Ordförande: Carl-Göran Svensson 
Vice ordförande: Christer Grankvist 
Förvaltningschef: Erik Lenne 
 

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, 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 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, 
grundskola och gymnasieskola.

Ekonomisk ram 
 

 

Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011

332 875 337 857 340 779
varav:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 71 661 75 947 76 816
Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 128 339 129 512 119 923
Gymnasieverksamhet 73 414 77 620 79 554
Vuxenutbildning 5 457 5 471 5 471
Gemensamma verksamheter 54 004 49 307 59 015

 
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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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 gäller bl a 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 i landet, vände under 2008 och 
personaltätheten minskade åter. I Simrishamn 

minskade personaltätheten under 2009 men 
ligger högre än riksgenomsnittet. 
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. Simrishamn 
hade under 2009 en personaltäthet på 5,3 som 
inkluderade både den kommunala och 
fristående förskoleverksamheten.  

 
 
 
 
 
 
 

Investeringar Budget Budget
(tkr) 2010 2011

1 500 1 500
varav:
Kostenhetens inventarieinvesteringar 500 500
Övriga mindre investeringar 1 000 1 000

 55



Nyckeltal 

Antal barn placerade inom barnomsorgen 
 

 
 
Mål 
 

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 och den sistnämnda 
består av Simrislundsskolan och 
Korsavadsskolan. 

 
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. 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget
2009 2010 2011 2012 2013

1 - 3 år 302 316 338 321 316
4 - 5 år 363 358 368 387 394
6 - 9 år 485 478 487 476 476
10 - 12 år 199 158 194 202 196
Totalt 1 349 1 310 1 387 1 386 1 382

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. 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.

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.
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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.

Nyckeltal 
 
Antal elever inom förskoleklass och grundskola 
 

 
Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av 
de elever som går i respektive år på vår- och 
hösttermin under budgetåret. Under 2010 hade 
kommunen ett genomsnitt på totalt 1 868 

förskoleklass- och grundskoleelever vid 
kommunens skolor, vid friskoleenheterna eller 
i andra kommuner. 

 
Mål - förskola 
 

 
 
 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget
2009 2010 2011 2012 2013

Förskoleklass 157 143 147 151 151
År 1 - 3 505 515 515 513 506
År 4 - 6 558 544 530 519 518
År 7 - 9 743 666 616 595 598
Totalt 1 963 1 868 1 808 1 778 1 773

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. 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.

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.
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Mål – grundskola 
 

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. 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. Alla elevers läsförmåga följs årligen upp enligt 

läsutvecklingsschemat (LUS).
Minst 90 % av eleverna på varje skolenhet har 
nått LUS-punkt 15 när de lämnar åk 3 i 
grundskolan.
Minst 90 % av eleverna har nått LUS-punkt 18 a 
när de lämnar åk 7 i grundskolan.
Alla elevers matematikutveckling följs årligen upp 
enligt matematikutvecklingsschemat (MUS).

Minst 90 % av eleverna i åk 3 på varje skolenhet 
har ”tillräcklig förmåga” till problemlösning enligt 
MUS.
Minst 90 % av eleverna i åk 3 uppnår 
kravnivåerna på de olika delproven för de 
nationella proven.
Minst 90 % av eleverna i åk 5 har nått resultat 
godkänd enligt målen för de nationella proven.
Alla elever ska kunna simma 200 m när de lämnar 
åk 5 i grundskolan.
Minst 90 % av eleverna i åk 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 grundsärskolan är nöjda 
med sin skola.
Minst 90 % av föräldrarna är nöjda med 
grundsärskolan.

 

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 
Skånes alla kommuner. 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 skapat ett samverkansområde 
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för hela Skåne. Detta har fått som konsekvens 
att Österlengymnasiet inför läsåret 10/11 
endast fick en intagningsfrekvens om 38 % 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. 
För elever som går sin gymnasieutbildning i 
andra kommuner tillkommer dessutom 
kostnader för resor eller inackorderingstillägg.

Nyckeltal 
 
Antal elever inom gymnasieskolan 
 

 
 
Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av 
de elever som går i respektive år på vår- och 
hösttermin under budgetåret. Under 2010 hade 
kommunen ett genomsnitt på totalt 856 
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 inom gymnasieverksamheten. 
Denna verksamhet följer dock inte samma räta 
linje då allt fler eleverna går ett extra år. Under 
2010 kommer cirka 49 % av de beräknade 
gymnasieeleverna att gå i en interkommunal 
eller en fristående gymnasieskola.

 
 
 
 
 
 
 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget
2009 2010 2011 2012 2013

År 1 262 262 232 202 198
År 2 323 289 267 223 192
År 3 293 305 285 256 212
Totalt 878 856 784 681 602
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Mål 
 

Fullmäktigemål Nämndsmål
1. 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. 80 % av eleverna får slutbetyg inom fyra år.

Minst 60 % 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 gymnasiesärskolan är 
nöjda med sin skola.
Minst 90 % av föräldrarna är nöjda med 
gymnasiesärskolan.

 
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. 

 
Mål 
 

Nämndsmål
Minst en gång per år 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. 

