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BUDGETKOMMENTARER 
 
 
 
Budgetprocessen 
Kommunens budgetprocess innebär att 
kommunstyrelsens budgetberedning 
tillsammans med nämndernas presidier hade 
ett gemensamt budgetmöte i april för 
genomgång av den ekonomiska situationen, 
nämndernas budgetmaterial samt förslagen till 
fullmäktigemål. Därtill avrapporterades 
förvaltningschefsgruppens åtgärdsprogram 
med syftet att nå en budget i balans år 2012. 
Efter budgetmötet påbörjades en central 
beredning av budgeten. Kommunfullmäktige 
beslutade om budgeten i slutet av augusti. 
Beslutet innehåller skattesats, driftramar, 
investeringsramar, mål för god ekonomisk 

hushållning samt fullmäktigemål för 
verksamheten. 
 
Respektive nämnd har under hösten utarbetat 
en mer detaljerad budget inom den 
ekonomiska ramen. Därtill har 
fullmäktigemålen konkretiserats i form av 
nämndsmål. I slutet av november har 
nämnderna informerat fullmäktige om budget 
och nämndsmål. Nämnderna har även 
återkommit med förslag till investeringsbudget 
på projektnivå inom den fastställda ramen. I 
december har fullmäktige slutligen fastställt 
investeringsbudgeten på projektnivå. 

 
Budgetförutsättningar 
Budgeten bygger på oförändrad skattesats, det 
vill säga 20,51 % av den beskattningsbara 
inkomsten. Befolkningen har i enlighet med 
beslutad prognos beräknats minska från 
19 297 invånare årsskiftet 2010/2011 till 
19 176 invånare vid ingången av år 2014. 
Prognosen bygger på en statistisk framräkning 
utifrån rådande förhållanden. 
 
Den i befolkningsprognosen förändrade 
ålderssammansättningen de kommande åren, 
det vill säga 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 2012 (avser barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden).  
 
Nämndernas ramar, exklusive 
kapitalkostnader och internhyra, för år 2011 är 
uppräknade med en sammanvägd löne- och 
priskompensation på i genomsnitt ca 2,6 
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 2011 och 2012. 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, sänks från 4,3 
procent år 2011 till 4,2 procent år 2012. 
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 drygt 8 
mnkr i intäkter. 

• En avvikelse mot 
befolkningsprognosen på 100 invånare 
motsvarar drygt 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, 5 §) ska det för 
ekonomin anges finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Som övergripande finansiellt mål i 
Simrishamns kommun gäller:  
 

• 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 2012 görs ett undantag. 
För detta år är målet att i bokslutet 
minst redovisa ett överskott 
motsvarande 0,5 procent. 

• 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, 5 §) 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 positivt flyttnetto ges 
möjlighet att bibehålla den goda 
servicenivån 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 
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tvingande föreskrift. Nämnderna har såväl 
befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder 
för att hålla både budgetens ram och för att 
genomföra budgetens intentioner. 
 
När avvikelse befaras, ska nämnd omedelbart 
vidta åtgärd. Nämndens ansvar består i att 
antingen själv besluta om åtgärder eller ge 
förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige (kommunstyrelsens 
beslut § 130/1999). Utgångspunkten bör vara 

att endast i de fall nämnden helt saknar 
möjlighet att vidta åtgärder inom det egna 
ansvarsområdet kan frågan överföras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen erhåller under året 
ekonomisk uppföljning från nämnderna i form 
av fem gemensamma helårsprognoser. Till 
kommunfullmäktige lämnas information i 
delårsrapporten. 

 
Driftbudget 
Basen för budget 2012 utgörs av budget 2011. 
Denna budget har justerats med tillkommande 
beslut som påverkar ramarna. För vidare 
information om respektive nämnds ram, se 
bilaga till dessa budgetkommentarer. 

I tabell 1 redovisas av fullmäktige fastställda 
ramar för år 2012. För de två kommande åren 
redovisas en beräkning av den ekonomiska 
utvecklingen vid oförändrade ramar. 

 
Tabell 1: Driftramar för år 2012 samt beräkning av åren 2013 och 2014  
 

Driftbudget (tkr) Ram Beräkning Beräkning 

  2012 2013 2014 
Kommunfullmäktige  -810   
Revision -1 000   
Valnämnd -20   
Överförmyndare -1 665   
Kommunstyrelse -67 328   
Myndighetsnämnd -575   
Samhällsbyggnadsn, exkl VA -43 251   
Samhällsbyggnadsn -VA 0   
Kultur- och fritidsnämnd -34 963   
Barn- o utbildningsnämnd -345 585   
Socialnämnd -390 281   
Delsumma -885 478 -885 478 -885 478 
Pris- och lönekompensation   -22 400 -45 800 
Internhyressystemet, drift   -1 100 -2 300 
Verksamheten -885 478 -908 978 -933 578 
Finansiering 883 953 906 053 929 053 
Årets resultat -1 525 -2 925 -4 525 
Från pensionskapitalet1 5 300 6 800 7 600 
Balanskravsresultat 3 775 3 875 3 075 

 
1 I förväg fastställda uttag från pensionsplaceringen. 
 
Nämnderna och styrelsen tilldelas 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.  
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Finansieringen har beräknats enligt följande: 
 
Tabell 2: Specifikation av finansieringen   
 

Finansiering (tkr) 2012 2013 2014 
Pensioner -47 200 -50 000 -52 000 
Interna pensionsavgifter 29 000 29 500 30 000 
Interna kapitalkostnader 56 053 56 053 56 053 
Momsavlyft  3 900 3 900 3 900 
Personalkostnader (semester) -1 400 -1 600 -1 600 
Kommunstyrelsens förfogande  -1 000 -1 000 -1 000 
KS förfogande; omställn skolverks. -4 000 -4 000 -4 000 
KS föreb insatser barn och unga -1 500 -1 500 -1 500 
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 0 
Räntekostnader -6 800 -7 000 -7 000 
Ränteintäkter 3 100 3 200 3 200 
Avskrivningar -35 000 -35 500 -36 000 
Skatter, statsbidrag 888 800 914 000 939 000 
Summa  883 953 906 053 929 053 

 
Under finansieringen ingår två poster som 
senare kommer att utfördelas till berörda 
nämnder. Kommunstyrelsens förfogande 
avseende omställning av skolverksamheten är 
tänkta att finansiera anpassningskostnader till 
följd av ett lägre elevantal. Förebyggande 
insatser för barn och ungdomar är ett 
gemensamt projekt mellan kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden. Avsikten är att en av 
dessa nämnder ska erhålla budgetansvaret. 
 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en 
prognos från SKL, maj 2011, i kombination 
med kommunens egen befolkningsprognos. 
Beloppen avseende skatter och statsbidrag 
specificeras i nedanstående tabell: 

 
Tabell 3: Specifikation av skatter och statsbidrag (se finansieringen)  
 

Skatter, statsbidrag (tkr) 2012 2013 2014 

Skatteintäkter 678 700 702 400 724 100 

Inkomstutjämning 172 700 173 600 175 700 

Kostnadsutjämning -1 300 -2 000 -2 200 
LSS-utjämning -2 200 -2 200 -2 200 
Fastighetsavgift 40 900 42 200 43 600 
Summa  888 800 914 000 939 000 

 
Ekonomisk plan åren 2013 och 2014 
I den ekonomiska planen är genomsnittlig löne- och priskompensation beräknad till ca 2,8 procent 
per år för åren 2013 och 2014.  
 
Investeringsbudget 
För investeringsverksamheten gäller följande 
regler: 

• Ansvarig nämnd tilldelas av 
fullmäktige en eller flera 
investeringsramar. Nämnden har att 
inom ram lämna förslag till budget 
fördelad på investeringsprojekt. 

Budget på projektnivå fastställs av 
fullmäktige. 

• Investeringsprojekt som överstiger 
500 tkr ska särredovisas i nämndernas 
förslag till fullmäktige. Projekt till ett 
lägre belopp kan i förslaget till 
fullmäktige ges en samlad benämning, 
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exempelvis ”Övriga mindre 
investeringar”. Information om vad 
som ingår under en sådan benämning 
ska framgå av förslaget. I redovisning 
och uppföljning ska även projekt 
understigande 500 tkr utgöra separata 
projekt. 

• 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. 

• Nämnderna har efter att fullmäktige 
fastställt investeringsbudgeten på 
projektnivå rätt att inom ramen göra 
omprioriteringar innebärande att nya 
investeringsprojekt till ett belopp av 
högst 500 tkr kan genomföras. 

• I det fall ett investeringsprojekt 
överskrider budget ska finansiering 

ske genom omprioritering inom 
tilldelad ram. Innebär 
omprioriteringen att 
investeringsprojekt beslutade av 
fullmäktige inte kan genomföras under 
året har nämnden skyldighet att 
informera fullmäktige om detta. 

• Slutredovisning ska ske till 
fullmäktige senast sex månader efter 
att investeringen har slutförts för 
projekt med investeringsbelopp 
överstigande 2 mnkr. 

 
Nämnderna, med undantag för 
samhällsbyggnadsnämnden, har i juni 
tilldelats en investeringsram. Samhälls-
byggnadsnämnden erhöll investeringsramar 
till skattefinansierad verksamhet med en 
särskild ram för upprustning av skollokaler 
samt till vatten- och avloppsverksamheten.  
Investeringsbudget till vatten- och 
avloppsverksamhetens projekt landsbygdens 
vatten kommer att beslutas i särskild ordning.  

 
Tabell 4: Investeringsramar för år 2012 
  

Investeringsbudget (tkr) Ram, 2012 

Kommunstyrelse -1 900 

Samhällsbyggnadsnämnd -20 000 

Kultur- och fritidsnämnd -1 000 

Barn- och utbildningsnämnd -1 000 

Socialnämnd -3 000 

Upprustning skollokaler -4 900 
S:a Skattefinansierad verksamhet -31 800 
SbN: Vatten- och avloppsinvest -7 000 

SbN: Landsbygdens vatten   

Summa Nettoinvesteringar -38 800 
Anslutningsavgifter VA1   

S:a Nettoinvest ./. Anslutningsavg -38 800 
 

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

 
I december har fullmäktige, efter förslag från nämnderna, fastställt investeringsbudgeten på 
projektnivå.  
 
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 
2012 ingår beräknade vinster med 0,5 mnkr. 
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Resultat-, finansierings- respektive balansbudget 
Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finansierings- och balansbudgetar.  
 
Tabell 5: Resultatbudget 
 

Resultatbudget (tkr) 2012 2013 2014 
Nettokostnader -851 625 -877 625 -903 725 

Avskrivningar -35 000 -35 500 -36 000 

Summa  -886 625 -913 125 -939 725 
     
Skatter och statsbidrag 888 800 914 000 939 000 
Ränteintäkter 3 100 3 200 3 200 
Räntekostnader -6 800 -7 000 -7 000 
Årets resultat -1 525 -2 925 -4 525 
Från pensionskapitalet 5 300 6 800 7 600 
Balanskravsresultat 3 775 3 875 3 075 

 
Tabell 6: Finansieringsbudget  
 

Finansieringsbudget (tkr) 2012 2013 2014 
Tillförda medel     
Resultat från driftbudget 3 775 3 875 3 075 
Avskrivningsmedel 35 000 35 500 36 000 
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 
Nya lån 0 0 0 
Minskning av likvida medel 25 0 0 
Summa 38 800 39 375 39 075 
     
Använda medel     
Nettoinvest, inkl anläggningsavg  38 800 39 375 39 075 

Amortering/ökning likvida medel 0 0 0 
Summa 38 800 39 375 39 075 

 
För åren 2013 och 2014 har investeringsnivån antagits motsvara utrymmet för självfinansiering. 
  
Tabell 7: Balansbudget  
 

Balansbudget (mnkr) 2012 2013 2014 
Tillgångar  1 053 1 050 1 046 
Skulder 465 465 465 

Eget kapital 588 585 581 

Summa skulder och eget kapital 1 053 1 050 1 046 

Soliditet (Eget kapital / Tillgångar) 56% 56% 56% 
 
Notera att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 
2010 samt fastställd budget för år 2011. Beräknad utveckling följer resultatbudget och 
finansieringsbudget enligt ovan. 
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Bilaga till budgetkommentarer – förklaring till ramberäkning  
Driftbudget (tkr) 1. 

Beslutade 2. Löne-  3. Justering 4. Budget 5. Övriga 6. Ramar 7. Justering 8. Övriga Reviderade 
  föränd- och kapital- 2011 omr förändringar beslutade intern- tillkomm. ramar 
  ringar m.m. priskomp kostn till 2012 våren 2012 hyror förändr 2012 
Kommunfullmäktige    -20   -810   -810     -810 
Revision   -20   -1 000   -1 000     -1 000 
Valnämnd   0   -20   -20     -20 
Överförmyndare   -45   -1 665   -1 665     -1 665 
Kommunstyrelse 6 269 -1 525 396 -65 730 -1 250 -66 980 -243 -105 -67 328 
Myndighetsnämnd   -15   -575   -575     -575 
Samhällsbyggnadsnämnden -6 592 -600 19 -41 369 -1 700 -43 069 -182   -43 251 
Kultur- och fritidsnämnd   -530 211 -34 874 100 -34 774 -204 15 -34 963 
Barn- och utbildningsnämnd 250 -7 600 295 -347 834 2 575 -345 259 -371 45 -345 585 
Socialnämnd   -9 625 -18 -394 565 4 650 -389 915 -411 45 -390 281 
Internhyressystemet   -1 100 762 -338 -200 -538 538   0 
Verksamheten -73 -21 080 1 665 -888 780 4 175 -884 605 -873 0 -885 478 
Finansieringen       889 480 -6 400 883 080 873 0 883 953 
Årets resultat       700 -2 225 -1 525 0 0 -1 525 
Från pensionskapitalet       5 300   5 300     5 300 
Balanskravsresultat       6 000 -2 225 3 775 0 0 3 775 

          1. Beslutade förändringar som påverkar 2012; 
        Kommunstyrelsen har erhållit tillskott för kompletterande ansvarsförsäkring, 28 tkr (KS § 282/10) samt för nytt bankavtal (samtidigt högre ränteintäkter under  

finansieringen), 45 tkr (KS § 17/11). Hamnverksamheten har överförts från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden, 6 592 tkr. Barn- och utbildningsnämnden  
har under ett antal år betalat 330 tkr till kommunstyrelsen för IT-service på Österlengymnasiet. Avtalet upphör och regleras genom budgetjustering på 250 tkr. 
2. Löne- och priskompensation; Nämnderna har i genomsnitt erhållit 2,6 procent i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader och internhyror). 

 3. Justering av kapitalkostnaderna; Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader medför justering av ramarna. Samtidigt ökar den interna intäkten under finansieringen. 
4. Budget -11 omräknad till 2012; Denna summakolumn syftar till att visa respektive nämnds ramar med oförändrade resurser 2012 jämfört med 2011. 

 5. Övriga förändringar under våren; Avser ökade respektive minskade ramar utöver justeringar enligt kolumnerna 1-3. 
   6. Beslutade ramar; Av fullmäktige i juni fastställda ramar. 

       7. Justering internhyror; Kommunstyrelsens uppdrag att justera ramarna utifrån omräknade internhyror. 
    8. Övriga tillkommande förändringar 

          
Funktionen som barn- och elevombudman inom kommunstyrelsen har delfinansierats av barn- och utbildningsnämnden (45 tkr), 

  socialnämnden (45 tkr) och kultur- och fritidsnämnden (15 tkr). Budgetjustering ska ske med nämnda belopp (KS § 129/11) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Ordförande: Christer Akej (M) 
1:e vice ordförande Håkan Erlandsson (C) 
2:e vice ordförande Else-Beth Rolf (S) 
 

Kommunfullmäktiges ansvarsområde 
Kommunfullmäktige är Simrishamns 
kommuns högsta beslutande församling. 
Kommunfullmäktige fattar beslut i alla 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen, t.ex. mål och 
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor, 
översiktsplaner och detaljplaner som styr 
användningen av mark och vatten i 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige fattar också beslut om 
nämndernas organisation och 
verksamhetsformer. Kommunfullmäktige styr 
de kommunala nämnderna genom reglementen 
som anger nämndernas arbetsuppgifter, genom 
verksamhetsmål i t.ex. verksamhetsplaner eller 
budget, men också genom beslut med direkta 
anvisningar för nämndernas verksamhet. 
 
