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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 2013. 
Efter budgetmötet påbörjades en central 
beredning av budgeten. Kommunfullmäktige 
beslutade om budgeten i augusti. Beslutet 
innehåller skattesats, driftramar, 
investeringsramar, finansiella mål samt 
fullmäktigemål för verksamheten. 

Verksamhetsmål med inriktning på god 
ekonomisk hushållning fastställdes av 
fullmäktige i november.  
 
Respektive nämnd utarbetade efter 
fullmäktiges beslut i augusti en mer detaljerad 
budget inom den ekonomiska ramen. Därtill 
har fullmäktigemålen konkretiserats i form av 
nämndsmål. Förslag till investeringsprojekt 
inom tilldelad ram lämnades för fullmäktiges 
ställningstagande. I december lämnade 
nämnderna information till fullmäktige om 
driftbudget och nämndsmål. Samtidigt 
beslutade fullmäktige om investeringsbudget 
på projektnivå. 

 
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Budgeten bygger på oförändrad skattesats, det 
vill säga 20,51 procent av den beskattnings-
bara inkomsten. Befolkningen har under 
planeringsperioden bedömts ligga kvar på 
samma nivå som den 1 november 2011 
innebärande 19 197 invånare. 
 
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 2013 (avser barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden). 
  
Nämndernas ramar, exklusive 
kapitalkostnader och internhyra, för år 2012 är 
uppräknade med en sammanvägd löne- och 
priskompensation på i genomsnitt cirka 2,6 
procent. Nivån på respektive nämnds 
kompensation beror på en vägning av andelen 
lönekostnader och andelen övriga kostnader. 
Noteras bör att kompensationsnivån avser 
kostnadsökningar mellan kalenderåren 2012 
och 2013. 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 löne- och 
priskompensation.  
 
Nämndernas ramar har också justerats utifrån 
faktisk förändring av kapitalkostnaderna. I 
sammanhanget bör noteras att internräntan, i 
enlighet med beräkning från Sveriges 
Kommuner och Landsting, sänks från 4,2 
procent år 2012 till 2,9 procent år 2013. 
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 8,3 
mnkr i intäkter. 

• En avvikelse mot befolknings-
prognosen på 100 invånare motsvarar 
drygt 4,4 mnkr. 

• En skillnad på bedömd och faktisk 
löneutveckling på 1 procent uppgår till 
drygt 6,5 mnkr. 
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MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
Enligt kommunallagen (8 kap, 4 §) ska 
kommunen ange mål med inriktning på god 
ekonomisk hushållning. Detta innebär att det 
både ska fastställas finansiella mål och 
verksamhetsmål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 
 
När det gäller finansiella mål kan det 
lagstadgade balanskravet, det vill säga att 
intäkterna ska överstiga kostnader, anses 
utgöra ett minimikrav för kommunens 
ekonomi. 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. 
 
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 för år 2013 
minst uppgå till 0,5 procent av skatter, 
generella statsbidrag och utjämning.  

• Investeringar ska fullt ut 
självfinansieras, det vill säga 
nyupplåning ska undvikas och 
låneskulden får inte överstiga 180 
mnkr.* 

 

* Låneskulden ska senast vid utgången av 
mandatperioden vara återställd till 165 mnkr (KF § 
177/2011). 
 
Avsikten med verksamhetsmålen nedan är att 
dessa tillsammans med de finansiella målen 
ska utgöra grunden för en samlad bedömning 
av om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. Följande mål gäller för 
Simrishamns kommun. 

 

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. 

Simrishamns ranking ska inte 
försämras i förhållande till genom-
snittet 2011 och 2012 enligt 
Sveriges Kommuner och Landstings 
Öppna jämförelser – Grundskola. 
(Ranking 2011 plats 120 och 2012 
plats 224; medför genomsnitt plats 
172) (Uppföljningsansvar: Barn- och 
utbildningsnämnden) 

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

Simrishamns kommuns ranking i 
Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) Öppna jämförelser avseende 
grundskolan har försämrats de senaste 
åren. Denna utveckling ska vändas för 
att visa att de resurser kommunen 
lägger ned på att utbilda sina elever 
ger ett önskvärt resultat. 
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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. 