Skolenheternas administration och kostnaderna 
för fastigheter och kapital fördelas ut i de olika 
skolpengarna. 

 
M  

ål 
 

Nämndsmål

Minst en gång om året bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in nämndens ledamöter till en temadag i 
aktuella ämnen inom nämndens verksamhetsområden.

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.
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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. För att tydliggöra ansvar och ekonomi 
föreslås att kostenheten bli en fristående 
resultatenhet från och med budgetår 2010. 

Mål 
 

Nämndsmål

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

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

 
 

Kulturpedagogisk verksamhet 
 
Den kulturpedagogiska enhetens verksamhet 
utgör dels av frivillig verksamhet bestående av 
instrumental- och vokalundervisning, orkester- 
och ensembleverksamhet och utåtriktad 
verksamhet, dans, bildkonst, film och teater 
dels av den integrerade verksamheten i 

grundskolan genom Kulturgarantin. 
Verksamheten ger en ökad livskvalité och kan 
vara en start på utbildningsvägen för de barn 
och ungdomar som vill fortsätta att utbilda sig 
till musiker, artister och kulturpedagoger. 

Mål 
 

Nämndsmål
Under en tvåårsperiod ökar antalet elever i den frivilliga verksamheten med minst 5 % per år.
Varje elev erbjuds varje år minst en upplevelse av professionell kultur samt eget skapande med 
handledning av utbildad kulturpedagog inom respektive ämne, i enlighet med Kulturgarantin. 
Grundskolepersonal ska erbjudas regelbunden handledning/fortbildning inom kulturpedagogik.
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Elevhälsan 
 
Elevhälsan är en verksamhet bestående av 
logoped, specialpedagoger, kuratorer, 
psykolog 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. 
 

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.

Mål 
 

 
 
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. 
Simrishamns kommun, tillsammans med 
Ystads kommun, behöver utveckla den 
kommunala vuxenutbildningen till att omfatta 
fler yrkesutbildningar.   

 

Effektiviseringar samt 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. 

 

Nämndsmål

Minst 25 % av eleverna på resursskolorna integreras årligen i sin hemskola.

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.
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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 och ensamkommande 

flyktingbarn, 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 
 

 
*Den stora skillnaden mellan bokslut 2009 och budget 2010 och 2011 beror på att medel till lönerevisionen ligger under administrationen 
till fördelning sker. 
 

 
Inköp av hjälpmedel avser rullstolar, sängar, 
rollatorer, lyftare med mera som behövs för att 
brukare kan klara sin vardag eller att personalen 
har en god arbetsmiljö. 
 
Övriga mindre investeringar avser bland annat  

• inköp av inventarier till särskilda boende, 
gruppbostäder inom LSS samt individ och 
familjeomsorgen  

• inköp av nya trygghetslarm i yttre 
hemtjänst då kommuninvånare som 
efterfrågar tjänsten, (och tryggheten) 
ständigt blir fler.  

• datorer och annan IT utrustning som krävs 
för att effektivisera verksamheten. Under 
2011 kommer även ett nytt 
verksamhetssystem att installeras då det 
gamla läggs ner i december 2011.  

Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2009 2010 2011

360 465 377 308 384 922
varav:
Nämnd och styrelse 922 1 022 1 222
Social omsorg / HsL 252 576 254 341 257 765
LSS 61 004 69 302 68 922
Individ och familj 39 634 37 837 37 337
Administration 6 329 * 14 806 19 676

Investeringar Budget Budget
(tkr) 2010 2011

2 500 2 500
varav:
Hjälpmedel 1 900 1 800
Övriga mindre investeringar 600 700
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Nuvarande verksamhet 

Administration/nämnd 
 
Verksamhetsområdet omfattar personalkostnader 
med mera för förvaltningsövergripande 
administration samt kostnader för socialnämnd.   
Administrationens uppgift är att: 

• Under socialnämnden leda och styra 
verksamheten 

• Bedriva utrednings- och 
planeringsverksamhet, göra respektive 
initiera 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

 
Verksamhetsförändringar 
 
Utbildning av den nya socialnämnden 
 
Den nya socialnämnden behöver utbildning tidigt 
under det första året i mandatperioden. En god 
kunskap om verksamheten och den lagstiftning 
som styr är en viktig förutsättning för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag. Nämndsutbildningen 
kommer att läggas upp enligt modell från tidigare 
år och omfatta fyra dagar under det första året. 
Kostnaden beräknas till 200 tkr.

 
Byte av IT-system 
 
Under 2011 kommer det att ske ett byte av 
verksamhetssystem för vård och omsorg samt LSS. 
Det är en nödvändig anpassning eftersom 
nuvarande system inte längre utvecklas och kan  

 
fungera med andra system. Mycket arbete kommer 
också att behöva läggas ner på att byta kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem. Varje 
förvaltning skall ha en projektansvarig. 

   

Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor 

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 psykiatri, 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 och hela 
livssituationen.