Det är kommuninvånarna som utser 
ledamöterna i kommunfullmäktige vid 
allmänna val vart fjärde år. Vid de allmänna 
valen i september 2010 valdes ledamöterna för 

mandatperioden 1 november 2010 – 31 oktober 
2014. Kommunfullmäktige har 49 ledamöter 
och 30 ersättare. De 49 ledamöterna fördelar 
sig på följande partier: Moderata 
samlingspartiet 14, Centerpartiet 4, Folkpartiet 
liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, 
Socialdemokraterna 13, Vänsterpartiet 1, 
Miljöpartiet 3, Feministiskt initiativ 4, 
Österlenpartiet 4 och Sverigedemokraterna 3. 
 
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. 
bokslut och årsbudget. 

 

Ekonomisk ram 
Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2010 2011 2012

691 790 810  
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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. Det 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 tilldelade medel. 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 
medlen används. 
 

Ekonomisk ram 
Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2010 2011 2012

374 980 1 000

 
 
 
Investeringar Budget Budget
(tkr) 2011 2012
varav: 0 0

 
 
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. 
Vidare ingår granskningar av olika omfattning, 
såväl djupgranskningar som löpande 
granskning. Revisionen genomför också 

kontinuerligt verksamhetsbesök. Det 
revisionella arbetet innebär 
informationsinsamling samt bedömning och 
värdering av erhållen information. Revisionen 
har också ansvar för att kommunicera sina 
iakttagelser och slutsatser till berörda nämnder 
och förvaltningar. Sammantaget har revisionen 
därför ett ansvar att ständigt pröva och 
utveckla sina metoder för att bidra till en 
utveckling av kommunens verksamheter.   
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Mål  

 
 
Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna   
Förslag till effektiviseringar   
Vi gör bedömningen att en effektivisering sker 
bäst genom en bättre och utvecklad dialog med 

berörda nämnder om de slutsatser som 
revisionen gör.

 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna   
Revisionen ingår i samverkan med övriga 
SÖSK-kommuners revisionskollegier. Vidare 
har kommunrevisionen i Simrishamn inlett en 
samverkan med Båstad kommun revisorer 

utifrån det faktum att det finns stora 
strukturella likheter kommunerna emellan 
ifråga om demografi och näringslivsstruktur.  

 
 

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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VALNÄMNDEN 
 
 
 
Ordförande: Bo Håkansson (M) 
Vice ordförande: Maria Andersson (S) 
 
Valnämndens ansvarsområde 
Valnämnden har sju ledamöter och sju 
ersättare. Valnämnden ansvarar för att 
förbereda och genomföra allmänna val och 
folkomröstningar på lokal nivå. Huvudregeln 
för kommunal rösträtt är att man ska vara 
folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år 
senast på valdagen. Av Simrishamns kommuns 
ca 19 200 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 genomförs nästa gång år 
2014. 
 
Val till Europaparlamentet sker vart femte år 
samtidigt i alla medlemsstater. EU-val sker 
nästa gång år 2014. Valet genomförs under en 
gemensam vecka i maj/juni. I Sverige infaller 
alltid valet på en söndag. 
 
Under budgetåret 2012 genomförs alltså 
varken val eller folkomröstning. Anslaget 2012 
ger valnämnden möjlighet att under ett 
”mellanår” hålla sammanträde för att bland 
annat genomföra en översyn av 
valdistriktsindelningen.

 
 
Ekonomisk ram 
Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2010 2011 2012

321 20 20  
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ÖVERFÖRMYNDAREN 
 
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 
egendom, bevaka rätt och sörja för person, 
förvaltarskap – motsvarande omfattning som 
godmanskap, men tvingande samt förmynder-
skap – mestadels kontroll av föräldrars för-
valtning av underårigas medel. Tingsrätten 
fattar beslut om dessa godmanskap samt om 
förvaltarskap efter utredning och förslag från 
överförmyndaren. 
 
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, förordna en god man. Den gode 
mannen går in i vårdnadshavarens ställe och 
får samma juridiska rättigheter och skyldighet-
er som denne. Simrishamns kommun tar från 
och med senhösten 2007 emot ensamkom-
mande flyktingbarn i Borrby och från och med 
senhösten 2009 har verksamheten ökat när ett 
nytt boende öppnade i Simrishamn. Det finns i 
dag arton ensamkommande barn i kommunen.

Ekonomisk ram 
 

Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2010 2011 2012 
 1766 1 620 1 665 

 
Personalkostnader (inkl. personalomkostnader 
som t.ex. omkostnadsersättning och reseersätt-
ning) utgör knappt 98 % av den totala kostna-
den för överförmyndarverksamheten. Den 
administrativa bemanningen är överförmyn-
dare motsvarande heltid och ersättande över-
förmyndare som går in vid överförmyndarens 
semester eller annan frånvaro. Vidare cirka 
165 gode män och förvaltare med allt ifrån ett 
till tio uppdrag per person; dock betalar en del 
huvudmän själva den gode mannens eller för-
valtarens arvode utifrån kriterier uppställda i 
föräldrabalken. 
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-
manskap som beslutas av Tingsrätten. Arvo-
dena 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 där arvoderingen någorlunda ska stå i 
relation till omfattning och svårighetsgrad i 
uppdraget. Detta medför att kostnaderna ökar 
både utifrån ökningen av antalet ärenden och 
utifrån ökningen av ärendenas svårighetsgrad. 
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En enkel omvärldsanalys visar, som alla kän-
ner till, att befolkningen blir allt äldre i Sim-
rishamns 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 ansök-
ningar där grunden för ansökan är psykisk 

utvecklingsstörning, psykisk sjukdom men 
framförallt ansökan från unga människor med 
Asperger eller ADHD. Detta 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 verksam-
heten ökar.

Mål 
 

 
 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna  
Förslag till effektiviseringar samt förslag till samverkansområde med grannkommunerna 
 
Överförmyndarverksamheten arbetar sedan 
flera år på ett konsekvent sätt med förändring-
ar, förbättringar och effektiviseringar för att 
kunna möta den ökande ärendemängden. Ett 
bra exempel på detta är överförmyndarens del 
av kommunens hemsida. 
 
Troligen kommer nya effektiviseringar att ske i 
samverkan med grannkommunerna. 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor 
sedan cirka sju år tillbaka. Även Skurups 
kommun deltar emellanåt i detta samarbete, 
dock inte regelmässigt. De områden som sam-
arbetet hittills omfattat är gemensam utbild-
ning 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 har gemensam nämnd sedan 1 
januari 2011. Under år 2010 har en mer nära 
samverkan inletts mellan dessa kommuner och 
Simrishamn. De områden som samverkan om-
fattar och som är tänkt att leda till utveckling 
och effektivisering är bl.a. utveckling av eget 
arbetssätt och metodik, riktlinjer för gransk-
ning av ställföreträdarnas redovisning, utveckl-
ing av hemsidorna, förbättrat introduktions-
material, utbildning av ställföreträdare samt 
sammanställa arbetsordningar i skriftliga ma-
nualer. Tomelilla kommun har beslutat om en 
organisationsförändring och när denna är ”på 
plats” är det troligt att även Tomelilla vill ingå 
i denna nära samverkan

 
 
 
 

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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KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande: Anders Johnsson (m) 
1:e vice ordförande: Håkan Erlandsson (c) 
2:e vice ordförande: Karl-Erik Olsson(s) 
Förvaltningschef: Anna Thott 

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

• ansvara politiskt för upprättande av 
översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt för 
genomförande av samråd och 
utställningar av förslag till planer 

• 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, 

• utveckla ett bra företagsklimat för 
näringslivet 

 

Ekonomisk ram  
  Bokslut Budget Budget 
tkr 2010 2011 2012 
Driftram  64 289 64 278 67 328 
varav:     
Kommunledning  11 016 10 257 10 560 
Ekonomistyrning och finansiering 3 856 3 789 4 082 
Gemensam administration och IT-verksamhet 9 515 10 083 11 466 
Personalpolitik och personaladministration 7 780 8 231 8 419 
Näringsliv 2 545 2 147 2 287 
Marint centrum 1 189 1 142 1 166 
Information och marknadsföring 1 381 1 370 1 497 
Turistenhet 2 481 2 786 2 899 
Säkerhet 13 456 13 937 14 309 
Samordnad verksamhet  11 070 10 536 10 643 
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    Budget Budget 
tkr   2011 2012 
Investeringar 

 
3 100 1 900 

varav: 
 

   
IT-investeringar 

 
400 880 

Telefonisystem 
 

350 500 
Inventarier KLK 

 
75 90 

Inventarier turistbyrån 
 

125 25 
Inventarier tegelmagasinet 

 
125   

Ärendehanteringssystem 
 

500   
Tomrör bredbandsutbyggnad 

 
225 225 

E-tjänster 
 

1 300   
Inredning södra kaj   180 

 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledning 
Kommunledningskontoret skall bistå 
kommunstyrelsen i deras arbete och ha ett 
helhetsperspektiv på kommunen och dess 
verksamhet.  
 
Kommunledningskontoret skall leda och 
samordna planering och uppföljning av 
ekonomi och verksamhet, reformera och 
effektivisera regelverk och administration bl.a. 
i form av e-tjänster. I ansvaret ingår att följa 
samhällsutveckling, göra analyser och vara 
uppdaterad på samhällsförändringar. I 
uppdraget ingår även att driva 
utvecklingsprojekt som gynnar kommunen, 
såväl nationellt som internationellt. 
Kommunledningskontoret svarar för att 
policys, riktlinjer och beslut som rör 
organisations- och ledningsfrågor samt 
kommungemensamma utvecklingsfrågor 
genomförs på förvaltningarna.  
 
Kommundirektören svarar för att 
kommungemensamma ärenden samordnas är 
förvaltningschef samt tillika chef för 
förvaltningscheferna. Det är viktigt att bevaka 
utvecklingstendenser både nationellt och 
internationellt. 
 
Ekonomistyrning och finansiering  
Ansvarar för att upprätta kommungemensam 
budget, redovisning och bokslut, ansvar för 
den löpande finansieringen och 
likviditetsplaneringen, utvecklar 
ekonomiadministrativa rutiner samt genomföra 
ekonomiska uppföljningar. 
 

Gemensam administration och IT-
verksamhet 

Den gemensamma administrationen ansvarar 
för samordning och utveckling av 
administrativa system. Nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem införs under år 2011-
2012 i syfte att underlätta åtkomlighet och 
information såväl internt som externt.  
IT-enheten ansvarar för IT-strategisk 
planering, elektronisk infrastruktur, 
projektering, införande och förvaltning av 
kommunövergripande och gemensamma IT-
system samt IT-teknisk service till 
förvaltningarna. 
 
Personalpolitik och personaladministration 
Enheten ansvarar för att utveckla och 
genomföra en kommungemensam 
personalpolitik, stödja professionell rekrytering 
och personalutveckling. Ansvarar även för 
kommungemensamt löneadministrativt system 
inklusive system för individuell lönesättning 
samt att upprätta personalekonomisk 
redovisning och följa upp personalkostnader.  
Enheten ska driva och utveckla 
arbetsrättsfrågor för kommunen samt 
genomföra ledarutveckling. 
 
Näringsliv 
Bedriver näringslivsbefrämjande arbete samt är 
lotsfunktion för smidiga och rationella 
kontakter mellan kommun och företag. Verkar 
för utökade kontakter mellan 
skola/högskola/universitet och näringsliv. 
Stödjer befintliga företag, verkar för 
nyetablering samt underlättar för utveckling av 
näringslivsnätverk. 
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Marint centrum 
Syftet med Marint centrum är att skapa en 
arena som värnar om vår marina miljö och 
ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum 
ska vara en tillväxtmotor i regionen och stärka 
Simrishamn/Österlen som unikt varumärke för 
inflyttare, företag och besökare. 
 
Information och marknadsföring 
Samordnar och kommunicerar kommunal 
information till såväl kommuninvånare som 
anställda. Utveckla marknadsföringen av 
kommunen som inflyttningskommun. 
Utvecklar kommunens hemsida samt anpassar 
e-tjänster. 
 
Fysisk planering  
Kommunstyrelsen ansvarar politiskt för 
upprättande av översiktplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt för genomförande 
av samråd och utställningar av förslag till 
planer. Kommunstyrelsen ansvarar också för 
beredning till kommunfullmäktige inför 

antagande avseende planer med normalt 
förfarande och för antagande av planer med 
enkelt förfarande. 
 
Utveckling 
Under 2011 har ett samlat visionsarbete 
påbörjats. Syftet är att utforma en gemensam 
vision för kommunen och dess verksamheter. 
År 2012 sker ett fortsatt arbete för en tydligare 
målstyrning för samtliga verksamheter. 
 
Turism och besöksnäring  
Turistenheten ansvarar för kommunens 
turistinformation. Turistenheten följer Förturs 
regler för att driva auktoriserad blågul 
turistbyrå. Turistenheten ansvarar för 
marknadsföring av kommunen som 
turistdestination tillsammans med andra 
kommuner och partners såsom Tourism in 
Skåne. Turistenheten arbetar tillsammans med 
näringen för att verka för en positiv turism och 
produktutveckling för kommunen. 

 
Ekonomiska nyckeltal  

 
Prestations nyckeltal  

 
Översyn av nyckeltal pågår och kommer att tas upp i det kommande visions- och målstyrningsarbetet. 
 

Bokslut Budget Prognos
(tkr) 2010 2011 2012
Omsättning stuguthyrning 3014 2 900 2 800
Omsättning City break on line 2058 1 639 1 400

Bokslut Budget Prognos 
2010 2011 2012

Antal bokningar - stugor 590 560
Antal bokningar - City break online 550 466
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Mål 
  Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Fysisk planering     
1 God planberedskap för byggnation av 

lägenheter och småhus i kommunens tätorter. 
1 a Simrishamns kommun ska ha planer för alla 

typer av bostadsbebyggelse och kommunen 
ska aktivt verka för att minst 200 nya 
lägenheter produceras i kommunen under 
innevarande mandatperiod. Uppföljning ska 
ske fortlöpande och redovisas för 
kommunstyrelsen. 

   1 b Bostadsförsörjningsprogram med tillhörande 
marknadsplan ska upprättas under 2012. 

Ekonomistyrning och finansiering     
2 Kommunens ekonomiska respektive 

verksamhetsmässiga styrning är 
ändamålsenliga och uppföljningsbara på 
kommunnivå och på verksamhetsnivå. 

2 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. 

   2 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. 

Personalpolitik och personaladministration     
3 Arbetsmiljön är god och präglas av 

jämställdhet och mångfald. 
3 a En god arbetsmiljö bibehålls och följs upp 

genom årliga medarbetarenkäter. 
   3 b Ny jämställdhets/likabehandlingsplan för 2012-

2014. 
4 Personal- och lönepolitiken är gemensam för 

hela kommunen och ett stöd för 
personalförsörjningen. 

4 a Personal- och lönepolitiken förs ut i 
organisationen genom tydliga och enhetliga 
riktlinjer. 

   4 b En ny, effektivare modell för genomförande av 
den årliga löneöversynen. 

Gemensam administration och IT-verksamhet 
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 99,5 procent driftssäkerhet på nätverken. 

Näringsliv     
6 Företagen upplever företagsklimatet som bra 

och det är attraktivt för nya företag att etablera 
sig i kommunen. 

6 Vi har ett väl fungerande Näringslivsråd. 
Frukostmöten arrangeras av 
företagarföreningarna och är välbesökta. 
KSAU besöker 3-4 företag varje månad. 
Utbildningar i upphandling genomförs för små- 
och medelstora företag. 

Utveckling     
7 Aktivt utvecklings- och planeringsarbete såväl 

nationellt som internationellt skapar en positiv 
utveckling för kommunen. 

7 Marint centrum en utvecklings- och 
forskningsenhet bland annat genom 
samarbete med Ideon, Lunds universitet och 
IVL. KIMO Baltic Sea bygger ut sitt 
samarbetsnätverk och ansöker om 
projektmedel. 
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Fullmäktigemål Nämndsmål

Information och marknadsföring
8 Informationsverksamheten synliggör 

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

8 Hög tillgänglighet till information, dialog och 
tjänster baserade på medborgarnas behov 
och kommunens visioner och mål.

Turism och besöksnäring
9 Turistenheten arbetar tillsammans med 

näringen, andra kommuner och 
organisationer, för att öka besöksantalet och 
förlänga säsongen.

9a Ökat antal forum och mötesplatser som 
innebär förbättrad produktutveckling. 

9b Gemensamt informationsmaterial och 
gemensam bokningsportal finns.  