 
Verksamhetsmålen med inriktning på god 
ekonomisk hushållning och de finansiella 
målen ska följas upp i årsredovisningen, det 
vill säga efter budgetårets utgång. Målen ska 

även vara föremål för uppföljning i 
delårsrapporten, det vill säga under pågående 
budgetår. 

 
VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 
 
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 under 
respektive nämnd finns fullmäktigemål för 
respektive verksamhet. 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. 
 
Fullmäktigemålen ska följas upp i 
årsredovisningen, det vill säga 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. 
 
I budget 2014 ska en ny modell för 
målstyrning vara införd. En ny vision har 
redan fastställts med följande innehåll: 
”Kontrasterna i en levande kommun gör alla 
dagar bättre”. Tillhörande strategiska 
utvecklingsområden, fokusområden (ersätter 
fullmäktigemålen) samt nämndsmål ska ingå i 
den nya målstyrningen. 

 
BUDGETUPPFÖLJNING 
 
Nämnderna är inom sina respektive områden 
ansvariga för att följa budgeten och för att 
föreslå och genomföra åtgärder för att bedriva 
verksamheten inom de ramar och riktlinjer 
som kommunfullmäktige beslutat. 
 
När obalans råder mellan ekonomiska krav 
och verksamhetens krav på kvantitet och 
kvalitet, är det ekonomiska kravet i avvaktan 
på politisk behandling överordnat 
verksamhetskravet. Hänsyn ska dock tas till 
verksamhetskrav på grund av lag eller annan 
tvingande föreskrift. Nämnderna har såväl 

befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder 
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. 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.  
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Kommunstyrelsen erhåller under året 
ekonomisk uppföljning från nämnderna i form 
av fem gemensamma helårsprognoser. Till 

kommunfullmäktige lämnas information i 
delårsrapporten, vilken även inkluderar en av 
helårsprognoserna, samt i årsredovisningen. 

 
DRIFTBUDGET 
 
Basen för budget 2013 utgörs av budget 2012. 
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 2013. För det två kommande åren 
redovisas en beräkning av den ekononomiska 
utvecklingen vid oförändrade ramar. 

 
Tabell 1: Driftramar för år 2013 samt beräkning av åren 2014 och 2015 
Driftbudget (tkr) Budget Beräkn Beräkn 

  2013 2014 2015 
Kommunfullmäktige  -830     
Revision -1 020     
Valnämnd -20     
Överförmyndare -1 715     
Kommunstyrelse -68 838     
Myndighetsnämnd -590     
Samhällsbyggnadsn, planer -3 422     
Samhällsbyggnadsn, övr skattefin -37 579     
Samhällsbyggnadsn -VA 0     
Kultur- och fritidsnämnd -34 107     
Barn- o utbildningsnämnd -345 855     
Socialnämnd -405 754     
Delsumma -899 730 -899 730 -899 730 
Pris- och lönekompensation 0 -23 000 -49 000 
Interhyressystemet, uppräkning 0 -1 100 -2 300 
Verksamheten -899 730 -923 830 -951 030 
Finansiering 897 178 918 678 947 478 
Årets resultat -2 552 -5 152 -3 552 

Från pensionskapitalet1 6 500 6 500 7 500 
Balanskravsresultat 3 948 1 348 3 948 

 
1 I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel). 
 
Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett 
ramanslag. Undantag gäller för 
samhällsbyggnadsnämnden då den del av 
verksamheten som utförs åt kommunstyrelsen 
(planverksamheten) ska utgöra en särskild ram 
samt att 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) 2013 2014 2015 