 

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 
utan samtycke göra 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 och hela 
livssituationen

 

Psykiskt funktionshindrade 
 

• boendestöd i hemmet 
• Kompassen 

• sysselsättningsverksamhet 
• träffpunktsverksamhet 
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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 

Handläggarna av försörjningsstödet samarbetar 
med arbetslivscenter, AF, FK och sjukvården för 
att den enskilde skall bli självförsörjande. En del 
av samarbetet sker inom ramen för FINSAM 
(Finansiell samordning mellan FK/AF, region 
Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad) 

 

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  
• 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 
bland annat: 

• bostad i gruppboende 
• ordna skola och stötta i skolarbetet 
• stödja ungdomarna på fritiden 
• övrigt stöd och behandling som kan 

behövas

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 
 
Modellområden 
 
Socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen deltar i ett arbete 
tillsammans med Ystads kommun och region 
Skåne med mål att koordinera och synkronisera 
utvecklingsarbetet kring barn och ungdomars 

psykiska hälsa och förbättra tillgängligheten till 
insatser mot psykisk ohälsa. Vi är tillsammans ett 
av fjorton modellområden i landet och processen 
leds och finansieras av SKL och varar fram till 
2011. Därefter arbetar vi vidare på egen hand. 
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Flyktingmottagning 
 
Från och med 2010-12-01 tar arbetsförmedlingen 
över arbetslivsintroduktionen och ekonomisk 
ersättning för flyktingarna. En etableringsplan 
skall upprättas och samverkan ske med 
kommunens flyktingmottagning. Det innebär att 

kommunens arbetsuppgifter successivt krymper på 
detta område. I första hand innebär det att vi 
minskar lokalytan och flyttar arbetslivscenter till 
Kv. Lasarettet. Besparing sker i huvudsak genom 
minskade hyreskostnader.  

 
Våld i nära relationer 
 
SÖSK-kommunerna har fått statliga medel för att 
anställa en person som utreder möjligheten att 
starta ett kriscentrum i det sydöstra hörnet av 
Skåne. Kriscentrum skall erbjuda enskilda samtal 

och i grupp till personer som har varit utsatta för 
våld i nära relationer, kvinnor, män och barn. 
Eventuellt kommer även de som utövat våld att 
erbjudas samtal. 

 
Serveringstillstånd 
 
En ny alkohollag är föreslagen att träda i kraft den 
1 januari 2011. Riksdagsbehandling återstår dock. 
Den nya lagen innebär en utökning av 
möjligheterna att få serveringstillstånd. Antalet 
rättigheter utökas också. Sammanlagt är det 14 
olika områden, där en ökning av 
handläggaruppgifterna kommer att ske inom 8 av 
dessa. Kommunen kommer också att få ansvar för 
att utföra kunskapsprovet enligt 8 kap. § 12. 
Godkända kunskaper i alkohollagen är en 
förutsättning för att få tillstånd. Detta gäller 
sammanlagt tio områden i den nya lagen. Till detta 
skall också läggas utökat ansvar för tillsyn. 

Folkhälsoinstitutet kommer att utfärda riktlinjer för 
hur kommunerna skall utforma sina riktlinjer för 
att få större enhetlighet. Detta betyder att 
kommunen kommer att behöva revidera sina 
riktlinjer samt se över avgifterna. Detta bör göras i 
nära samverkan med Tomelilla och Sjöbo, samt 
gärna också Ystad.  
Förvaltningen bedömer att handläggarresurser 
måste utökas med 25 % till sammanlagt 75 % för 
att klara de handläggningstider som kommunen har 
beslutat. Utökningen får finansieras genom 
avgifter. 

Försörjningsstöd 
 
Utvecklingen av försörjningsstödet är mycket svårt 
att prognostisera. Det är beroende av 
konjunkturutveckling, eventuella beslut vad gäller 
socialförsäkringarna med mera. Utgångspunkten i 

förvaltningschefsgruppens slutliga förslag är att 
kostnaderna bör klara sig inom den ram som gäller 
för 2010. Utvecklingen fram till och med augusti 
2010 motsäger inte detta.    

Organisationsförändring inom IFO 
 
IFO kommer att organiseras enligt samma modell 
som LSS och majoriteten av andra kommuner av 
samma storlek. IFO har successivt ökat i storlek till 
följd av att nya verksamheter har tillkommit. IFO-

chefen kommer att få en mer övergripande 
funktion. Första steget är att enhetschef tillsätts för 
barn och ungdom genom att tjänsten som 1: e 
socialsekreterare konverteras.  

 

Vård och omsorg 

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.
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Insatser i ordinärt boende 
 
De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende 
kan bestå av 

• Personlig omvårdnad vårdnad 
• Olika serviceinsatser • Olika serviceinsatser 
• Trygghetslarm • Trygghetslarm 
• Matdistribution • Matdistribution 
• Socialt stöd • Socialt stöd 
• Avlösarservice • Avlösarservice 

• Korttidsboende • Korttidsboende 
• Dagverksamhet och träffpunkt för äldre • Dagverksamhet och träffpunkt för äldre 
• Dagverksamhet för personer med 

demenshandikapp 
• Dagverksamhet för personer med 

demenshandikapp 
  
Insatserna har till syfte att göra det möjligt att bo 
kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.
Insatserna har till syfte att göra det möjligt att bo 
kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

  

  

Hemsjukvård och rehabilitering 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 särskilda samverkansavtal. 