 
 
 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna  
Förslag till effektiviseringar 
Ny IT-plattform införs i kommunen. Ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem har 
upphandlats. Tillsammans med nya  
informations- och samhällsorienterade tjänster 
som kommunen driver med åtta kommuner 

kommer e-tjänster till bland annat medborgare 
och företagare att utvecklas. 
Översyn av kommunstyrelsens samtliga 
verksamheter pågår. Detta för att möjliggöra 
bättre service och högre kvalitet.
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Ordförande: Monica Gripp (m) 
1:e vice ordförande: Nils-Inge Nilsson (c) 
2:e vice ordförande: Birgitta Englander (s) 
Förvaltningschef: Robert Svensson 
 

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

Ekonomisk ram 
Driftram Bokslut Budget Budget 
tkr 2010 2011 2012 
Myndighetsnämnden 506 560 575 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsmått/statistik Bokslut 
2010 

Antal beslut i nämnd 183 
Antal beviljade bygglov  528 
Antal beviljade förhandsbesked 21 

Mål  

Fullmäktigemål 
  

Nämndsmål 

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. 

  För att få bästa möjliga kvalitet gentemot 
kommuninvånarna och spara resurser ska 
myndighetsnämnden genomföra gemensamma 
utbildningsdagar med 
samhällsbyggnadsnämnden respektive 
kommunstyrelsen. 

    Det erfordas 9 sammanträden per år för att ge 
god service åt invånarna. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Ordförande: Christer Vigren (ÖP) 
1:e vice ordförande: Kjell Dahlberg (M) 
2:e vice ordförande: Anders Åkerberg(S) 
Förvaltningschef: Robert Svensson 

 

Nämndens ansvarsområde 
Planverksamheten svarar för upprättande och 
administration av översiktsplaner, detaljplaner, 
fastighetsplaner och områdesbestämmelser 
samt för genomförande av samråd och utställ-
ningar av förslag till planer. Beslut angående 
planer fattas av kommunstyrelsen för att se-
nare antas av kommunfullmäktige. 
Projektplaneringsverksamheten, som ingår i 
samma enhet som planverksamheten, ansvarar 
bl.a. för upphandling av byggande avseende 
byförnyelser, kommunens nya industri- och 
bostadsområden samt tomtförsäljning. Beslut 
angående planer fattas av kommunstyrelsen för 
att senare antas av kommunfullmäktige. 
  
Bygglovsverksamheten hanterar ansökningar 
avseende bygglov, marklov, rivningslov, för-
handsbesked och strandskyddsdispenser. 
Verksamheten ansvarar även för tillsyn enligt 
PBL samt bedriver rådgivning i bygglovsfrå-
gor. Myndighetsnämnden fattar beslut i dessa 
frågor. MBK (Mätmomg-Beräkning-Kartering) 
ansvarar för kommunens geografiska kartsy-
stem genom uppbyggnad och ajourhållning av 
byggnadsgeometrier. Verksamheten ansvarar 
även för namn- och adressättning. 
 
 
 

Inom verksamheten gata ansvarar samhälls-
byggnadsnämnden för kommunens gator och 
övriga offentliga platser. I ansvaret ingår även 
kommunens gatubelysning. Nämnden svarar 
för planering samt beställning av drift och 
underhåll inom verksamheten. 
 
Verksamheten park arbetar med planering och 
skötsel av kommunens park- och naturytor, 
stränder, lekplatser m.m. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden handhar de upp-
gifter som åligger trafiknämnden enligt vägtra-
fikkungörelsen samt trafiksäkerhetsfrågor. 
 
Fastighetsverksamheten hanterar alla fastig-
hetsrelaterade frågor som berör kommunen 
och förser kommunens kärnverksamheter med 
ändamålsenliga lokaler samt städning av dessa 
lokaler. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ansva-
rar för kommunens vatten- och avloppsförsörj-
ning och handlägger nyanslutning av fastighet-
er till det kommunala ledningsnätet. 
 
Planering/administration utgör ett stöd för 
förvaltningens verksamhetsinriktade enheter. 
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Ekonomisk ram 
Driftram Bokslut Budget Budget 

 (tkr) 2010 2011 2012 
 Driftram 45 657 40 788 43 251 
 varav:     
 Översikts-/detalj-

/fastighetsplanering 2 449 2 265 3 330 

 Samhällsbyggnadsnämnden övrigt  43 208 38 523 39 921 

 varav:     
 -MBK- och bygglovsenheten 748 1 271 1 884 
 -Plan- och projektplaneringsenheten 

(exkl planer)* 2 251 2 989 2 561 

 -Driftenheten** 36 484 30 502 31 598 
 -Vatten- och avloppsenheten 0 0   
 -Övriga verksamheter*** 3 678 4 261 4 388 
 -GC-väg Skillinge-Brantevik 47 0   
 -Avslut exploateringsprojekt 0 -500 -510 
 *Miljöstrategi tillhörde organisatoriskt offentliga rummet 2010, men tillhör plan- och projektplanerings-  

enheten 2011. För att det inte ska uppstå jämförelsestörande poster har miljöstrategi i utfallet 2010  
flyttats till plan- och projektplanering. 

    **Hamn, fastighet och offentliga rummet. Hamnverksamheten överfördes från kommunlednings- 
kontoret 2011-01-01 och har av jämförelseskäl inkluderats i siffrorna för bokslut 2010 (6 986 tkr). 
***Nämndsverksamhet och stab. 

     
Verksamhetsbeskrivning 

Bygglovs- och MBK-enheten 
Enhetens verksamhet är starkt händelsestyrd 
och konjunkturberoende. Enheten har fortsatt 
stort antal ärenden med hög arbetsbelastning 
p.g.a. nya rutiner (ny plan- och bygglag fr.o.m. 
2 maj) och byte av kartmaterial. Kostnader för 
att upprätthålla en bra kartdatabas ökar och 
kommer att uppgå till ungefär samma nivå som 
år 2010. På sikt, beroende på det osäkra 
världsläget, kommer byggnadssektorn förmod-
ligen att mattas av något. 

Plan- och projektplaneringsenheten 
Antal begäran om planmedgivande ökade mar-
kant under högkonjunkturen. Intresset för att 
pröva exploatering för bostadsbebyggelse är på 
en hög nivå, varför det finns många pågående 
detaljplanärenden och många framställningar 
med begäran om planmedgivande. 
Planarbete är planering på sikt och med fram-
förhållning, vilket bedöms innebära en fortsatt 
hög efterfrågan på planering. 
 
 
 

 
 
Kommunen representerar en stor attraktions-
kraft avseende livskvalitet samt natur- och 
kulturupplevelser, vilket resulterar i stort in-
tresse för boende, verksamheter och rekreat-
ion. Attraktionskraften bedöms innebära ett 
fortsatt stort intresse för att pröva exploatering 
i huvudsak för bostadsändamål. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ramavtal 
med plankonsulter. P.g.a. exploateringstrycket 
används plankonsulter för en del planärenden, 
så väl för detaljplanering som för översiktlig 
planering. En konsekvens av besparingar blir 
att användning av plankonsulter måste minska, 
vilket innebär minskad planproduktion. 
 
Med anledning av att en ny Plan-och Bygglag 
började gälla 2011-05-02 har en ny taxa för 
detaljplaner och planbesked arbetats fram. Den 
nya taxan förväntas innebära att intäkterna 
ökas. Grundbeloppet i taxan har ersatts med ett 
milliprisbasbelopp på 42,8 kronor. 
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Driftenheten 
Den omorganisation som samhällsbyggnads-
förvaltningen genomförde den 2011-01-01 
innebar att den tidigare tekniska avdelningen, 
vilken bestod av gata, park och fastighet/städ, 
slogs ihop med den till förvaltningen återförda 
hamnverksamheten och bildade den nya drift-
enheten. 
 
Inom de tekniska verksamheterna saknas bety-
dande resurser både avseende drift, underhåll 
och investeringar vilket gör det oerhört svårt 
att nå uppsatta mål.  
 
Offentliga rummet 
Det ”Offentliga rummet” utgörs av gator, GC-
vägar och gångbanor, parker och andra gröny-
tor samt av kommunens sju hamnar. 
 
Gata 
De två senaste vintrarna har varit extremt kalla 
och snörika, vilket lett till budgetöverskridan-
den avseende vinterväghållning och barmarks-
renhållning. 
 
År 2007 genomfördes en skadeinventering på 
det kommunala vägnätet som visade att det 
årligen behövs 3,1 mnkr för normalt underhåll 
av de vägar och gator som idag inte har efter-
satt underhåll. 
Kommunens gator och GC-vägar behöver en 
fortsatt förstärkning av underhållsresurserna. 
Gatuunderhållet har i flera år fått stå tillbaka 
för att undvika eller minska budgetöverskri-
danden p.g.a. vinterväghållningen. 
Även inom gatubelysningen måste stora re-
sursförstärkningar göras. Ökade miljökrav och 
ökade krav på trygghetsbelysning ger ökade 
kostnader för drift och underhåll. 
 
De kommunalt ägda belysningsanläggningarna 
är gamla och kräver täta underhållsinsatser. 
Under hösten 2011 kommer en ny upphandling 
av underhåll och skötsel av de kommunala 
belysningsanläggningarna att ske.  
 
Park 
Nyexploateringen i kommunen medför att 
parkmark anläggs runt nya bostadsområdena. 
Denna parkmark är viktig för områdenas ka-
raktär, men kräver motsvarande kompensation 
för ökade driftskostnaderna. 

Parkverksamheten kommer under år 2012, i 
den nya organisationen, att få större möjlighet-
er att leva upp till målsättningen, att kommu-
nens grönytor ska vara välskötta och intres-
santa.  
 
Arbetet med att uppdatera befintlig kartdatabas 
påbörjades 2011 och beräknas bli slutförd 
under våren 2012. För detta krävs en extra 
resurs på 250 tkr. 
 
Kommunens lekplatser har inventerats under 
2010-2011. Många av dessa är i stort behov av 
upprustning bl.a. för att kunna garantera bar-
nens säkerhet. Upprustningen påbörjades un-
der 2010 och beräknas fortsätta under 2011 
och 2012. För 2012 har 300 tkr begärts för 
detta ändamål.  
 
I den nu pågående upphandlingen av gräs-
klippning och slåtter ingår att blivande entre-
prenör skall stå för nödvändig maskinpark. 
Emellertid måste förvaltningens maskinpark 
delvis förnyas då servicegruppen nu skall ta 
tillbaka delar av gatu- och grönyteskötseln. 
1,4 mnkr har tagits upp som investering i ma-
skiner och därtill hörande utrustning för år 
2012. 
 
Hamn 
Under 2010-2011 genomfördes, med hjälp av 
dykare, noggranna statusbedömningar av ham-
narna i Simrishamn, Brantevik och Skillinge, 
Vitemölla, Kivik, Vik och Baskemölla. Resul-
taten är mycket oroande. En stor del av de 
avvikelser som uppmärksammats är av sådan 
art att de måste åtgärdas i stort sett omgående. 
Uppskjutna eller uteblivna åtgärder leder otve-
tydigt till en kapitalförstöring och kan i ex-
trema fall leda till kraftigt ökade kostnader för 
reparationer. Risk för olyckor kan inte heller 
uteslutas. Medel för underhållsåtgärder måste 
därför avsättas under 2012 och flera år framö-
ver. I budgeten för 2012 – 2014 har samhälls-
byggnadsnämnden begärt 3 mnkr per år till 
reparation och underhåll. 
 
En ständigt återkommande fråga är behov av 
muddring i hamnarna. Tidsmässigt går beho-
ven inte alltid att förutse då exempelvis en 
kraftig höststorm plötsligt kan förändra förut-
sättningarna radikalt. Därtill kommer de  
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miljömässiga krav som ställs på denna typ av 
aktiviteter exempelvis i form av tillstånd. 
Muddring har hittills inte budgeterats utan 
betraktats som oförutsedda händelser. Under 
2011 kommer försök att göras med ”alternativ 
muddring” med hjälp av en så kallad sandsug. 
 
Fastighet och städ 
Underhållet på kommunens fastigheter ligger 
sedan flera år på en nivå som medför en suc-
cessiv kapitalförstöring. Det intensifierade 
arbetet med utökat underhåll som nu pågått 

några år måste fortsätta. Under våren 2011 har 
samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om 
återtagande av fastighetsskötsel i egen regi. 
Beslutet förväntas markant höja graden av 
egenkontroll och därmed också höja kvalitén 
på arbetet. 
 
Under 2011 har diskussioner inletts med 
SIFAB, rörande övertagande av vissa kommu-
nala fastigheter, som har en kommersiell ka-
raktär. 

 
 
Vatten- och avloppsenheten 
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 
intäkter från vatten- och avloppstaxan. Oför-
ändrade 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 under år 2012. För att täcka ökade 
kostnader i driftbudgeten har vatten- och av-
loppstaxan, under senare år årligen reglerats  
 

 
 
med indexhöjning (KPI) enligt beslut av kom-
munfullmäktige. Därtill har ränteförändring 
avseende kapitalkostnaden haft en påverkan på 
kostnaderna. Beslut avseende nya justeringar  
av vatten- och avloppstaxan kommer att fattas 
under hösten 2011. Utöver index bör taxan 
höjas ytterliggare något för att täcka ökade 
kapitalkostnader. Avgiftshöjning av VA-taxan 
genom uppräkning med enbart konsumentpris-
index medför att förebyggande åtgärder och 
insatser, som säkerställer VA-anläggningarnas 
funktion med hänsyn till dagens status på led-
ningsnätet och klimatförändringar, är otillräck-
liga. 
 
Taxan för anläggningsavgiften har varit oför-
ändrad sedan 2006. Av särskilda skäl fattade 
man beslut att den skulle förbli oförändrad 
fram t.o.m. 2011, varför den bör höjas inför 
2012 med konsumentprisindex för perioden 
2006-2011 (9 procent) med tillägg för ytterli-
gare 5 procent.

Exploateringsbudget 
Exploateringar Exploaterat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2010 2011 2012 
Total exploatering 

 
-3742 -1200 

varav: 
   Exploatering1 
 

-3742 -600 
VA-exploatering 

 
0 -600 

1Inkomsterna bedöms överstiga investeringsutgifterna år 2012, varför det uppstår ett  
överskott. Av detta belopp är 510 tkr angivet som ett överskott i driftbudgeten. 

 
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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Kommande ränteläge kan påverka byggnat-
ionsplaner, men byggnationen förväntas vara 
hög även under 2012. Den interna exploate-

ringen kommer att fokusera på att skapa fler 
industritomter och tomter för bostadsbebyg-
gelse i de områden där efterfrågan är störst. 

Investeringar 
Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2010 2011 2012 
Skattefinansierade investeringar  36 450 24 900 
varav:     
MBK- och bygglovsenheten  525 150 
Plan- och projektplaneringsenheten 25 50 
Driftenheten  35 900 24 700 
varav:     

-Gata  5 400 3 000 

-Övrigt offentliga rummet  9 650 8 300 

-Hamnen  3 450 3 000 

-Fastighet, exkl skollokaler  7 400 5 500 

-Skollokaler 54 922 8 000 4 900 

-Godsmagasinet  2 000 0 

 
   

Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2010 2011 2012 
Avgiftsfinansierade investeringar  9 000 7 000 
varav:     
Vatten- och avlopp  7 000 7 000 
Landsbygdens vatten/VA-serviser1  2 000 0 
1Belopp för 2011 är netto av investeringar i landsbygdens vattenförsörjning och anläggningsav-
gifter. 

 
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.

 

Driftenheten 
Offentliga rummet 
Gata 
Gjord skadeinventering visar att det är nöd-
vändigt att öka takten på de reinvesteringar 
som måste göras av de vägar/gator som är för-
störda och inte längre går att laga inom ramen 
för ordinarie drift. Reinvesteringsbehovet mot-
svarar totalt 33 mnkr fördelat över en femårs-
period (6,6 mnkr/år). För 2012 kan dock end-
ast 4 mnkr avsättas för ändamålet. 
 
 

Den gjorda skadeinventeringen visade även på 
nödvändigheten av att öka takten på de årliga 
investeringar som måste genomföras för att  
byta ut gamla belysningsanläggningar, vilka 
kräver allt större underhåll. 
 