Pensioner -52 300 -53 300 -55 800 
Interna pensionsavgifter 32 400 32 900 33 500 
Interna kapitalkostnader 49 801 49 801 49 801 
Momsavlyft  4 000 4 000 4 000 
Personalkostnader (semester) -1 400 -1 400 -1 500 
Kommunstyrelsens förfogande  -6 023 -6 023 -6 023 
KS förfogande; omställn skolverks. -2 500 -2 500 -2 500 

Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 0 

Fastighetsförsäljning 1 000 1 000 1 000 
Räntekostnader -6 100 -6 100 -6 100 
Ränteintäkter 2 900 2 900 2 900 
Avskrivningar -36 200 -36 700 -37 200 
Skatter, statsbidrag 911 600 934 100 965 400 
Summa  897 178 918 678 947 478 

 
 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), april 2012, i kombination med antagandet om oförändrat invånarantal under 
planeringsperioden. Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell: 
 
Tabell 3: Specifikation av skatter och statsbidrag (se finansieringen)  
Skatter, statsbidrag (tkr) 2013 2014 2015 

Skatteintäkter 692 500 708 400 733 800 

Inkomstutjämning 179 100 184 600 185 800 

Kostnadsutjämning 2 300 2 400 6 100 

LSS-utjämning -3 800 -3 800 -3 800 

Fastighetsavgift 41 500 42 500 43 500 

Summa  911 600 934 100 965 400 
 
Ekonomisk plan åren 2014 och 2015 
 
I den ekonomiska planen är genomsnittlig 
löne- och priskompensation beräknad till cirka 

2,8 procent år 2014 och 3,1 procent år 2015. 
Inga andra förändringar har beaktats. 

 
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 i november. Projekt till ett 
lägre belopp kan i förslaget till fullmäktige 

ges en samlad benämning, 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 
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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, tilldelas i juni en 
investeringsram. Samhällsbyggnadsnämnden 
erhåller investeringsramar till 
skattefinansierad verksamhet. Investeringar i 
form av upprustning av skollokaler utgör en 
separat ram. Vidare erhåller denna nämnd en 
särskild ram för vatten- och 
avloppsverksamheten, med en särskild ram för 
projektet landsbygdens vatten. 

  
 
Tabell 4: Investeringsramar för år 2013 
Investeringsbudget (tkr) Ram 
  2013 

Kommunstyrelse -2 000 

Samhällsbyggnadsnämnd -25 000 

Kultur- och fritidsnämnd -2 000 

Barn- och utbildningsnämnd -1 000 

Socialnämnd -3 000 

Upprustning skollokaler 0 
S:a Skattefinansierad verksamhet -33 000 
SbN: Vatten- och avloppsinvest -20 000 

SbN: Landsbygdens vatten 0 

Summa Nettoinvesteringar -53 000 
Anslutningsavgifter VA1 0 

S:a Nettoinvest ./. Anslutningsavg -53 000 
 

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

 
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.  
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Tabell 5: Exploateringsbudget 2013 
 

Exploateringsbudget Utgifter Inkomster Netto varav:   
(tkr)       resultatpåv balanseras 
Bostadsexploatering, egen -2 500 2 000 -500 0 -500 
Bostadsexploatering, extern -2 000 2 000 0 0 0 
Exploatering industri -1 500 2 020 520 520 0 
Markanvisning 0 0 0 0 0 
Summa exploatering -6 000 6 020 20 520 -500 

 
I samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 
år 2013 ingår beräknade vinster med 520 tkr. 
Exploateringsverksamheten beräknas 

samtidigt innebära att det bokförda värdet på 
kommunens exploateringstillgångar ökar med 
500 tkr. 

 
RESULTAT-, FINANSIERINGS- RESPEKTIVE BALANSBUDGET 
 
Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finansierings- och balansbudgetar.  
 