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 särskilda samverkansavtal. 

  

  

Stöd till närstående Stöd till närstående 
  
Ett flertal insatser syftar till att stödja närstående. 
Det gäller till exempel avlösning i hemmet, 
korttidsboende, olika former av dagverksamhet 
samt rådgivning och stöd via till exempel 
kommunens Silviasyster för anhöriga till personer 
med demenssjukdom. Socialnämnden driver också 
ett centrum för närståendestöd och 

frivilligverksamhet på Bergengrenska gården. Det 
sker i samverkan med bland annat Svenska kyrkan 
i Simrishamn, olika frivilligorganisationer och 
region Skåne. Finansiering sker med statsbidrag 
som från 2011 ingår i den så kallade påsen. Stöd 
till närstående är sedan medio 2009 en obligatorisk 
uppgift för socialnämnden.

Ett flertal insatser syftar till att stödja närstående. 
Det gäller till exempel avlösning i hemmet, 
korttidsboende, olika former av dagverksamhet 
samt rådgivning och stöd via till exempel 
kommunens Silviasyster för anhöriga till personer 
med demenssjukdom. Socialnämnden driver också 
ett centrum för närståendestöd och 

frivilligverksamhet på Bergengrenska gården. Det 
sker i samverkan med bland annat Svenska kyrkan 
i Simrishamn, olika frivilligorganisationer och 
region Skåne. Finansiering sker med statsbidrag 
som från 2011 ingår i den så kallade påsen. Stöd 
till närstående är sedan medio 2009 en obligatorisk 
uppgift för socialnämnden.

  
Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar 
  
Behov av volymökning inom vård och omsorg Behov av volymökning inom vård och omsorg 
  
Det är av grundläggande betydelse att 
resursfördelningen hela tiden anpassas till 

befolkningsutvecklingen. Antalet äldre i 
kommunens befolkning ökar stadigt. 

Det är av grundläggande betydelse att 
resursfördelningen hela tiden anpassas till 

befolkningsutvecklingen. Antalet äldre i 
kommunens befolkning ökar stadigt. 

Hemtjänst i ordinärt boende Utfall Budget Budget
2009 2010 2011

Antal personer med hemtjänst 438 440 440
Antal personer med trygghetslarm 550 515 650

Hemtjänst i särskilt boende Utfall Budget Budget
2009 2010 2011

Antal lägenheter i särskilt boende 291 281 272
därav på entreprenad 48 75 75
därav på mensplatser 51 42 34

Antal fasta korttidsplatser inom särskilda boende 23 22 22

Hemsjukvård Utfall Budget Budget
2009 2010 2011

Antal personer med hemsjukvårdsplatser 745 745 745
Antal ärende inom bostadsanpassning 172
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Omsorgsbehovet ökat hos dem som bor på särskilt 
boende. Mer och mer vård och omsorg sker i 
ordinärt boende. Stor betydelse har också att allt 
mer kvalificerad vård sker i det egna hemmet. 
Detta är en utveckling som i allt väsentligt sker i 
linje med befolkningens önskemål. Det gäller dock 
att se till att det sker under trygga och säkra former 
och utifrån den ansvarsuppdelning som gjorts via 
lagstiftning och samverkansöverenskommelse med 
regionen. Det är ett observandum att antalet 

vårdplaneringen på sjukhus under perioden januari 
till och med juli 2010 är 519 st, att jämföra med 
588 st för hela 2009. Augusti beskrivs som mycket 
ansträngd. Om detta är en tillfällig variation eller 
ett nytt läge återstår att se.  
Kommunledningskontoret har i samråd med 
socialförvaltningen räknat fram att behovet av 
resurstillskott på grund av demografi skall vara 2 
000 tkr för 2011. Dessa medel tillförs 
verksamhetsområdet totalt. 

 
 

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

Översyn av vård- och omsorgsplanen 
 
Efter 2020 kommer den äldre befolkningen (över 
85 år) att öka kraftigt och ställa välfärdssamhället 
inför stora utmaningar. Sveriges kommuner och 
landsting har i en rapport, ”Framtidens utmaning – 
Välfärdens långsiktiga finansiering”, publicerad 
mars 2010 beskrivet problemet med situationen 
2035 som utsiktspunkt.  
Vi har åren fram till 2020 att förbereda oss. En del 
möjligheter förfogar vi inte över lokalt, andra kan 
kommunen själv påverka. Kommunfullmäktige har 
i november 2006 fastställt en vård- och 
omsorgsplan som sträcker sig fram till 2015. Den 

ligger till grund för nämndens och förvaltningens 
arbete. Planen behöver dock revideras på vissa 
punkter och vässas inför framtidens behov. Planen 
bör därför sträcka sig fram till 2020. 
Socialnämnden kommer att ta initiativ till en sådan 
revidering. Planen bör bygga på och utveckla det 
som är bra idag, men också innehålla nya 
innovativa lösningar på en rad områden. Det 
kommer inte att gå att lösa vård och 
omsorgsbehovet efter 2020 på samma sätt som vi 
löser det idag. Framtidens vård och omsorg är en 
av kommunens allra största utmaningar.  