Park 
Kommunens lekplatser har inventerats under 
2010-2011. Många av dessa är i stort behov av 
upprustning bl.a. för att kunna garantera bar-
nens säkerhet. Upprustningen påbörjades un-
der 2010 och beräknas fortsätta under 2011 
och 2012. För 2012 har 300 tkr begärts för 
detta ändamål.  
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I den nu pågående upphandlingen av gräs-
klippning och slåtter ingår att blivande entre-
prenör skall stå för nödvändig maskinpark. 
Emellertid måste förvaltningens maskinpark 
delvis förnyas då servicegruppen nu skall ta 
tillbaka delar av gatu- och grönyteskötseln. 
1,4 mnkr har tagits upp som investering i ma-
skiner och därtill hörande utrustning för år 
2012. 
 
Hamn 
I budget för 2012 föreslås att medel avsätts 
dels till byte av D-bryggan i småbåtshamnen i 
Simrishamn, dels för förbättringar i övriga 
hamnar.  
 
Fastighet och städ 
Några beslut avseende skollokalutredningen 
fattades inte under våren i avvaktan på beslut i  
”byskoleutredningen” varför tidplanen för 
skolornas fortsatta ombyggnad i dagsläget är 
synnerligen osäker.  
Energioptimeringar med bl.a. installation av 
värmepumpar och övrig förbättring av inom-
husmiljön är viktiga områden där arbetet skall 
fortgå liksom förbättrat brandskydd med nya 
brandlarmsinstallationer. Därtill kommer fort-
satta åtgärder avseende tillgänglighet och tek-
nisk utrustning på fritidsanläggningarna.  
Arbete med skolornas lokalförsörjning kom-
mer att fortsätta. Ett helhetstänkande avseende 

långsiktig lokalplanering är viktigt för kom-
munens ekonomi, vilket gäller såväl skolor 
som övriga förvaltningslokaler. Österlengym-
nasiets förändrade förutsättningar är ett exem-
pel på detta. 
Många lokalplaneringsprojekt får följdverk-
ningar i form av t.ex. fastighetsförsäljningar. 
Det finns behov av snabba politiska beslut för 
att minimera kostnaderna för tomma lokaler. 
De olika lokalutredningsprojektens utfall 
kommer att påverka framtida kostnader. Vissa 
verksamheters lokalbehov ändras efterhand 
som förutsättningarna ändras, t.ex. beträffande 
skolorna. Ändringar i förutsättningarna kom-
mer i en allt snabbare takt, vilket ytterligare 
försvårar planeringsarbetet. 
 
Vatten- och avloppsenheten 
Ny- eller reinvestering i vatten- och avlopps-
verksamheten görs i enlighet med lagen om 
allmänna vattentjänster, miljöbalken m.fl. 
myndighetskrav.  
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 mkr per 
år.

Syfte med investeringar 
 
Brandskydd/riskhantering/säkerhet 
Investeringen avser brandskyddsåtgärder på 
skolor, kontor m.m. enligt gjorda brand-
skyddsdokumentationer. Riskhanteringsar-
beten och passagesystem/låssäkerhet/larm 
kommer fortsättningsvis att utföras främst i 
samband med andra ombyggnationer. Avsak-
nad av beslut avseende byskolorna medför 
dock problem vid uppfyllandet av ställda myn-
dighetskrav. 
 
Inomhusklimat 
Ventilation, bullerskyddsåtgärder och belys-
ning kommer att förbättras under år 2012 och 
då främst på skolor, sporthallar och förvalt-
ningsbyggnader. 
 
Tillgänglighetsåtgärder 
Investeringen avser anpassning av kommunala 
lokaler ur tillgänglighetssynpunkt. 

 
Energibesparingsåtgärder 
Investeringar avser installation av värmepum-
par, värmeväxlare och övriga energibespa-
ringsåtgärder. 
 
Ombyggnation skolor 
Härmed avses åtgärder kopplade till skollokal-
utredningen. 
 
Teknisk utrustning avseende fritidsanläggning-
ar 
Renovering och reinvestering av de tekniska 
installationerna avser de anläggningar som  
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit över 
ansvaret för från kultur- och fritidsförvaltning-
en.
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Gatubelysning 
Investering i gatubelysning i nya områden och 
kontinuerlig höjning av funktionen på armatu-
rer förbättrar person- och trafiksäkerheten 
samt medför lägre energikostnader.  
 
Byförnyelser/gatumiljöer 
Arbetet syftar till att höja kvaliteten på de 
slitna bymiljöerna och skapa mer trivsel i de 
små orterna som har stor andel åretruntboende, 
samt att öka trafiksäkerheten längs de vägar 
som går genom dessa byar. 
 
S:t Nikolai, kyrkoplatsen 
Investeringen syftar till att rusta upp kyrkopla-
nen i samverkan med kyrkan. 
 
Cirkulationsplats väg 9/Fabriksgatan 
Objektet syftar till att skapa en säker kors-
ning mellan väg 9 och Fabriksgatan. 
 
Skillinge, genomförande av detaljplanen för 
hamnen 
Syftet med investeringen är att vidta förbere-
delser av infrastrukturen för genomförande av 
detaljplan. 
 
Maskiner och utrustning för gatu-
/grönyteskötsel 
Syftet är att kunna upprätthålla en hög ser-
vicenivå gentemot kommuninvånarna avse-
ende barmark och till viss del vinterväghåll-
ning. 
 
Parkeringar 
Fler parkeringsplatser i kustnära läge är högt 
prioriterade till stöd för rekreation och turist-
näringen.  
 
Kollektivtrafikåtgärder 
Kollektivtrafikåtgärderna syftar till att öka 
trafiksäkerheten, trivseln och tillgängligheten 
för kollektivtrafikresenärerna. 
 
Diverse gator och grönytor 
Reinvesteringar och samordningsprojekt med 
bl.a. ledningsdragande verk (fjärrvärme). 
 
Åbackarna 
Arbetet med att utveckla Åbackarna såsom en 
av Simrishamns stora resurser i form av tä-
tortsnära natur, dit medborgarna enkelt kan ta 
sig för olika sorters aktiviteter utomhus kom-
mer att fortsätta under 2012. 
 

Reinvestering gator 
Den beläggningsplan som antogs 2010 ligger 
till grund för det fortsatta arbetet med att åt-
gärda brister i gatuunderhållet.  
 
Lekplatser 
Investeringar i nya lekredskap för att anpassa 
lekplatserna till gällande säkerhetsföreskrifter 
och regler avseende tillgänglighet påbörjades 
2010 och fortsätter under 2012. 
 
Bryggor och hamnverksamhet 
Under 2010 och 2011 gjordes noggranna sta-
tusbedömningar av kommunens samtliga ham-
nar. Dessa påvisade ett stort behov av under-
hållsåtgärder till stor del under vatten. Denna 
typ av underhåll är mycket eftersatt och kom-
mer, om inte kraftfulla åtgärder vidtas, att leda 
till en omfattande kapitalförstöring med en 
växande risk för olyckor. 
 
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. 
För att klara av de ökade volymerna behöver 
vattentäkten i Lunnamöllan utnyttjas i högre 
grad. Hårdhetsgraden vid denna täkt behöver 
därför sänkas för att klara Livsmedelsverkets 
krav. VA-enheten föreslår att en nanofilteran-
läggning (membranfilter) installeras 
2014/2015 vid vattenverket i Lunnamöllan för 
att reducera hårdheten. Investeringen beräknas 
uppgå till ca 9,5 mnkr och den årliga driftkost-
naden till drygt 1 mnkr. Driftkostnaden ska 
finansieras genom höjning av vatten- och av-
loppstaxan. 
En motsvarande nanofilteranläggning för att ta 
bort järn och mangan behöver installeras under 
2013/2014 vid Rörums vattenverk till en inve-
stering av ca 6,8 mnkr för att försörja bl.a. 
Rörums by och Rörums sommarby. Beräknad 
driftkostnad är knappt 1 mnkr/år. 
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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 behöver till vissa delar byggas ut 
i slutet av planeringsperioden då allt fler hus-
håll 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 långsiktigt investerings- och åt-
gärdsplanering förbättra vatten- och avlopps-
ledningsnätet för att minska in- och utläckage 
och därigenom minimera vattenläckage, 
källaröversvämningar och bräddningar.  
Med anledning av de senare årens kraftiga 
regnväder och källaröversvämningar måste 
frågan gällande klimatförändringar klarläggas. 
Man måste utreda vilken regional påverkan 
dessa förändringar kommer att ha samt vilka 
konsekvenser detta får på kommunens VA-
anläggningar. I den ekonomiska och fysiska 
planeringen måste därför ökade ekonomiska 
och tekniska insatser sättas in på såväl investe-
rings- som underhållssidan för att säkerställa 
funktion hos kommunens VA-anläggningar 
både vad beträffar intensivare regn och höjd 
havsnivå. 
 
Utbyggnad av nya vatten- och avloppsledning-
ar 
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ut 
vatten- och avloppsförsörjning på landsbygden 
under en 5-års period (åren 2007 – 2011). To-
talt beräknas 750 fastigheter på landsbygden 
vara anslutna till årsskiftet 2011/2012. 
I dagsläget fortgår utbyggnaden av vatten- och 
avlopp på landsbygden enligt kommunfullmäk-
tiges beslut. Glivarp, Östra Hoby och Glim-
minge är objekt som blev slutförda under 2010 
och är i drift. Pågående objekt som kommer att 
tas i drift under 2011 är bl.a. Tullstorp och  
 

Hannas. Utbyggnaderna i Karlaby, Tågarp och 
Virrestad kommer att påbörjas under hös-
ten/vintern 2011. 
För att förstärka vattenförsörjningen till bl.a. 
Kivik-området, som har brist på vatten under 
sommarmånaderna, erfordras en ny vattenled-
ning mellan Brösarp och Kivik. Dessutom har 
industrin i Kivik framfört önskemål om leve-
rans av kommunalt vatten. Tomelilla kommun 
söker vattendom för ett ökat uttag. Om Tome-
lilla kommun erhåller tillstånd för ett ökat 
uttag behöver överföringsledningen till Kivik 
byggas någon gång under 2013/14 till en be-
räknad investering av 12 mnkr. För att trygga 
vattenförsörjningen i S:t Olof bör S:t Olof och 
Vitaby knytas samman, så att vatten från Brö-
sarp även kan försörja S:t Olof. 
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 med stor risk för 
haveri. En förprojektering har under 2010 ta-
gits fram för en ny ledning. Ledningen har 
beräknats kosta drygt 10 mnkr och föreslås bli 
genomförd inom den närmaste femårspe-
rioden. Dock måste beredskap finnas att tidiga-
relägga denna investering om problem skulle 
uppstå. 
VA-enheten redovisar läges- och genomföran-
derapport i samband med begäran om investe-
ringsmedel. En förutsättning för fortsatt ut-
byggnad är att beslut om investeringsmedel för 
utbyggnad tas senast under januari/februari år 
2012. Investeringen ska finansieras av intäkter 
från anläggningsavgifter enligt gällande vat-
ten- och avloppstaxa. 
Beslutade exploateringsavtal medför utbygg-
nad av vatten- och avloppsledningar inom 
dessa bostadsområden. Utbyggnaden ska fi-
nansieras av intäkter från anläggningsavgifter 
enligt gällande vatten- och avloppstaxa. 
 
Övriga investeringar 
Data och teknisk utrustning m.m. med längre 
livstid än tre år.  
 
Exploatering  
Syftet med exploateringen är att en god ut-
veckling av näringsliv och boende i Sim-
rishamns kommun ska stödjas. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Plan- och projektplaneringsenheten 
Planverksamheten 
Planfrågorna har sedan 2011-01-01 övertagits 
av kommunstyrelsen. Planverksamheten verkar 
både som myndighet och serviceorgan. Verk-
samheten ansvarar för upprättande och admi-
nistration av översiktsplaner, detaljplaner, 
fastighetsplaner och områdesbestämmelser. 

Verksamheten genomför samråd och utställ-
ningar av förslag till planer. 
 
Det är av högsta vikt att skapa planeringsun-
derlag som resulterar i och ger möjlighet till 
områden för bebyggelsemiljöer med höga vär-
den. 

 
Verksamhetsmått och nyckeltal 
  Bokslut  Bokslut  Budget Budget 
  2009 2010 2011 2012 
Antal antagna planer 14 10 10 10 

 

Projektplaneringsverksamheten 
Projektplaneringsverksamheten utgör tillsam-
mans med administrationen ett stöd och resurs 
i berörda delar till förvaltningens verksamhet-
er. 
 
Projektplaneringsverksamheten ansvarar för 
budgetering av investeringsobjekt, kalkyler, 
exploateringsavtal, projektering, upphandling 
och genomförande av såväl privata som kom-
munala exploateringsområden och större pro-
jekt i den offentliga miljön. Projektplanerings-
verksamheten och offentliga rummet delar 
ansvaret för trafikplanering och trafiksäker-
hetsåtgärder, med trafikundersökningar och 

genomförande av pendlarparkeringar, gång- 
och cykelvägar, handikappanpassning m.m. 
 
2012 års huvudsakliga exploateringsobjekt är 
bostadsområden, bl.a. kommunens egna om-
råde i Simris med 13 tomter för friliggande 
bebyggelse. Vidare kan ett område för senior-
boende bli aktuellt i Kivik. Förvaltningen 
kommer också att bygga ut gata, vatten, avlopp 
och dagvatten för externa exploateringar i 
Rörum och Viks Fiskeläge. Under 2012 kom-
mer man även att göra en kompletterande ut-
ökning av industrimarken i Kivik, eftersom det 
finns en efterfrågan. 

Bygglovs- och MBK-enheten 
Bygglov 
Bygglovsverksamheten verkar både som myn-
dighet och serviceorgan. Man handlägger för-
handsbesked, bygg-/mark-/rivningslov och 
strandskyddsdispenser, svarar för tillsyn enligt 
plan- och bygglagen samt bedriver rådgivning i 
bygglovsfrågor. 
De flesta beslut tas på delegation, men andra 
mer komplexa ärenden behandlas och bereds 
till myndighetsnämnden. I ärenden prövas 
lämpligheten för bebyggelse gentemot lagar, 
planer och förordnanden samt lokalisering, 
omfattning, utformning och utseende. Syftet är 
att i slutändan erhålla estetiskt tilltalande 
byggnader som lämpar sig i omgivningen. 
 
 
 

 
I bygglovsprövningen avgörs komplexiteten i 
ärendet varvid startbesked kan ges för enklare 
ärenden i bygglovsbeslutet. Tekniska sam-
rådsmöten hålls i större projekt, för att säker-
ställa att genomförandet av byggprojekten 
följer gällande krav på teknik, konstruktion, 
säkerhet och tillgänglighet. Minst ett arbets-
platsbesök görs under byggnationens uppfö-
rande. Ytterligare ett besök görs när bygget är 
färdigställt (slutsamråd), om det är nödvändigt. 
Besöken protokollförs och för att få nyttja 
lokalerna krävs ett slutbesked. 
Den nya plan- och bygglagen (PBL) och nya 
delgivningslagen medför ökade krav och utö-
kad omfattning på kommunicering, då bygg-
lovsbeslut vinner laga kraft. I nya PBL finns 
krav på att handläggningstiden får vara maxi-
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malt 10 veckor (kan förlängas med ytterligare 
10 veckor). Det är viktigt att hantering och 

handläggning av ärenden utförs på ett ration-
ellt och effektivt sätt. 

 

Mätning-Beräkning-Kartering (MBK) 
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 och övriga topografiska 
objekt i Lantmäteriets databaser (LINA). Även 
leverans av vägar till Vägverket i nationell 
VägDataBas samt ajourhållning av Skånekar-
tan, som Skånetrafiken och Blåljusen (polis, 

brandkår mm) får tillgång till, ingår i verksam-
heten. Vidare upprättas nybyggnadskartor, 
grundkartor, husutsättningar, inmätning-
ar/utsättningar åt ledningsdragande enheter, 
inmätningar/utsättningar åt olika projekt och 
grönytor, ajourhållning av primärkartan, samt 
alla typer av GIS-kopplingar (Geografiska 
Informations System) till intranetkartan. 

 
Verksamhetsmått och nyckeltal 
  Bokslut  Bokslut Budget Budget 
  2009 2010 2011 2012 
Antal nybyggnadskartor 27 46 29 30 
Antal husutsättningar 35 51 24 35 
Antal grundkartor 7 17 6 7 
Förrättningsförberedelser 16 25 16 17 
Kostnadstäckning MBK 42% 56% 47% 47% 

 
Fram till och med juni månad år 2011 har 26 
nybyggnadskartor, 30 husutsättningar, 6 
grundkartor och 7 förrättningsförberedelse 
gjorts. Förslaget till budget år 2012 är baserad 
på en viss avmattning av nybyggnationen jäm-
fört med bokslut 2010. Kostnadstäckningen 

kommer vara något mindre än eftersom kost-
naderna för att hålla en fungerande kartdatabas 
(dataprogram) ökar. Det pågår en kontinuerlig 
uppdatering av primärkartan med GIS-
kopplingar till olika register och databaser. 