 
Kommunens översiktplan 
 
Det är viktigt att placering av trygghetsbostäder 
och framtida LSS-boenden placeras så att de ligger 
i områden som antingen redan har lättillgänglig 
samhällsservice i form av dagligvaruaffär, 
allmänna kommunikationer etcetera, eller planeras 

att få det i samband med den långsiktiga 
utvecklingen av kommunen. Socialnämnden bör 
därför finnas med som en samverkanspartner när 
översiktsplanen tas fram.    

 
 

 69



Stimulans för att bygga trygghetsbostäder  
 
Socialnämnden och förvaltningen har deltagit 
mycket aktivt i arbetet med att få fram 
trygghetsbostäder, både i centralorten och i 
basorterna. Processen kring Jonebergsområdet 
fortsätter under 2011. Det är långt ifrån tillräckligt 
och därför har socialförvaltningen medio 2010 lagt 
fram ett förslag till socialnämnden om att 
kommunen skall kunna ge ekonomisk stimulans till 
byggande av trygghetsbostäder enligt regeringens 
och Boverkets definition. I budgeten för 2011 

avsätts resurser för att kunna ge stöd till cirka 30 
lägenheter. Det är också viktigt att processen med 
tillgänglighetsskapande åtgärder fortsätter på bred 
bas i kommunen. Här har Simrishamnsbostäder ett 
särskilt ansvar att som en del i den kommunala 
koncernen vara ledande. Detta område är troligen 
den enskilda viktigaste åtgärden för att säkerställa 
möjligheten för kommunens äldre män och kvinnor 
att leva ett så självständigt liv som möjligt. Total 
kostnad är 200 tkr.  

 
Förebyggande hembesök  
 
Förebyggande hembesök erbjuds alla som under 
året fyller 80 år och inte har insatser från 
socialtjänsten. Syftet är att informera om vilket 
stöd man kan få som äldre, att kunna diskutera 
bostadsfrågan med mera. Syftet är ytterst att öka 
tryggheten hos våra seniora kommunmedborgare 
samt tillföra viktig information till beslutsfattarna 

om hur de äldre har det, vilka önskemål man har 
etcetera. Samverkan sker med region Skåne som 
erbjuder hälsosamtal till personer som fyller 75 år.  
Verksamheten är permanent och är en viktig del av 
socialnämndens strategi för framtiden. Den 
finansieras dock fortfarande med sökta statliga 
stimulansmedel, 700 tkr. 

 
Demensvård 
 
Arbetet med att utveckla och förbättra 
demensomsorgen fortsätter. Målet är att få en god 
och professionell vård och omsorg till alla 
demenssjuka i kommunen. Det sker i nära 
samarbete med primärvården och 

specialistfunktioner inom området. Stöd och 
handledning till både anhöriga och personal är 
viktiga inslag. Verksamheten är permanent, men 
finansieras fortfarande med sökta statliga 
stimulansmedel till ungefär hälften, 650 tkr.

Rehabilitering 
 
Arbetet med att införa möjlighet till 
hemrehabilitering inom ramen för det kommunala 
hemsjukvårdsansvaret skall fortsätta och slutföras 
under 2011. Målet är att det skall gälla hela 
kommunen. Målet är att vederbörande skall klara 
eget boende så självständigt som möjligt både i och 
utanför hemmet med bibehållen trygghet. Tanken 

är också att rehabilitering skall utföras i den miljö 
där träningen ger bäst effekt. En projektledare skall 
anställas som ansvarar för utbildning och 
handledning med mera. Införandeprocessen 
finansieras med sökta statliga stimulansmedel, 350 
tkr. 

 
Utveckling av socialt innehåll på särskilda boenden   
 
Ett av de områden där kommunerna kan söka 
statliga stimulansmedel är att förbättra det sociala 
innehållet i äldreomsorgen. Socialnämnden har valt 
att fokusera på det sociala innehållet för dem som 
bor på särskilt boende. Under 2011 kommer ett 
program att arbetas fram för utveckling av det 
sociala innehållet. Det handlar om att skapa en 
långsiktig hållbarhet och är en utveckling av de 
omsorgsgarantier som nämnden har fastställt. 
Programmet kommer att bli föremål för särskilda 

politiska beslut. Framtagandet av programmet 
finansieras med sökta statliga stimulansmedel, 477 
tkr.  
 
Kommentar angående statliga stimulansmedel: För 
2010 har kommunen tilldelats ett sökutrymme på 
sammanlagt 1 477 tkr. Det är en minskning jämfört 
med 2009. Kvar från 2009 finns 700 tkr. Ansökan 
för 2010 är i skrivande stund inte beslutad av 
socialstyrelsen. 
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Bergrengrenska centrat 
 
Arbetet med att utveckla anhörigstödet och 
frivilligverksamheten kommer att fortsätta. Det är 
prioriterade områden. Frivilligverksamheten är 
viktig eftersom det finns många människor som 
vill göra en insats. Frivilligarbetare skall inte 
ersätta ordinarie verksamhet, men kan bidra till att 
sätta lite guldkant på tillvaron för många. 

Formerna behöver utvecklas eftersom vi i vår 
kultur inte har någon stark tradition av att vara 
volontärer. Hittills har verksamheten finansierats 
genom riktade statsbidrag. Inför budgetåret 2011 
har detta statsbidrag lagts in i det generella 
kommunbidraget och ingår därmed i den utökade 
ram som socialnämnden fått för detta syfte.

 
Förändringstakten inom vård och omsorg är hög 
 
Vård och omsorg är ett av de områden där den 
statliga styrningen ökar allra kraftigast. Systemet 
med statliga stimulansmedel kommer att fortsätta, 
men knytas till prestationer. Det innebär 
omfattande krav på inrapportering av olika typer 
av statistik. För att få statliga bidrag krävs goda 
resultat.  
Ett av dessa områden är att ta fram så kallade 
öppna jämförelser i form av en äldreguide. Detta 
arbete är redan igång men kommer att intensifieras 
ytterligare. Öppna jämförelser skall införas inom 
hela socialtjänsten. 
Ett annat område är en ny lag (Värdigt liv i 
äldreomsorgen) med bestämmelser om en nationell 
värdegrund för äldreomsorgen, att äldre personer 
skall kunna, så långt som möjligt, välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service skall ges. Den nationella värdegrunden 

skall följas upp med lokala värdighetsgarantier och 
värdegrundsmärkning.  
Det är på gång en nationell handlingsplan för 
säkerhetsfrämjande arbete. Bakgrunden är att 
kvarboendeprincipen inte är helt problemfri när det 
gäller till exempel brandskydd. 
Utbildningsfrågorna är också i fokus. Det handlar 
om att utveckla en nationell chefsutbildning inom 
äldreomsorgen. Det är mycket viktigt eftersom 
nyutbildade socionomer med inriktning på 
äldreomsorg inte har någon utbildning alls vad 
gäller arbetsledning och arbetsrätt, såsom fallet var 
i de gamla utbildningarna. Centralt tittar man också 
på vilka utbildningskrav man skall ställa på den 
grundläggande utbildningen för baspersonal, 
respektive vilka specialiseringar man behöver. 
Detta är endast några av de centrala initiativ som är 
på gång inom området. 

 
LOV (Lag om valfrihetssystem) 
 
Bearbetas för närvarande inom förvaltningen med 
mål att lägga ett förslag under januari 2011. En del 
av införandeprocessen kommer, under 

förutsättning av vederbörliga beslut sker, under 
2011. Syftet är att ytterligare stärka individens 
möjlighet att påverka val av utförare. 

 
Införande av nytt IT-system (vård/omsorg/LSS) 
 
Upphandling pågår under hösten 2010 och 
införandet skall enligt plan ske under 2011. Här 

kommer att finnas en särskild projektorganisation 
till en kostnad av cirka 330 tkr.  

Organisationsförändring  
 
Socialförvaltningen har, enligt kommunens policy, 
sedan 2002 haft en så kallad platt organisation med 
endast två chefsled (förvaltningschef och 
enhetschefer/IFO-chef). Inledningsvis innebar det 
att förvaltningschefen var direkt chef för cirka 25 
medarbetare, varav 17 chefer. En platt organisation 
har sina fördelar när verksamheten befinner sig i 
ett lugnt skede. Den är däremot direkt olämplig när 
utvecklingstakten måste vara hög. Då krävs 
ledningsresurser. Socialförvaltningen har förändrat 

organisationen inom IFO, där det numera finns 
enhetschefer för vissa delar av verksamheten. 
Samma gäller inom LSS där en avdelningschef 
leder det omfattande utvecklingsarbete som nu har 
inletts. Det hade inte varit möjligt i den gamla 
organisationen. Här har man höjt kvalitén och 
minskat kostnaderna.  
Vård och omsorg är ett område där det krävs ett 
omfattande utvecklingsarbete framöver för att ligga 
rätt i förhållande till framtiden och de krav som 
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ställs både från kommunmedborgare, 
uppdragsgivare och centrala myndigheter. Kravet 
är att egendriften skall hålla en mycket hög kvalitet 
och ligga i framkant. Enhetscheferna har rätt till ett 
kvalificerat och tillräckligt stöd inom områdena 
personaladministration, ekonomi och 
verksamhetsutveckling. Man har också rätt till ett 
individuellt anpassat stöd från sin chef i 
ledningsfrågor (coach). Förvaltningschefen skall 
ha en mer övergripande, ledande och samordnande 
roll i förhållande till förvaltningen i sin helhet och 
som en del i kommunkoncernen. Detta är inte 

enkelt idag eftersom förvaltningschefen ofta får gå 
in i detaljärenden av vitt skilda slag som 
verksamhetens volym och komplexitet med 
automatik genererar. Det handlar både om rena 
personalärenden som individärenden. 
Förvaltningen föreslår därför att det inrättas en 
tjänst som vård- och omsorgschef med uppgift att 
leda och utveckla de kommunala utförarnas 
verksamhet. Detta görs enligt modell från LSS där 
det decentraliserade ansvaret har behållits. 
Kostnaden beräknas till cirka 800 tkr. 