 

Driftenheten 
Fastighet 
Fastighet/städ förvaltar kommunens lokaler i 
form av skolor, förskolor, förvaltningskontor, 
fritidens lokaler, brandstationer, omsorgsloka-
ler, allmänna toaletter, vissa industrifastighet-
er, hamnfastigheter och byggnadsminnesmär-
ken. Därutöver förvaltas ett antal inhyrda loka-
ler för främst socialförvaltningen. 
Fastighetsverksamheten hanterar också kom-
munens markreserv med arrenden och andra 
upplåtelser, tomträttsavtal, markförsäljning i 
form av industrimark och tomter m.fl. markre-

laterade frågor. Städning av de flesta förval-
tade lokalerna hanteras av fastighetsverksam-
heten. Verksamheten hanterar också fastig-
hetsförsäljningar, främst till följd av föränd-
rade lokalbehov. 
 
Under 2011 pågår även diskussioner rörande 
eventuell överföring av ”kommersiella” lokaler 
från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
SIFAB. 
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Verksamhetsmått och nyckeltal 
  Bokslut Bokslut Budget Budget 
  2009 2010 2011 2012 

Förvaltad och inhyrd lokalarea, m2 102 000 93 544 94 600 93 005 
Total städarea, m2 58 700 55 310 53 547 51 384 
Fastighetsunderh. kontor, skolor, förskolor, kr/m2/år.  68 59 85 90 
Fjärrvärmeförbrukning, skolor, kWh/m²/år 103 100 103 103 

 
Statistiken ovan avseende förvaltad lokalarea 
och total städarea bygger på idag kända fak-
torer vilket innebär att de minskar från och 
med år 2011 med ytterligare 753 m2. För att 
man efter ombyggnationer av skolor ska kunna 

upprätthålla en bra standard på byggnader 
erfordras att fastighetsunderhållet ökas. Fas-
tighetsunderhållet för kontor, skolor och för-
skolor har under de senaste åren varit starkt 
underbudgeterat. 

 

Offentliga rummet 
Offentliga rummet omfattar förvaltning och 
utveckling av gator, gång- och cykelvägar, 
torg, gatubelysning, effektbelysning, parker, 
grönområden, stränder och naturmark samt 
hamnverksamhet. 

Hamnen 
Hamnförvaltningen svarar för skötsel och un-
derhåll av kommunens sju hamnar av vilka två 
betraktas som kommersiella och övriga fem 
som ”kulturhamnar”. För att hamnverksamhet-
en skall kunna utvecklas krävs politiskt fast-
ställda mål av högre detaljeringsgrad än idag. 
Dessa måste tas fram för att efterfrågade un-
derhållsplaner skall kunna utarbetas. 
 
Underhållet av hamnarna har under en längre 
tid varit kraftigt eftersatt vilket, om inte kraft-
fulla åtgärder vidtas, kommer att leda till en 
omfattande kapitalförstöring samt en ökande 
risk för olyckor. 
 
 
 

 
Gata/park 
Drift och underhåll av kommunens gator och 
parker har sedan sex år huvudsakligen skötts 
med hjälp av externa entreprenörer. Förvalt-
ningens egen servicegrupp har dock ansvarat 
för ”finparksytor” innehållande sommarblom-
mor, perennplanteringar, rosor, klätterväxter, 
kryddgårdar, prydnadsbuskar samt park- och 
gatuträd. Servicegruppen har även svarat för 
renhållning, trafikanordningar och visst be-
läggningsunderhåll. 
 
I november 2011 löper nu gällande avtal avse-
ende grönyteskötsel ut. De maskinkrävande 
delarna, såsom gräsklippning och slåtter kom-
mer även fortsättningsvis att upphandlas geo-
grafiskt fördelade på de norra och södra kom-
mundelarna. De övriga delarna av grönytesköt-
seln kommer förvaltningens egen servicegrupp 
att svara för. 
 
Även vinterväghållningen har utförts på entre-
prenad sedan fem år tillbaka. Under hösten 
2011 kommer ny upphandling av vinterväg-
hållningen att göras.  

 
Verksamhetsmått och nyckeltal 
  Bokslut Bokslut Budget Budget 
  2009 2010 2011 2012 
Gator och vägar, asfalterade km 117,4 117,9 119,0 119,4 
Gator och vägar, stenbelagda km 5,7 5,7 5,7 5,7 
Drift/underhållskostnad gator och vägar tkr/km 52,02 82,53 41,8 46,0 
Slitlager/underhållsbeläggning, asfalterade, tkr/km 25,48 17,52 22,00 22,00 
Antal ljuspunkter 6 242 6 284 6 328 6 344 
Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad, tkr 0,83 0,81 0,74 0,77 
Parkmark m2  800 600 800 600 800 600 800 600 
Skötsel av parkmark kr/m2 7,45 9,86 9,71 9,80 
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Vatten- och avloppsenheten 
Utredningen avseende en gemensam driftorga-
nisation för Simrishamn, Tomelilla och Ystads 
blev klar under oktober 2010 och överlämna-
des till styrgruppen för politisk behandling. 
Några beslut har inte fattats, men det finns ett 
samarbete på tjänstemannanivå. 
 
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 säker-
ställa vatten- och avloppshanteringen på ett 
miljömässigt och tillfredställande sätt dels 
avseende distribution av vatten, dels avseende 
avledning av avloppsvatten inom fastställda 
verksamhetsområden. Inom verksamhetens 
ansvarsområde ingår även ny- och ombyggnat-
ion av ledningssystem. 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
  Bokslut Bokslut Budget Budget 
  2009 2010 2011 2012 
Vattenproduktion m3 2 074 000 2 128 000 2 200 000 2 237 000 
varav från Tomelilla kommun m3 215 000 175 000 200 000 175 000 
Debiterbar volym m3  1 408 000 1 415 000 1 540 000 1 439 000 
Debiterbar volym %  68% 66% 70% 64% 
Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter vat-
ten 

20,00 24,53 22,00 24,00 

Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter av-
lopp 

13,05 13,43 12,90 14,00 

 

Övrig verksamhet 
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 
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MÅL  
Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbygg-
nadsnämnden tar ansvar för kommunens åta-
ganden inom infrastruktur och samhällsbyg-
gande. Nämnden ska arbeta för att Simrishamns 
kommun ska vara en attraktiv kommun att bo 
och verka i och att fler etablerar boende och 
företagande i kommunen. Samhällsbyggnads-
nämnden ska också arbeta för en långsiktigt 
hållbar utveckling med god energihushållning. 
Nuvarande och kommande generationer ska 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

  

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

  För att få bästa möjliga kvalitet gentemot kom-
muninvånarna ska samhällsbyggnadsnämnden 
samverka med övriga nämnder, verksamheter 
och kommuninvånarna. 

  

  Utbildningsdagar ska genomföras enskilt eller 
tillsammans med myndighetsnämndens ledamö-
ter.  

Plan- och projektplaneringsenheten - Plan         
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 ändamåls-
enlig struktur och en estetiskt tilltalande utform-
ning av bebyggelse. En långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten, energi och råvaror ska 
främjas. 

  

Under året ska minst tio detaljplaner arbetas 
fram, med normalt eller med enkelt planförfa-
rande. 

  
  Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Sim-

rishamns kommun ska genomföras. 

Plan- och projektplaneringsenheten - Pro-
jektplanering                                                        
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 av 
olika kategorier, handel, industrier, service, re-
kreation och kommunikation. 

  Inom varje exploateringsprojekt ska Sim-
rishamns kommun åstadkomma högsta möjliga 
kvalitet på gator, park och annan allmän plats-
mark samt ledningar och anläggningar för vat-
ten- och avlopp. Investeringar ska göras med 
hänsyn till så god driftekonomi som möjligt samt 
med ett i övrigt estetiskt tilltalande och väl funge-
rande utförande. Nämnden strävar efter att ex-
ploateringsverksamheten ska vara självfinansie-
rande över exploateringstiden för respektive 
projekt. 
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Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Bygglovs- och MBK-enheten - Bygglov                 
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. Ny bebyggelse ska, med beaktande 
av natur- och kulturvärden, ha en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning.  

  

Information och rådgivning ska förmedlas så att 
insikt om förutsättningar samt förståelse för vårt 
kulturarv och för vår gemensamma miljö förmed-
las. 

  Handläggning ska ske inom högst 10 veckor, 
förutsatt att ansökan innehåller kompletta hand-
lingar och att remissvar erhållits från andra myn-
digheter.   

  

  Bygglovsärenden som ska nämndsbehandlas 
tas upp vid närmast i tid kommande nämnds-
möte. Detta under förutsättning att ansökan är 
komplett och remissvar har inkommit i god tid för 
att hinna förbereda ärendet till nämnden. 

Bygglovs- och MBK-enheten - MBK    Kom-
munens medborgare, företagare och anställda 
ska ha tillgång till bra kartmaterial och geogra-
fiska databaser. 

  
Övergång till nytt höjdsystem RH2000 ska vara 
genomfört. Höjddatamodell över hela kommunen 
ska vara tillgänglig och användbar. 

    Utveckla och sprida det geografiska informat-
ionssystemet, GIS. 

Driftenheten - Fastighet och städ                            
Fastighets- och städverksamheten ska långsik-
tigt 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. 

  

Fastigheter och lokaler ska underhållas så att 
kapitalförstöring undviks. I planerade ombygg-
nationer av skollokaler ska hänsyn tas till fram-
tida driftskostnader med tonvikt på minskad 
energiförbrukning.  

    Minska energiförbrukningen avseende de kom-
munala lokalerna med minst 2 % per år fram 
t.o.m. år 2012.  

Driftenheten - Hamn                                   
Kommunens hamnar ska vara attraktiva som 
fritidshamnar och ska ta miljöansvar. Sim-
rishamns hamn ska vara Östersjöns mest bety-
dande fiskehamn och en småskalig frakthamn. 

  Kommunens hamnar ska drivas, så att de är 
ledande i miljöteknisk strategi. Verksamheten i 
Simrishamn är inriktad på att vara en av Sveri-
ges tre största fiskehamnar och ska även ses 
som en naturlig frakthamn för jordbruksrelate-
rade produkter. Fritids- och kulturhamnarna ska 
utvecklas vidare för turism och rekreation. 

Driftenheten - Offentliga rummet                 
Kommunens offentliga rum ska vara välskötta 
och intressanta. Eftersatt underhåll ska undanrö-
jas. 

  Underhåll av gång- och cykelvägar, gator och 
belysning ska minst uppgå till en nivå som tillför-
säkrar att anläggningarna bibehålls och kapital-
förstöring undviks.  

  
  Kommunens lekplatser ska efterhand anpassas 

till gällande EU-norm. 
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Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Vatten- och avloppsenheten                           
Vatten- och avloppsverksamhetens främsta 
uppgift är att vattenverkens kunder ska tillhan-
dahållas 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 avloppsanlägg-
ningar med tillhörande ledningsnät ska underhål-
las och upprustas i enlighet med god drifteko-
nomi samt miljö- och myndighetskrav. 

  

Tillhandahålla ett kvalitetsmässigt bra dricksvat-
ten där antalet godkända provtagningar utan 
anmärkning uppgår till minst 99,9 % av totalt 
tagna prover per år. 

  Tillhandahålla dricksvatten med hög leveranssä-
kerhet till abonnenterna med högst antal driftav-
brott per år med < 0,3 % av antalet anslutna 
fastigheter. 

 

 Såld/levererad mängd (m³) ska vara minst 67 % 
av producerad mängd (m³) dricksvatten. 

 
 Minska årsvolymen av ovidkommande vatten. 

  
  Minimera antalet källaröversvämningar till < 0,3 

% av antalet anslutna fastigheter. 

 

EFFEKTIVISERINGAR RESPEKTIVE SAMVERKAN MED GRANNKOMMUNERNA 

Förslag till effektiviseringar 
Planverksamhetens arbete med administration 
av detaljplanärenden skulle kunna effektivise-
ras med en förändrad delegationsordning. En 
ordning innebärande att enkla planförfaranden 
som inte är av principiell natur eller i övrigt av 
större vikt, skulle kunna hanteras på tjänste-
mannanivå. Detta skulle kunna innebära att 
kommunstyrelsens arbetsutskott erhöll delegat-
ion innefattande rätt att anta ett urval av de-
taljplaner med enkelt planförfarande, vilket 
skulle kunna minska administration och för-
korta planprocesstid. 
 

Fastighetsverksamheten arbetar med många 
pågående lokalplaneringsprojekt, som i sig 
själva för med sig effektiviseringspotential för 
hyresgästerna. För koncernen innebär mins-
kade lokalytor 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 
Planverksamheten ser ett möjligt kommande 
samverkansområde gällande eventuella större 
handelsetableringar. Det bör finnas behov av 
samordning avseende planering och prövning 
gällande påverkan av lokalisering samt trans-
port och trafik mm. 

Såväl plan- som bygglovsverksamhetens behov 
av bebyggelseantikvarie, vilket tidvis är åter-
kommande, skulle med fördel kunna vara re-
surstjänst inom samverkan. Fortsatt VA-
samverkan mellan förvaltningarna i Sim-
rishamn och Tomelilla är fördelaktigt. Sam-
verkan fortsätter tillsvidare. 

 
Fastighetsverksamheten samverkar med andra 
kommuner inom SÖSK gällande vissa upp-
handlingar, t.ex. eldningsolja och elenergi. 

Fler gemensamma upphandlingar med Ystads 
och Tomelilla kommun kan bli aktuella i fram-
tiden, främst eftersom en gemensam upphand-
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lare har utsetts för Simrishamns och Tomelilla 
kommun. Ett exempel är upphandling av 
brandlarm/säkerhetstjänster mm som blev klar 
januari 2011. 
 
MBK samverkar med alla 33 kommunerna i 
Skåne avseende leverans till Skånekartan och 
NVDB (Nationell Vägdatabas) och avseende 

övergång till nytt höjdsystem RH2000, vilket 
initierats av Kommunförbundet Skåne. 
 