Uppdrag översyn av vård och omsorg  
 
Förvaltningschefsgruppens förslag ligger som en 
utgångspunkt för budget 2011. Här finns ett  
 

 
förslag om uppdrag att göra en allmän översyn av 
vård och omsorg med mål att effektivisera med 1 
000 tkr. Budgetarbetet visar att behovet är 820 tkr. 

Ytterligare konkurrensutsättning  
 
Vidare finns också i förvaltningschefsgruppens 
förslag en punkt om ytterligare 
konkurrensutsättning med mål att reducera 

kostnaderna med 1 000 tkr. För att gå vidare i 
denna fråga krävs dock ett uppdrag från politiken.       

 
    

LSS-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 insatsen boende med särskild service ingår 
omvårdnadsinsatser för att stärka den enskildes 
förmåga genom stöd och hjälp med dagliga 
personliga behov. Fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter ingår också som en del av insatsen.

 

LSS-verksamhet Utfall Budget Budget
antal personer med beslut 2009 2010 2011
Personlig assistans 37 37 43
Bostad med särskild service/fam.hem 41 41 43
Annan särskild anpassad bostad 2 2 1

4 4 1
Daglig verksamhet 89 89 91
Ledsagarservice/avlösning 51 51 56
Kontaktperson 54 54 39
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Verksamhetsförändringar 
Allmän verksamhetsinriktning - tjänstegarantier 
 
Verksamheten skall ha en stark 
habiliteringsinriktning där personer med 
funktionshinder ges möjlighet till största möjliga 
självständighet. Inom boendet betyder det träning 
till att bo så självständigt som möjligt. Inom daglig 
verksamhet betyder det att arbeta så mycket som 
möjligt ut mot den reguljära arbetsmarknaden och 
därvid ta hjälp av ordinarie 
arbetsmarknadsåtgärder. 
Som en viktig del i detta har socialförvaltningen 
för avsikt att utforma tjänstegarantier inom olika 
områden. Tjänstegarantierna kommer att utge 
löften om en viss kvalitetsnivå. När det gäller 

boende med särskild service kommer det att handla 
om möjligheten till egen kontaktperson och en 
garanterad nivå fritidsaktiviteter. Inom daglig 
verksamhet kommer möjligheten till att pröva sin 
sysselsättningsförmåga på den öppna 
arbetsmarknaden att förstärkas. En övergripande 
tjänstegaranti vad gäller bemötande kommer också 
att formuleras. Detta är en del i det 
utvecklingsarbete för att åtgärda de 
kvalitetsproblem som verksamheten haft under 
2010. Förslag om tjänstegarantier kommer att 
läggas till socialnämnden under 2011. 

 
LSS-boende 
 
Behovet av LSS-boende under 2011, kan 
tillgodoses inom nuvarande antal gruppbostäder. 
Detta förutsatt att viljeinriktningen i LSS-planen 
2007-2016 följs, när det gäller att personer som 
utvecklat omsorgsbehov som är relaterat till 
åldrandet och inte till funktionshindret. I en 
inventering som gjorts innebär detta att tre 
personer erbjuds boende inom äldreomsorgens 
särskilda boende. 
För att möta behovet av boende inom LSS-
verksamheten under de kommande åren krävs att 

en boendeplanering startar under 2011. Under 
2013-2014 finns det 16 nya kända brukare som 
behöver någon form av LSS-boende samt daglig 
verksamhet. Den kan tillkomma enstaka nya 
utifrån som vi idag inte känner till. Den 
boendeform som kommer att efterfrågas är 
förmodligen både trapphus och gruppbostad. 
Mycket talar för att det behövs ytterligare ett 
trapphusboende för cirka sex personer och en 
gruppbostad för cirka fem personer med inflyttning 
2013. 

Daglig verksamhet - arbetskonsulent  
 
Innehållet i insatsen dagligverksamhet ska bidra till 
personlig utveckling och att främja delaktighet i 
samhället. På längre sikt bör den enskildes 
möjlighet till arbete också beaktas. För detta arbete 
krävs att en arbetskonsulent knyts till 
verksamheten. Dennes arbete inriktas på att möta 
brukares önskemål och behov av daglig 

verksamhet ute i samhället, att utforma ett nära 
samarbete med framförallt försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen och för att arbeta med att 
ständigt utveckla den enskildes möjligheter till 
arbete på den öppna arbetsmarknaden. Enstaka 
brukare kan dock behöva plats på mer traditionellt 
dagverksamhet. Total kostnad beräknas till 700 tkr. 

Handläggarresurs för ledsagare, avlösning och kontaktpersonsverksamhet   
 
För att klara verkställa den ökade mängden och de 
förändrade kraven från brukarna, när det gäller 
insatserna kontaktpersoner, avlösare och ledsagare, 
krävs tillskott av en handläggartjänst motsvarande 
en tjänst på 50 %. Under 2011 måste också 
samtliga ärenden gås igenom och 

genomförandeplaner upprättas. Det är ett krav som 
tillsynsmyndigheterna ställer och som vi inte 
uppfyller idag. Under denna period behöver 
förvaltningen tillfälligt utöka resurser till en heltid. 
Total kostnad beräknas till 420 tkr.  
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Närstående stöd inom LSS 
 
Under 2011 kommer ett närstående stöd, 
tillsammans med närstående centrum, att utvecklas 
för närstående till brukare inom LSS. En 
kartläggning har gjorts angående behovet av stöd. 