I den nya plan- och bygglagen finns det möj-
lighet att tillsyn (enligt PBL) kan göras i sam-
verkan mellan kommunerna. Beslut måste 
dock fattas i respektive kommuns nämnd. Vid 
eventuellt resursbehov kan således tjänst delas 
med annan kommun. 
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Pågående och planerade investeringar                                                                                                                                                                   Totalt Varav före 2012 Ursprungligt 
förslag budget 

2012

Budget 2012 
netto

Budget 2013 
netto

Budget 2014 
netto

DRIFTENHETEN

Fastighet
Brandskydd inkl riskhantering 3 000 000 2 500 000 3 000 000 2 000 000
Brandskydd och säkerhetsarbeten på skolor, sporthallar, kontor 1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 000 000
Komplettering/uppgradering brandlarm 1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 000 000

Teknisk utrustning avseende fritidsanläggningar 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000

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

Inneklimat, vent 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000
Gärsnäs skola och Allaktivitetshus i Gärsnäs samt övriga 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000
  fastigheter såsom skolor och  kontor

Tillgänglighetsanpassningar 300 000 300 000 300 000 300 000

Energibesparingsåtgärder 1 900 000 1 200 000 1 900 000 1 900 000
Hammenhögs skola, Gärsnäs skola och Allaktivitetshus, Skillinge 1 900 000 1 200 000 1 900 000 1 900 000
 skola samt övriga fastigheter såsom skolor, sporthallar och kontor

Fastighet övrigt 300 000 0 300 000 300 000
Sanering av PCB 300 000 0 300 000 300 000

Summa fastighet (exkl ombyggnad av byskolorna) 8 500 000 5 500 000 8 200 000 7 200 000

Investeringar som konsekvens av skollokalutredningen 10 000 000 4 900 000 10 000 000 10 000 000
Ombyggnad av byskolor 10 000 000 4 900 000 10 000 000 10 000 000

Summa fastighet, inkl ombyggnad av byskolor 18 500 000 10 400 000 18 200 000 17 200 000
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Offentliga rummet

Belysning 2 000 000 500 000 1 500 000 1 000 000
Gatubelysning 2 000 000 500 000 1 500 000 1 000 000

Gata 6 600 000 3 000 000 6 600 000 6 600 000
Reinvesteringar, gator 6 600 000 3 000 000 6 600 000 6 600 000

Trafiksäkerhet gc-vägar m.m,.under utredning 0 0 belopp saknas belopp saknas
GC-väg , från Skillinge idrottsplats till Ystads kommungräns * 0 0 0 0
GC-väg mellan Vitemölla-Haväng/Brösarp * 0 0 belopp saknas belopp saknas
Väg 9 / Möllebacken**** 0 0 0 0

Byförnyelser, trafiksäkerhet, gc-vägar och övrigt offentliga rummet 17 100 000 7 800 000 15 900 000 5 250 000
GC-väg Tumatorpsvägen * 1 500 000 0 1 500 000 0
GC-väg Kivik, Solgläntan * 2 000 000 0 2 000 000 0
Östra Vemmerlöv bycentrum 500 000 0 500 000 0
St Nikolai, kyrkoplatsen** 1 250 000 1 250 000 0 0
Säker skolväg och GC-väg Fabriksgatan 900 000 0 900 000 0
Cirkulationsplatsen väg 9 / Fabriksgatan *   2 000 000 2 000 000 0 0
Skillinge, genomförandet av detaljplanen för hamnen 2 000 000 1 000 000 3 000 000 0
Åbackarna *** 700 000 200 000 800 000 250 000
Tommarpsån *** 500 000 0 900 000 400 000
Diverse gator, grönytor etc 500 000 500 000 600 000 600 000
Utsmyckning 500 000 300 000 200 000 200 000
P-platser vid kusten samt standardhöjning av befintliga p-platser 150 000 100 000 150 000 150 000
Kollektivtrafikåtgärder 100 000 50 000 100 000 100 000
Nya träd, enligt trädplanen 300 000 100 000 150 000 150 000
Lekplatser 500 000 300 000 400 000 400 000
Maskiner och utrustning för gatu- och grönyteskötsel 1 900 000 1 400 000 1 900 000 1 300 000
Sjöfartsstråket i Simrishamn, projektering 300 000 0 1 300 000 1 500 000
Hammenhög, Borrby, Kivik byförnyelse 0 500 000
Hammenhög, byförnyelse 500 000 0 500 000
Borrby, byförnyelse 500 000 0 500 000
Kivik, byförnyelse 300 000 0 300 000
Projekteringspott 200 000 100 000 200 000 200 000

*Medfinansierat av Trafikverket. Hänsyn ej taget t ill bidragsbelopp, då det är okänt
**Medfinanasierat av kyrkan
*** LONA-pengar skall sökas
****Omfattningen är oklar

Summa Offentliga rummet 25 700 000 11 300 000 24 000 000 12 850 000

Hamnen

Fortsatt utbyte av bryggor i småbåtshamnen i Simrishamn samt 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
förbättringar enligt statusinventering i övriga hamnar 
Hamnverksamhet, sandsug 800 000 0 0 0
Hamnverksamhet, övrigt 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Summa Hamnen 3 800 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

SUMMA DRIFTENHETEN, INKL BYSKOLOR 48 000 000 24 700 000 45 200 000 33 050 000
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MBK- OCH BYGGLOVSENHETEN

Kartförsörjning och övrigt 200 000 100 000 250 000 250 000
Inventarier, teknisk utrustning 50 000 50 000 50 000 50 000

SUMMA MBK- OCH BYGGLOVSENHETEN 250 000 150 000 300 000 300 000

PLAN- OCH PROJEKTPLANERINGSENHETEN

Inventarier, teknisk utrustning 50 000 50 000 50 000 50 000

SUMMA PLAN OCH PROJEKTPLANERINGSENHETEN 50 000 50 000 50 000 50 000

TOTALT SKATTEFINANSIERAD DEL 48 300 000 24 900 000 45 550 000 33 400 000

VA-ENHETEN
Vattenverk 11 100 000 500 000 1 900 000 7 400 000
Hamnabro, filterrenovering och byte av pump 400 000 0 600 000 400 000
Rörum, utbyggnad avhärdning (membranteknik eller annat system) 600 000 0 600 000 6 000 000
Lunnamöllan, avhärdning  (membranteknik eller annat system) 9 000 000 0 0 900 000
Brösarp, ny borra 1 000 000
Smedstorp, renovering/uppgradering (borror, verk) 0 0 200 000 0
Skalskydd vattenverk (larmanordningar högreservoarer mm) 100 000 150 000 100 000 100 000
Rörum tryckstegringsstation, övervakningsystem 0 150 000 0 0
Undersökning och drifttagning av borra i Hammenhög 0 200 000 0 0
Avhärdning övriga verk
Borrby, filterbyte
Övrigt, ospecificerat 400 000

Avloppsreningsverk 1 750 000 1 500 000 1 900 000 5 400 000
Stengården, slambehandling 0 400 000 0 2 000 000
Kivik, rensgaller och renstvätt 350 000 0 500 000 0
Kivik utbyggnad/kapacitetsökning 0 0 0 2 000 000
Övriga mindre verk (uppgraderingar, återinvesteringar) 100 000 200 000 100 000 100 000
Pumpstationer, renoveringar/överbyggnader 1 300 000 900 000 1 300 000 1 300 000
Övrigt, ospecificerat

Ledningsnät 3 500 000 3 500 000 11 000 000 3 000 000
Förstärkning Smedstorp/Gärsnäs (söderut) 3 000 000 3 000 000 2 000 000 0
Förstärkning Gärsnäs/Hammenhög
Brösarp-Kivik, ny vattenledning till Kivik 0 0 9 000 000 3 000 000
Förstärkning Skansen (dåligt tryck Fisk-Impex) 500 000 500 000 0 0
Övrigt, ospecificerat

Sanering 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000
Borrby 500 000 500 000 0 0
Centrala Simrishamn, gamla stan (sanering och dagvattenseparation) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Övriga saneringsprojekt 1 000 000 1 000 000
Övrigt, ospecificerat

Summa VA 17 850 000 7 000 000 16 800 000 17 800 000
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Landsbyggdens vattenförsörjning och VA-serviser
Objekten redovisas vid senare tillfälle i separat skrivelse* 8 000 000 0 2 750 000 2 750 000
*Fr o m 2013 Etapp 2, utbyggnad av kompletteringsområden

VA-serviser 0 1 476 000 1 476 000

Summa Landsbyggdens vattenförsörjning och VA-serviser 8 000 000 0 4 226 000 4 226 000

TOTALT VA OCH LANDSBYGDENS VATTEN OCH VA-SERVISER 25 850 000 7 000 000 21 026 000 22 026 000

Pågående och planerade exploateringar                                                                                                                                                                 Utgift Inkomst Netto varav resultat-
påverkande

varav balans-
påverkande

EXPLOATERING
Bostadsexploatering, egen 2 900 000 3 000 000 100 000 100 000

Bostadsexploatering, extern 2 000 000 1 500 000 -500 000 -500 000

Exploatering industri 1 000 000 2 000 000 1 000 000 510 000 490 000

Markanvisning 0 0 0 0

SUMMA EXPLOATERING 5 900 000 6 500 000 600 000 510 000 90 000

Pågående och planerade VA-exploatering                                                                                                                                                               Utgift Inkomst Netto varav resultat-
påverkande

varav balans-
påverkande

VA-EXPLOATERING
VA-exploatering 3 400 000 4 000 000 600 000 600 000

SUMMA VA-EXPLOATERING 0 0 0 0 0
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
1: vice ordförande Karin Fellström Arnoldsson (M) 
2:e vice ordförande: Göran Thorèn (s) 
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. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är 
uppdelade i allmän fritidsverksamhet, allmän 
kulturverksamhet, bibliotek, idrotts- och 
fritidsanläggningar samt kulturminnesvård. 

Ekonomisk ram  
Drift 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2010 2011 2012 
Driftram 33 128 34 555 34 963  
varav:     
Kultur- och fritidsnämnden 319 358 402 
Nytt löneavtal 160 160 283 
Allmän fritidsverksamhet 8 119 8 886 8 883 
Allmän kulturverksamhet 498 555 556 
Bibliotek 10 078 10 377 10 175 
Idrotts- och fritidsanläggningar 11 294 11 691 11 894 
Kulturminnesvård 2 660 2 528 2 770 

 
 
Investeringar 
 
Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2010 2011 2012 
varav:     
Övriga mindre investeringar  1 000 1 000 
    

 
Nämndens investeringar avser: inventarier, 
fortsatt utbyte av stolar i Galleri Valfisken,  
RFID på biblioteket, etapp tre av 
upprustningen av Gyllebobadet, tätortsnära 

slingor/promenadstråk och en bassänglift till 
simhallen.
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Verksamhetsbeskrivning

Allmän fritidsverksamhet  
Allmän fritidsverksamhet omfattar Stöd till 
fritidsverksamhet (2 758 tkr), Ungdomens Hus  
(2 859 tkr) samt Administration och gemensam 
service (3 266 tkr).  
 
Stöd till föreningslivet omfattar bl.a. bidrag till 
studieförbund, lokalt aktivitetsstöd, 
arrangemangsbidrag, investeringsbidrag, 
lokalbidrag och bidrag för sportlovsaktiviteter.  
 
I kostnaden för Ungdomens Hus, Bénka-dì 
ingår även stöd till den fritidsgårdsverksamhet 
som föreningarna driver i byarna. Stödet består 
dels av personal som kontinuerligt besöker de 
olika fritidsgårdarna och bedriver olika typer 
av aktiviteter, dels särskilda bidragsmedel som 
fritidsgårdarna kan ansöka om samt 
fortbildning och nätverksarbete.  
 
Bénka-dí har öppet fyra kvällar/vecka och 
utformar verksamheten i nära samarbete med 
ungdomarna. Ungdomssamordnaren ansvarar 
för framtagandet av ett förslag till 
ungdomspolitiskt handlingsprogram. 
 
Administration/gemensam service ansvarar 
förutom förvaltningsledning och 
förvaltningsövergripande frågor bl.a. för 
bidragshantering, samlingslokals- och 
idrottsanläggningsbokningar, diarium samt 
nämndsadministration.  

Allmän kulturverksamhet 
Omfattar kulturbidrag, egna arrangemang och 
folkliga fester som valborgs- och 
nationaldagsfirande. 

Biblioteksverksamhet   
Verksamheten bedrivs på huvudbibliotek och 
sex filialbibliotek. Filialbiblioteken har öppet 
fyra timmar per vecka. En tjänst har avsatts för 
arbete inom skolans kulturgaranti.  
Under 2012 kommer RFID att införas på 
huvudbiblioteket.  

Idrotts- och fritidsanläggningar  
I verksamheten ingår fastighets- och 
kapitalkostnader samt entreprenadersättning 
för drift av fritids- och turistanläggningar. 
Nämnden har avtal med två 
driftsentreprenörer. Tre år återstår av 
entreprenadtiden.  
 
Nämnden har beslutat frånträda 
Simrislundsplanen/-kvarteret och överlämna 
den till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kulturminnesvård 
Omfattar Österlens Museum (2 536 tkr) samt  
Kulturminnesvård (234 tkr). 
Förutom den utåtriktade verksamheten i form 
av utställningar och programverksamhet 
ansvarar Österlens Museum även för 
förvaltningen av museiföremålen.

Nyckeltal 
Nyckeltal Bokslut                                   

2010 
Budget                           

2011 
Budget 

2012 
 Nettokostn/ per inv nämndens totala verks. 1 714 Saknas 1 816 
 Kontant stöd förenings- och studieförb. per inv. 149  140 
 Mediainköpskostnad per invånare 45  50 
 Antal besökare - Bénka-dí  12 010  13 000 
 Antal besökare - Bibliotek 151 268  170 000 
 Antal besökare - Korsavads simhall 39 683  40 000 
 Antal besökare - Österlens museum 0**  50 000 
 Antal samlingslokalsbokningar 2 682  2 300 
 Antal bibliotekslån 181 265  165 000 
 * Baserades t.o.m. 2010 på en slumpvis vald vecka.   

    **Museet var stängt under första halvåret och besöksräkningen fkom inte igång förrän efter årsskiftet. 
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Mål  
 

Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Kultur- och fritidsnämnden ska    Kultur- och fritidsnämnden ska  
- skapa långsiktiga förutsättningar för att 

olika och nya kulturella uttryck och 
fritidsformer skall kunna komma till 
stånd. 

  - fastställa en kultur- och fritidspolitisk 
målsättning. Denna målsättning skall 
därefter bilda för en revidering av 
nämndens bidragsnormer. 

  
    
  

  - införa RFID på huvudbiblioteket 

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

- identifiera relevanta områden för 
könsuppdelad statistik 

    
  

  

- presentera ett förslag på en hållbar 
lösning på museimagasinsfrågan. I 
förslaget skall också en satsning på ett 
hällristningscentrum. 

    - utveckla formerna för nämndens dialog 
med kommunens ungdomar. 

 

Effektiviseringar respektive samverkan med grannkommunerna  
Förslag till effektiviseringar  
Andelen samlingslokalsbokningar via Internet ökas. 
 
Förslag till samverkansområden med grannkommunerna  
Museifrågor. 
Kulturarrangemang. 
Utbildningsinsatser riktade mot föreningslivet. 
Digitala bibliotekstjänster. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Ordförande: Margareta Nilsson 
1:e vice ordförande Ingegerd Bergfors 
2:e vice ordförande: Christer Grankvist 
Förvaltningschef: Erik Lenne 
 

Ansvarsområde 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
område utgörs av förskoleverksamhet, skol-
barnsomsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning, resurs-
centrum, kommunens kostverksamhet och den 
kulturpedagogiska enheten. 
 
Nämnden har sedan 2004 ett skolpengssystem 
som har utvecklats för att skapa en driftseko-
nomi och som är kopplad till en beslutad ambi-
tionsnivå i de olika verksamheterna samt av 
antalet barn och elever. I detta resursfördel-
ningssystem redovisas ekonomin i två olika 
nivåer – en förvaltningsnivå, varifrån skol-

pengarna fördelas och en resultatnivå som 
visar skolenheternas enskilda ekonomier. 
I budget har nämndens verksamhetsområden 
indelats i förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasie-
verksamhet, vuxenutbildning samt gemensam-
ma verksamheter (skolskjutsar, förvaltnings-
kontor, kostverksamhet, kulturverksamhet 
samt elevhälsa). Särskolans verksamheter 
återfinns från och med budgetår 2010 under 
grundskola och gymnasieskola. För fastställ-
ande av fullmäktigemål har verksamheterna 
samlats under begreppen förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg, grundskola och 
gymnasieskola.

Ekonomisk ram  
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2010 2011 2012 

 344 170 340 779 345 585 
varav: 

 
   

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 67 254 76 816 78 752 
Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 129 312 119 923 136 853 
Gymnasieverksamhet 80 165 79 554 77 062 
Vuxenutbildning 4 258 5 471 4 993 
Gemensamma verksamheter 63 181 59 015 47 925 

 

 
Den beräknade ekonomiska ramen ovan är 
uppbyggd på två sätt. Vad gäller förskoleverk-
samheten, skolbarnsomsorgen, förskoleklass-
en, grundskoleverksamheten och gymnasie-

verksamheten är grunden i beräkningen 
kommunens befolkningsprognos. I rubriken 
gemensamma verksamheter är underrubrikerna 
i huvudsak anslagsfinansierade.

 
Investeringar   Budget Budget 
(tkr)   2011 2012 
 

 
1 500 1 000 

varav: 
  

  
Kostenhetens inventarieinvesteringar 

 
500 500 

Övriga mindre investeringar 
 

1 000 500 
 
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 
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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 inspek-
tionerna 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.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
Verksamhetsbeskrivning 
Behovet av förskola har successivt förändrats i 
Simrishamn. Antalet placerade barn har ökat 
sedan maxtaxan och allmän förskola infördes 
medan den genomsnittliga vistelsetiden för 
förskolebarnen stadigt minskat. Detta innebär 
att personalen i förskolan upplever att arbetet 
blivit mer ansträngande även om antalet 
barntimmar i praktiken inte ökat. Förskolorna 
schemalägger personalen efter hur omsorgs-
behovet 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 2010 till 18,4 
barn/årsarbetare, riksgenomsnittet visade 21 

barn/årsarbetare. Verksamheten förutsätter att 
fritidshemmen samverkar med skolverksam-
heten. 
 
Kommunfullmäktige beslöt i samband med 
budget 2008 ett särskilt mål att satsningar 
inom barnomsorgen för att öka personaltät-
heten 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 2010 en personaltäthet på 5,7 
barn/årsarbetare som inkluderade både den 
kommunala och enskilda förskoleverksam-
heten. Personaltätheten inom enbart den 
kommunala förskolan var 6,0 barn per 
årsarbetare. Riksgenomsnittet var 2010 5,4 
barn per årsarbetare och 2009 var snittet 5,3.  

 
Nyckeltal
Antal barn placerade inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen 
Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget 
  2010 2011 2012 2013 2014 
1 - 3 år 312 338 292 288 301 
4 - 5 år 357 368 384 387 364 
6 - 9 år 472 487 457 463 474 
10 - 12 år 208 194 210 203 200 
Totalt 1 349 1 387 1 343 1 341 1 339 
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Mål  

     Fullmäktigemål   Nämndsmål 
  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 kommunens förskoleverksamhet. 

   Inget barn upplever sig utsatt för kränkande 
behandling.  

   

I samtliga förskolor och familjedaghem 
prioriteras arbetet med tidig språkutveckling. 

   

Stöd inom förskoleverksamheten för 
dokumentation av barns utveckling och 
lärande inom matematik, naturvetenskap och 
teknik tas fram under mandatperioden. 

   

Alla barn inom förskoleverksamheten med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla sitt modersmål och det svenska 
språket. 

   

Alla föräldrar kan i hög grad rekommendera 
sina barns förskole- och skolbarnsomsorgs- 
verksamhet till andra föräldrar. 

   

Fritidshemmen erbjuder en meningsfull, 
stimulerande och utvecklande fritid, som 
förenar omsorg och pedagogik till stöd för 
barnets fysiska, intellektuella, sociala och 
emotionella utveckling. 

   

Fritidshemmen erbjuder en verksamhet som 
stimulerar barnets allsidiga utveckling genom 
att utmana dem till att fördjupa sina kunskaper 
och att ta till vara deras nyfikenhet och lust att 
lära. 

   

Fritidshemmen skapar en meningsfull fritid för 
barnen genom att bedriva en verksamhet som 
formas utifrån barnens intresse, behov, 
mognad och erfarenheter. 

 
Grundskola (inkl. förskoleklass) 
Verksamhetsbeskrivning 
Från och med läsåret 2008/09 har Simrishamns kommun tre grundskoleområden nämligen skolområde 
Nord, Syd och Centrum, där den förstnämnda har skolenheter i Kivik, St. Olof och Gärsnäs, det andra 
har skolenheter i Hammenhög, Skillinge och Borrby och det sistnämnda skolområdet 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. Detta innebär att med kommunens minskade elevantal kommer andelen 
som kallas fastighets- och kapitalkostnader i elevpengen att behöva förstärkas till dess att elevminsk-
ningen har stabiliserats sig. 
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Nyckeltal 
Antal elever inom förskoleklass och grundskola 
 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Förskoleklass 143 147 143 149 157 
År 1 - 3 514 516 492 481 488 
År 4 - 6  543 540 527 525 512 
År 7 - 9  666 628 576 566 562 
Totalt 1 866 1 831 1 738 1 721 1 719 

 
Antalet elever beräknas som ett genomsnitt av 
de elever som går i respektive år på vår- och 
hösttermin under budgetåret. Under 2011 hade  
 

kommunen ett genomsnitt på totalt 1 831 
förskoleklass- och grundskoleelever vid 
kommunens skolor, vid friskoleenheterna eller 
i andra kommuner. 

 
Mål 
Fullmäktigemål   Nämndsmål 
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. 

  

I verksamheterna F-3 prioriteras tidig 
språkutveckling. 

 

 Ett nytt uppföljningssystem för uppföljning av 
elevers kunskapsutveckling i matematik 
introduceras under 2012. 

 

 Varje elev når minst kravnivån på de nationella 
proven. 

 

 Varje elev når minst betyget E i alla ämnen i 
åk 6. 

 

 Varje elev når minst betyget E i alla ämnen i 
åk 9 från 2015.  

 

 Ingen elev upplever sig utsatt för kränkande 
behandling. 

  

Varje elev kan rekommendera sin skola till 
andra elever. 

  

Alla elever som är i behov av 
studiehandledning på sitt modersmål erhåller 
detta. 

Gymnasieskola 
Verksamhetsbeskrivning 
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 utbild-
ningar 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 för hela Skåne. 
Detta har fått som konsekvens att Österlen-
gymnasiet inför läsåret 11/12 endast fick en 
intagningsfrekvens om 38 % av kommunens 
elever.  
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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 kommun-
invånarna. Skolan är relativt liten vilket 
innebär både för- och nackdelar. Litenheten 
gör skolan förhållandevis lättstyrd och över-
blickbar. Denna fördel ger även förutsättningar 
för att inga elever behöver försvinna i mäng-
den. 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. 
Statliga direktiv på högre krav och kvalitet 
inom gymnasieskolan har skapat förändringar 
inför hösten 2011. Regeringen anger en tydlig 
skillnad mellan yrkesprogram och högskole-
förberedande program. Eleverna ska efter ett 
yrkesprogram vara bättre förberedda för 
yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög 
kvalitet och leda till skicklighet i yrket. De 

högskoleförberedande programmen ska bättre 
förbereda eleverna för högskolestudier än vad 
tidigare gymnasieskola gjorde. 
Behörighetsreglerna för att få påbörja en 
gymnasieutbildning är olika för yrkesprogram 
och högskoleförberedande program.  
 
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 
 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget 
  2010 2011 2012 2013 2014 
År 1  262 232 238 198 193 
År 2 289 267 251 229 189 
År 3 305 285 257 240 218 
Totalt 856 784 746 667 600 

 
 
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 gymnasie-
skola, 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 
2011 kommer cirka 52 % av de beräknade 
gymnasieeleverna att gå i en interkommunal 
eller en fristående gymnasieskola.
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Mål 
  Fullmäktigemål   Nämndsmål 
  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. 

  Alla elever får slutbetyg inom fyra år. 

   Österlengymnasiet har en sådan inriktning 
att skolans utbildningsutbud är attraktivt 
för merparten av eleverna skrivna i 
kommunen och som går i åk 9. 

   

Av de elever som väljer program ur det 
programutbud som erbjuds på 
Österlengymnasiet väljer minst 75 % av 
eleverna kommunens gymnasieskola. 

   

Varje elev kan rekommendera sitt 
program till andra elever. 

   

Varje elev är nöjd med arbetsmiljön på 
skolan. 

   

Varje elev är nöjd med den sociala 
situationen på skolan. 

   

Ingen elev upplever sig utsatt för 
kränkande behandling. 

   

Varje elev är nöjd med kvaliteten på 
utbildningen i de kurser eleven läser. 

 
Gemensamma verksamheter 
Barn- och utbildningsnämnd 
Mål 
  Nämndsmål     
  Under 2012 beslutar Barn- och utbildningsnämnden om en organisation som ökar 

effektiviteten, säkerställer likvärdigheten för barn/elever samt skapar en tydlighet gällande 
ansvar och befogenheter. 

  
Varje verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsområde är certifierad 
enligt Jämställdhetsgarantin. 

  Alla grundskolor arbetar aktivt med Kulturgarantin. 

   IUP i skolan och UP i förskolan följs årligen upp.  

  

Under 2012 beslutar förvaltningen om en övergripande skolutvecklingsplan som uppfyller 
skollagens krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 

  
Under 2012 beslutar respektive rektor och förskolechef om en skolutvecklingsplan för de 
egna enheterna som bygger på en övergripande skolutvecklingsplan. 

  Alla vårdnadshavare är nöjda med den information förskola/skola ger angående mål för 
verksamheten samt barnets/elevens utveckling och lärande. 



51 
 

Kostenhet 
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 matsalar/ 
skolrestauranger för att öka trivseln. 
Diskinlämningsdiskar bör installeras på fler 
skolor som förbättring av personalens 
arbetsmiljö. 
 
Som en följd av förändringen av livsmedels-
lagen har nya rutiner för egenkontroll och livs-
medelshygien införts liksom nya statistikrutin-
er som underlag till en säkrare ekonomi. 
Datoriseringen av tillagningsköken för att på 
sikt förenkla inköpsrutinerna fortsätter sam-
tidigt som personalen utbildas för att hantera 
detta.  
 
Kostenheten är en enhet som är helt 
intäktsfinansierad från både barn- och 
utbildnings- och socialnämnden. 

Mål 
Nämndsmål     
Kostenheten följer de av livsmedelsverket utarbetade riktlinjer och rekommendationer för 
skollunchens innehåll av energi och näringsvärde. 
Matråd finns på alla skolenheter. 

50 % av barnen/eleverna är nöjda med lunchen. 

80 % av eleverna är nöjda med den totala måltidssituationen. 

Kostenheten arbetar för att successivt öka kvalitén på råvaror till skolmaten. 

Vid upphandling ska lokala producenter stimuleras att delta i processen. 

Kostenheten uppfyller de nationella miljömålen vad gäller ekologiska varor. 

 
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.  
Varje lärare som deltagit i arbetet inom ramen för Kulturgarantin upplever att insatserna 
från KPE på ett bra sätt bidragit till elevernas utveckling och lärande likväl som till den egna 
kompetensutvecklingen. 
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KPE erbjuder en bred och kvalitativ kör-, instrumental- och orkesterutbildning. 

KPE verkar för att nå en bred målgrupp av barn och unga i åldern 7 - 18 år. 

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 har tidigare år medel fördelats  
till att klara undervisningen för elever med 
större svårigheter. ”Normala svårigheter” 
förutsätts rymmas inom den vanliga 
elevpengen. I år fördelas dessa medel direkt 
via grundpengen.

 
Mål 
Nämndsmål     
Barn- och utbildningsförvaltningen har system för tidig upptäckt av barn i behov av särskilt 
stöd. 

Väntetiden är max två månader från att en frågeguide inkommit till centrala stödteamet och 
till att ett svar med tidplan och förslag på insatser givits tillbaka till frågeställaren. 
Inom ytterligare en månad ska vidare åtgärder från centrala stödteamet genomföras. 
Kompatekets stödfunktion består av uppdaterade kompensatoriska hjälpmedel och aktuell 
kompetens som ger gott stöd till lärare och barn/elever i behov av särskilt stöd. 
25 % av eleverna i resursskolans regi återintegreras till ordinarie verksamhet inom ett år. 

 
Vuxenutbildning 
Behoven av fortbildning för vuxna har allt mer 
ändrat inriktning från att gälla studieförbe-
redande 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.   

 
Mål 
Nämndsmål     
Samarbete med externa aktörer täcker kommunens behov av behörighetsgivande kurser 
på grund- och gymnasienivå för vuxna, samt för SFI för vuxna. 

 
Särskild utbildning för vuxna 
Särskild utbildning för vuxna, särvux, är 
utbildningen för deltagare som är över 20 år 
och har: 

• ett förståndshandikapp 
• förvärvad hjärnskada  
• autism  

Inom särvux får deltagarna kunskaper som 
behövs i arbete, boende och på fritiden. 
Särvux är en kostnadsfri utbildning och 
motsvarar grundsärskola, träningsskola och 
gymnasiesärskola.  
Utbudet av kurser kommer att utökas för att 
bättre motsvara behov och efterfrågan.

Mål 
Nämndsmål     

Varje elev har en individuell studieplan.     

Verksamheten anpassar utbud och kurser till efterfrågan och till elevers behov. 
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SOCIALNÄMNDEN 
 
 
Ordförande: Stefan Lamme 
1:e vice ordförande: Christer Persson 
2:e 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 arbetsmarknads-frågor, 
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  
Driftram Bokslut Budget Budget
(tkr) 2010 2011 2012

361 225 384 922 390 281
varav:
Nämnds- och styrelseverksamhet 1 025 1 222 1 190
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 46 27 27
Äldre och funktionshindrade 313 856 326 687 329 884
Individ och familjeomsorg 36 277 33 370 35 944
Flyktingmottagande 2 537 550
Arbetsmarknadsåtgärder 3 316 3 403 3 419
Gemensam verksamhet * 6 703 19 676 19 267  
 
*Skillnaden mellan bokslut 2010 och budget 2011 och 2012 beror på att budgetårets lönerevision placeras under 
gemensam verksamhet tills lönerevisionen är klar. 
 
 
Investeringar Budget Budget
(tkr) 2011 2012

3 000
varav:
IT-investeringar m.m. 700 1 200
Vård- och omsorgsprogram 800
Trygghetslarm 247
Hjälpmedel 1 800 1 800  
 
Åtgärder för en budget i balans  
Utifrån nuvarande kända utgångspunkter måste 
ramen för socialnämnden minskas med 13 600 

tkr. Socialförvaltningen har tagit fram ett 
förslag som utgör underlag för socialnämndens 
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prioriteringar. Förslaget har bestått av ett antal 
möjliga åtgärder. Vissa åtgärder är redovisade 
i förvaltningschefsgruppens samlade förslag. 
Andra åtgärder har tillkommit under 
förvaltningens interna beredning. Det gäller 
t.ex. förslag om konkurrensutsättning, möjliga 
utvecklingsområden och förslag med 
konsekvensbeskrivning av avveckling av icke 
lagreglerad verksamhet. Många förslag är 

sådana att det behövs lång genomförandetid 
och full effekt kan inte förväntas förrän i slutet 
av 2012.  Det innebär en högst påtaglig risk för 
underskott i socialnämndens verksamheter för 
2012. Underskottet kan med nuvarande kända 
fakta beräknas till minst 3 700 tkr. Effekterna 
av en ytterligare försämrad samhällsekonomi 
och dyra vårdplaceringar inom främst LSS är 
inte medräknade.  

 
Verksamhetsbeskrivning 

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 - övergripande 

Jämställdhetsintegrering 
Projektet pågår inom hela kommunen och 
inom socialförvaltningen finns fyra 
processledare. Målet är att integrera 
jämställdhetstänkandet internt, men också att 
medborgarna ska möta en ”rättvis” kommun 
vad gäller fördelning av resurser. Första steget 
i processen är att genom utbildning höja 
medvetenheten om dessa frågor. Sedan ska 
konkreta mätbara mål formuleras.   

Heltidstjänster med möjlighet till deltid 
Ett projekt håller på att startas upp under 
ledning av KLK. Projektet kommer att 
definieras under hösten 2011 och sätta igång 
under 2012. Det behöver inhämtas kunskaper 
från andra kommuner, projektplan upprättas,  
 

 
 
ekonomi måste styras m.m. Frågan är mycket 
viktig om kommunen ska kunna vara en 
attraktiv arbetsgivare inför framtiden.  

Byte av verksamhetssystem inom vård, 
omsorg, LSS 
Detta arbete har påbörjats under 2011 och 
kommer att fortsätta under 2012.  

Kvalitetsledningssystem 
Från den 1 januari 2012 träder nya föreskrifter 
och allmänna råd i kraft om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Detta gäller hela 
socialtjänsten och ska implementeras i 
verksamheten. 
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Införande av LOV (Lag om valfrihet) 
Ett system för LOV inom vård- och omsorg är 
infört och det är möjligt för entreprenörer att 
ansöka om auktorisation.  

Utveckla brukar- och 
klientinflytande/delaktighet 
Utvärderingen av socialnämndens mål sker i 
hög grad genom att brukares och klienters 
synpunkter inhämtas. Antagandet är att om 
man är nöjd med socialnämndens insatser och 
känner sig delaktig och har inflytande så 
innebär det en större möjlighet att uppfylla de 
övergripande inriktningsmål som 
kommunfullmäktige har ställt upp. Valfrihet, 
delaktighet och inflytande är viktiga 
utvecklings-områden i hela verksamheten.   

Socialnämndens utredningsprojekt inom 
Vård och omsorg 
Socialnämnden har till budgeten beslutat om 
att följande fyra områden för 
verksamhetsutveckling skall bearbetas under 
2012. 

 
 
 
Hemtagningsteam – Är det möjligt att förbättra 
processen vid hemtagning från sjukhus och 
därigenom minska behovet av särskilt boende 
och korttidsboende samt få en smidigare 
vårdplanering? 
 
Logistik i transporter inom hemtjänsten 
ordinärt boende – kan transporterna bli 
effektivare? 
 
Teknikutveckling inom vård och omsorg – kan 
behovet av insatser påverkas genom 
teknikutveckling och så kallade ”smarta hem”? 
 
Matdistribution – Målen inom 
matdistributionen uppnås inte. Här finns 
problem med den brukarupplevda kvaliteten. 
Socialnämnden har beslutat att 
matdistributionen ska ses över. Det finns idag 
kommuner som går ifrån systemet att köra ut 
nylagad mat utan söker andra lösningar. 