Stöd som har efterfrågats är enskilt stöd, 
temagrupper och självhjälpsgrupper. Detta kommer 
att utformas. Ett mål är också att under året utse 
fyra anhörigombud.

 

Mål 

Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor 
  

Fullmäktigemål

Barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållanden.

Beroendet av alkohol och droger skall motverkas och hållas på lägsta möjliga nivå.
Människor med otillräckliga inkomster skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå och ges stöd att bli 
självförsörjande.

Flyktingar skall ges stöd för att kunna integreras i samhället och leva ett självständigt liv. 
 
 
Socialnämndens mål för individ- och familjeomsorgen 
 
Individ- och familjeomsorg Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt? 
Tillgänglighet
Klientens upplevelse av att komma i kontakt 
med socialtjänsten Genom årlig enkät

När 90 % upplever socialtjänsten som 
tillgänglig.

Information/rättssäkerhet
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
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.

Hjälpen i sin helhet
Hur nöjd är klienten och har förväntningarna 
uppfyllts? Genom årlig enkät

 När 90 % är nöjda och förväntningarna har 
uppfyllts.

Barn och ungdom

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 
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Individ- och familjeomsorg forts. Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt? 
Familjerätt
Samarbetssamtalen skall leda till en 
överenskommelse eller ett avtal

Statistik När 75 % har gjort en överenskommelse 
eller ett avtal

Vuxenvård
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
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 

Flyktingmottagning
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
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
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 

 

Vård och omsorg 
 
Mål 
 

Fullmäktigemål
Personer med nedsatta funktioner skall ha möjlighet att leva och bo så normalt och självständigt som 
möjligt och det skall vara tryggt att åldras i Simrishamn.

 

Socialnämndens mål för vård och omsorg 
 

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". 
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Vård och omsorg forts. Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt? 
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”.

 
 

Socialnämndens mål för vård och omsorg 
 
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 ska inte ha trycksår. Mäts genom månatlig 
verksamhetsuppföljning.

Antalet fall ska minska i förhållande till 
befolkningsstrukturen.

Den enskilde ska inte falla. Mäts genom avvikelser. Antalet fall ska minska i förhållande till 
befolkningsstrukturen.
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LSS-verksamhet 
 
Mål 
 

Fullmäktigemål

Personer med nedsatta funktioner skall ha möjlighet att leva och bo så normalt och självständigt som 
möjligt.

 

Socialnämndens mål för LSS-verksamheten 
 
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

 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna 
 
Förslag till effektiviseringar 
  
Inom socialnämndens verksamhet bedrivs sedan 
lång tid tillbaka ett kontinuerligt arbete med att 
effektivisera och anpassa verksamheten. Det har 
visat sig mycket framgångsrikt under de år som 
gått.  Det finns inga enkla besparingar längre och 
osthyvelprincipen är ingen framkomlig väg.  

möjligt. Det ger bättre livskvalitet samtidigt som 
tillgängliga resurser räcker till mer. Trots detta 
kommer det att behövas ett kraftigt resurstillskott 
framöver för att klara främst boende och daglig 
verksamhet. 
Inom vård och omsorg måste strategin vara att göra 
det möjligt för medborgarna att kunna bo hemma 
så länge som möjligt. För att nå detta mål krävs en 
välfungerande hemtjänst och hemsjukvård, 
fungerande anhörigstöd, öppna verksamheter vid 
dagcentraler, förebyggande hembesök, att vi 
provar nya lösningar för att tillgodose behoven 
med mera. Framförallt krävs det ett stort utbud av 
tillgängliga bostäder, till exempel 
trygghetsbostäder i olika former. Här har 
kommunen en viktig uppgift i att stötta denna 
process genom olika former av stöd och stimulans. 
Även med detta kommer det att krävas 
resurstillskott framöver. 

 
Det krävs en långsiktig kommunövergripande 
strategi för att klara de ökade behov som de 
demografiska förändringarna innebär både vad 
avser ökat antal äldre och fler som är i behov av 
LSS-insatser. Utvecklingen följer 
befolkningsutvecklingen och ligger i linje med den 
analys som SKL: s experter lämnade till 
kommunen hösten 2007. Socialnämndens strategi 
vad gäller LSS är att genom ett aktivt arbete verka 
för att personer med funktionshinder tränas till att 
bli så självständigt fungerande individer som  
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Förslag till samverkansområden med grannkommunerna 
 
Förslag: Socialnämnden har hela tiden inrikt-
ningen att söka samverkan där det är bra för 
medborgarna och leder till ökad kostnadseffek-
tivitet. Ett område som är lämpligt är handläggning 

av serveringstillstånd. Här finns intresse från 
tjänstemännen i Ystad, Tomelilla och Simrishamn 
att samverkan. Dock har ännu inte samtliga 
kommuner ställt sig positiva till detta.   
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