 

Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor 

Förebyggande insatser   
Till barnfamiljer ges genom 
KAK-huset 

• barngrupper enligt 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  
• drogtester  
• information om droger  

• samarbete med skola, BUP, polis och 
kriminalvård 

• gemensam medling inom SÖSK vid 
ungdomsbrott 

• haschprogram 
• medling vid ungdomsbrott 

 
Till vuxna missbrukare genom  
Prologen  

• uppsökande verksamhet  
• stöd och rådgivning 
• samarbete med psykiatri, polis och 

kriminalvård 
 
Rådgivningsbyrån Oasen (Avvecklas under 
2012) 

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

transportstyrelsen 
• ADAD-intervjuer (en intervjumetod) 

för att kartlägga missbruk och hela 
livssituationen. 

Familjerätt 
• samarbetssamtal 
• utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge på uppdrag av domstol 
• 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 utredning enligt 
LVM, lagen om vård av missbrukare. 

• öppenvård  
• 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  

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

• ändamålet med bidraget ska 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 ska 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 eller familjehem 
• ordna skola och stötta i skolarbetet 
• stödja ungdomarna på fritiden 
• övrigt stöd och behandling som kan 

behövas 
• samarbete med BUP 
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Serveringstillstånd  
Utredning efter ansökan om serveringstillstånd 
enligt alkohollagen och tillsyn av de 
restauranger som har tillstånd. 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 

Modellområde 
Socialförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen deltar i ett arbete 
tillsammans med ystad 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 till mitten av 
januari 2012. Under våren 2012 fortsätter 
påbörjade utbildningsinsatser för förskola, 
skola, socialförvaltning och regionen. Det har 
även tillsatts en koordinator som har till 
uppgift att driva de förbättringsområden man 
har arbetat fram i modellområdet. 

Kriscentrum 
Ett kriscentrum för våld i nära relationer 
kommer att öppna troligen i början av 2012. 
Centrat drivs gemensamt av de fem SÖSK-
kommunerna med stöd av medel från 
länsstyrelsen. 

Våld i nära relationer 
Under 2011 tillsattes en arbetsgrupp för att 
utveckla arbetet med våld i nära relationer. 
Denna grupp kommer att fortsätta sitt arbete, 
som har hög prioritet från staten, under 2012. 

Barngrupper 
Barngruppen Blåvinge har tilldelats pengar 
från samverkansrådet barn och familj. Detta 
innebär att en halvtidstjänst kan frigöras till 
familjebehandling i egen regi i stället för köp 
av extern öppenvård.  

Socialstyrelsens beslut angående 
dokumentation och handläggning (beslutet 
gäller annan kommun) 
Individuellt anpassade insatser skall föregås av 
utredning, bedömning och beslut samt i alla 
övriga delar uppfylla de krav som framgår av 
lag och föreskrifter avseende dokumentation 
och handläggning. 
Detta innebär att de klienter som vänder sig till 
Oasen idag i stället skall vända sig till 
socialsekreterare för utredning, bedömning och 
beslut. Behandlingen skall också 
dokumenteras på Oasen. Inget av detta sker 
idag. En trolig konsekvens av detta är att det 
blir betydligt färre som söker sig till Oasen. 

EFS 
Simrishamns kommun är med i ett EFS projekt 
(Kompetensaren) tillsammans med åtta 
kommuner i nordöstra Skåne och regionen. 
Projektet vänder sig till arbetslösa ungdomar 
mellan 16 – 29 år. Mobiliseringsfasen startade 
110901 på halvtid. 120301 drar projektet igång 
med introduktion för ungdomarna som själva 
får söka sig till projektet. De skall sedan slussa 
ut i praktik. Projektet vänder sig till alla 
arbetslösa ungdomar i kommunen.   

Gemensam alkoholhandläggning 
En utredning har gjorts angående gemensam 
alkoholhandläggning för Simrishamns, Sjöbos, 
Tomelillas och Ystads kommuner. 
Kommundirektörerna har fattat beslut att 
arbeta för en gemensam alkoholhandläggning. 
Besluten tas av respektive nämnd. Återstår att 
utse värdkommun. Annan organisatorisk form 
kan dock bli aktuell.  
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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. 

 
Hemtjänst i särskilt boende Utfall Budget Budget

2010 2011 2012
Antal lägenheter i särskilt boende 272 272 272
därav på entreprenad 75 75 75
därav på demensplatser 34 34 42
Antal fasta korttidsplatser inom särskilda boende 22 22 22  

Ordinärt boende 
De biståndsbedömda insatserna i ordinärt 
boende kan bestå av 

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

• Dagverksamhet och träffpunkt för 
äldre 

• Dagverksamhet för personer med 
demenshandikapp 

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

 
Hemtjänst i ordinärt boende Utfall Budget Budget

2010 2011 2012
Antal personer med hemtjänst 495 440 510
Antal personer med trygghetslarm 673 650 700  

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. 

 
Hemsjukvård Utfall Budget Budget

2010 2011 2012
Antal personer med hemsjukvårdsplatser 745 745 745
Antal ärende inom bostadsanpassning 221 240 250  

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. 
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Verksamhetsförändringar 

Volymökning  
 

 
Befolkningsprognosen 65 - 100 visar en jämn 
och stadig ökning fram emot 2020. Skillnaden 
mellan 2011 och 2012 är 107 personer. Mellan 
2011 och 2020 kommer åldersgruppen över 65 
år att öka med ca 950 personer. Särskilt 
intressant är gruppen över 80 år som ökar med 
240 personer. Betydande resurstillskott 
kommer att krävas. Utöver det så måste 
kommunen använda denna tid till att förbereda 
sig för vad som kommer efter 2020. Det gäller 
att ha en väl utbyggd vård och omsorg med 
god kvalitet, satsning på förebyggande 
åtgärder, fungerande vård- och omsorgskedjor 
och ett tillgängligt samhälle både vad avser 
bostäder som stadsplanering i övrigt. 
Ekonomin måste planeras och vara hållbar.   

Utökning av antalet demenslägenheter i 
särskilt boende 
Budgetramen innehåller 500 tkr för utökning 
av antalet demensplatser. Denna summa räcker 
för den personalutökning som behövs dag- och 
kvällstid, dock inte nattpersonal. Utökningen 
kommer att förläggas till Lillevångshemmet 
där det redan idag finns underlag för ett 
demensboende. Lillevångshemmet kommer då 
att återgå till ytterligare ett nattarbetslag som 
det var tidigare. 

Översyn och revidering av vård- och 
omsorgsplanen 
Socialnämnden har gett ett uppdrag och arbetet 
kommer att slutföras under 2012. 
Tidshorisonten är fram till 2020 och innebär 
att planen måste beskriva såväl målsättning, 
struktur som resursbehov för att klara 
framtidens äldreomsorg. Detta är kommunens 
största utmaning inför framtiden och 

utvecklingen måste vara långsiktig och hållbar. 
Planen involverar flera kommunala instanser, 
inte minst behovet av en samhällsplanering 
och bostadsförsörjning som möjliggör största 
möjliga självständighet och möjlighet till 
kvarboende.  

Trygghetsboende 
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för 
stimulansmedel till anordnade av 
trygghetsbostäder. Ett flertal projekt är på 
gång. Det som ligger närmast i tiden är 
trygghetsboendet i S:t Olof. Det beräknas vara 
inflyttningsklart i medio 2012.  

Demensomsorg – implementering av 
nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom 
Under året skall socialnämnden arbeta med att 
utveckla demensomsorgen i linje med de 
nationella riktlinjer som socialstyrelsen tagit 
fram. Ett grundarbete är redan gjort. En viktig 
del i kvalitetsarbetet är att successivt införa 
avvikelserapportering (BPSD) vid 
verksamheter som har demenssjuka som 
målgrupp.    

Förebyggande insatser 
Insatser som leder till ökad trygghet och 
självständighet måste ha hög prioritet. Det 
gäller förebyggande hembesök, fixartjänst, 
dagcentraler, syninstruktör m.m.  
Ett viktigt fokus i arbetet skall vara att 
utveckla de förebyggande insatser som 
nämnden redan har samt utveckla nya. Här 
gäller det att ta tillvara den utveckling som 
finns inom teknik och IT. Kommunen bör 
stödja utvecklingen i kommunen av så kallade 
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”smarta hem” som bör prövas och då i 
samarbete med t.ex. Simrishamnsbostäder. Ett 
annat kan vara att, på frivillig bas, ersätta 
tillsynsbesök nattetid med webkamera. Här 
behövs nytänkande och kreativitet.  

Socialt innehåll i särskilt boende 
Nämnden har sökt och fått stimulansmedel för 
att utveckla det sociala innehållet på särskilt 
boende. Det skall ske genom att hitta bra vägar 
att verkställa de omsorgsgarantier som 
nämnden fastställt. 

Tillfälliga vistelser 
Kommunen kan från och med maj 2011 kräva 
ersättning för utförande av beslutade insatser 
för andra kommuner när deras brukare är på 
besök i Simrishamns kommun. Ersättningen 
bestäms av den beställande kommunen. 

Konkurrensutsättning 
Socialnämnden har beslutat att under 2012 
konkurrensutsätta två distrikt med både särskilt 
och ordinärt boende. Slutligt beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

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 2010 2011 2012
Personlig assistans 42 43 43
Bostad med särskild service/fam.hem 35 43 43
Annan särskild anpassad bostad 1 1 1
Daglig verksamhet 82 91 91
Ledsagarservice/avlösning 53 56 56
Kontaktperson 54 39 39  
 
Verksamhetsförändringar 

Nya målgrupper 
En ökning av personer med autism,/aspergers 
syndrom och en psykiatrisk problematik. Detta 
kräver andra arbetsmetoder och mera 
individuellt anpassade lösningar. För att möte 
dessa behov krävs utbildningsinsatser, 
handledning och ett flexibelt tänkande som 
inte fastnar i gamla mönster och lösningar. 
Misslyckas vi med detta arbete kommer 
behovet av externa placeringar att öka. 

Brukare som sedan många år bor i våra 
gruppbostäder 
Här ser vi en tydlig tendens av en ökning av 
somatisk problematik för vissa av dessa 
brukare. Detta kräver en ökad bemanning på 
dessa gruppbostäder och ett ökat behov av 

medicinska insatser genom distriktssköterskor 
och av omsorgspersonalen. En utveckling av 
omsorgspersonalens kompetens inom dessa 
områden är nödvändig. Detta sker bland annat 
genom kontinuerlig handledning från 
distriktsköterskorna. 

LSS planens viljeinriktning 
Fortsätta arbetet med att initiera/motivera 
personer som utvecklat omsorgsbehov som är 
relaterat till åldrandet och inte till 
funktionshindret, att flytta till äldreomsorgens 
särskilda boende. 

Ändra inriktning på nuvarande 
gruppbostäder 
Att successivt ändra inriktning på två av våra 
gruppbostäder, Stibyborg och Vinkelgatan. För 
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Stibyborgs del handlar det om att arbeta mot 
en yngre målgrupp och att utforma 
arbetsmetoder som möter denna generations 
behov. När det gäller Vinkelgatan ska detta 
gruppboende inriktas mot äldre personer där 
funktionshindret fortfarande är det 
dominerande trots hög ålder. Genom detta 
arbete bedöms det inventerade behovet av 
boende inom LSS tillgodoses under 2012. 

Samhällsintegrerad dagligverksamhet 
Dagligverksamhet erbjuds på vanliga 
arbetsplatser ute i samhället med stöd av 
handledare från LSS verksamheten. Detta 
arbete är nödvändigt för att möta det 
förväntade ökade behovet av dagligverksamhet 
under 2012 och för att arbeta mot integrering i 
samhället. 

Dokumentation 
Arbetet med att möta krav från Socialstyrelsen 
vad gäller dokumentation påbörjades under 
2011. Detta kommer att fortsätta under 2012 
med att utveckla metoder för databaserade  
 
 

sociala journalanteckningar som förs av 
baspersonalen ute på respektive arbetsplatser 
inom hela LSS verksamheten 

Delaktighet 
Fortsätta implementera Socialnämndens 
tjänstegarantier och utveckla metoder för att ge 
brukaren ökade möjligheter till delaktighet i 
utformningen av genomförandet av insatserna i 
det dagliga livet. Detta kommer att göras 
genom metoder för genomförarplanen där 
metoder bättre anpassas till brukarens 
förmågor och genom alternativ 
kommunikation. 

Externa placeringar 
Socialnämnden kommer inte att kunna hantera 
större placeringar inom nämndens budget utan 
skulle placeringar bli aktuella får 
finansieringen bli en politisk fråga. 

Konkurrensutsättning 
Socialnämnden har beslutat att under 2012 
konkurrensutsätta två LSS-bostäder. Slutligt 
beslut fattas av kommunfullmäktige. 

 
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.  
 
 Nämndsmål 
Tillgänglighet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Klientens upplevelse av att 
komma i kontakt med 
socialtjänsten 

Genom årlig enkät När 80 % upplever socialtjänsten som 
tillgänglig. 

 
  

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

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

Genom årlig enkät 
När 80 % upplever att de fått tillräcklig 
information, att den är begriplig och att 
personalen är kompetent. 
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 Bemötande/integritet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

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

Genom årlig enkät 

När 80 % upplever de blivit lyssnade på, 
kontinuitet och att personalen 
samarbetar med andra för att på bästa 
sätt hjälpa denne. 

 
Hjälpen i sin helhet Hur ska vi mäta? När är målet uppfyllt?  

Hur nöjd är klienten och har 
förväntningarna uppfyllts? Genom årlig enkät  När 80 % är nöjda och förväntningarna 

har uppfyllts. 

 

Vård och omsorg 
 
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. 
 
Nämndsmål 

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

Den enskilde skall 
uppleva ett gott 
bemötande.  

I ordinärt boende: individuell 
kvalitetsuppföljning via 

omsorgshandläggare.  I övrigt 
årlig brukarenkät till samtliga. 

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

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kvalitet.  

I ordinärt boende: individuell 
kvalitetsuppföljning via 

omsorgshandläggare.  I övrigt 
årlig brukarenkät till samtliga. 

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

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

I ordinärt boende: individuell 
kvalitetsuppföljning via 

omsorgshandläggare.  I övrigt 
årlig brukarenkät till samtliga. 

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

Den enskilde ska uppleva 
maten som god. 

Årlig brukarenkät ev. 
socialstyrelsens. Individuell 

uppföljning via 
omsorghandläggare 

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

 
*Brukarenkäten syftar på den stora undersökning som socialstyrelsen genomför inom ramen för äldreguiden. Här finns f.n. en viss osäkerhet 
kring val av frågor och mätmetod inför 2012. 
 

Den enskilde ska ha rätt 
läkemedel i rätt tid.  Mäts genom avvikelser Antalet fel vid läkemedels-

administration skall vara 0. 

Den enskilde skall inte ha 
trycksår. 

Mäts genom månatlig 
verksamhetsuppföljning Antalet trycksår skall minska  

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

 
*Ovanstående tre punkter mäts idag genom Senior Alert i särskilt boende, i ordinärt boende mäts det genom avvikelserapporter. Målet är att 
allt skall registreras i Senior Alert. Detta ger möjlighet till jämförelser med andra kommuner på ett betydligt bättre sätt.  

LSS-verksamhet 
 
Fullmäktigemål 
Personer med nedsatta funktioner skall ha möjlighet att leva och bo så normalt och självständigt som 
möjligt. 
 
Nämndsmål 

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

Den enskilde skall 
uppleva ett gott 
bemötande.  

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

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

Den enskilde skall 
uppleva att insatserna har 
god kvalitet.  

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

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

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

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning 
ska medelvärdet av de svarande ligga 
på minst 2,7 av 3.0.     

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       
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Den enskilde skall känna 
sig trygg i sin bostad 

Individuell uppföljning via 
omsorgshandläggare 

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

 
*Primärt är målet med daglig verksamhet som insats i huvudsak inte delaktighet i samhället och har visat sig svår 
att följa upp i denna del. Respondenterna kan ej tolka frågan.  
 

Förslag till samverkansområden med grannkommunerna  
F.n. pågår en rad samverkansaktiviteter med grannkommunerna. Dessa redovisas en gång om året. 
Några nya samverkansprojekt finns inte f.n. men kan fort bli aktuella beroende på behov. 
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En plats för livet 
– året runt

Ska du flytta, ska du flytta till
Simrishamn på Österlen
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