Tabell 6: Resultatbudget 
Resultatbudget (tkr) 2013 2014 2015 
Nettokostnader -874 752 -899 352 -928 552 

Avskrivningar -36 200 -36 700 -37 200 
Summa  -910 952 -936 052 -965 752 
        

Skatter och statsbidrag 911 600 934 100 965 400 

Ränteintäkter 2 900 2 900 2 900 

Räntekostnader -6 100 -6 100 -6 100 
Årets resultat -2 552 -5 152 -3 552 
Från pensionskapitalet 6 500 6 500 7 500 

Balanskravsresultat 3 948 1 348 3 948 

 
 

Tabell 7: Finansieringsbudget  
Finansieringsbudget (tkr) 2013 2014 2015 
Tillförda medel       
Resultat från driftbudget 3 948 1 348 3 948 
Avskrivningsmedel 36 200 36 700 37 200 
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 

Nya lån 11 000 0 0 
Minskning av likvida medel 1 852 0 0 
Summa 53 000 38 048 41 148 
        
Använda medel       
Nettoinvest, inkl anläggningsavg  -53 000 38 048 41 148 

Amortering/ökning likvida medel 0 0 0 
Summa -53 000 38 048 41 148 
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För år 2013 budgeteras för en nyupplåning på 
11 mnkr. Då nuvarande låneskuld uppgår till 
165 mnkr ryms den budgeterade upplåningen 

inom lånetaket på 180 mnkr. Avseende åren 
2014 och 2015 har investeringsnivån antagits 
motsvara utrymmet för självfinansiering. 

  
 

Tabell 8: Balansbudget  
Balansbudget (mnkr) 2013 2014 2015 
Tillgångar  1 074 1 069 1 067 
Skulder 485 485 485 

Eget kapital 590 585 582 

Summa skulder och eget kapital 1 074 1 069 1 067 

Soliditet (Eget kapital / Tillgångar) 55% 55% 54% 
 
Notera att beräkningen av balansbudgeten är 
förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet 
för år 2011 samt fastställd budget för år 2012. 
Beräknad utveckling följer resultatbudget och 
finansieringsbudget i enlighet med tabellerna 
6 och 7. 
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Bilaga till budgetkommentarer – förklaring till ramberäkning 
 
Driftbudget (tkr) 

Budget 12 
1. 

Beslutade 
2.  Löne- 
och  3. Justering 4. Justering 5. Övriga Fastställda 

    förändr priskomp kapital- intern hyra förändr ramar 2013 
    

 
  kostn       

Kommunfullmäktige  -810   -20     0 -830 
Revision -1 000   -20     0 -1 020 
Valnämnd -20   0     0 -20 
Överförmyndare -1 665   -50     0 -1 715 
Kommunstyrelse -67 328 -583 -1 530 -190 243 550 -68 838 
Myndighetsnämnd -575   -15     0 -590 
Samhällsbyggnadsn, planer -3 330   -92     0 -3 422 
Samhällsbyggnadsn, övrigt -39 921   -558 1 225 -1 1 676 -37 579 
Kultur- och fritidsnämnd -34 963 40 -540 144 393 819 -34 107 
Barn- och utbildningsnämnd -345 585 74 -7 750 101 4 145 3 160 -345 855 
Socialnämnd -390 281 92 -10 280 470 246 -6 001 -405 754 
Internhyressystemet     -1 000 3 227 -2 227 0 0 
Verksamheten -885 478 -377 -21 855 4 977 2 799 204 -899 730 
                
1. Beslutade förändringar m.m. som påverkar 2013           
* Kommunstyrelsens ram har ökats med anledning av beslut rörande följande projekt; Sydostleden (KS §102/11) 108 tkr/år 
   för åren 2013 och 2014; Samordnad varudistribution (KS §190/11) 89 tkr år 2013; Jämställdhetsprojektet (KS §209/11)    
   180 tkr/år 2013. Kommunstyrelsens anslag till förfogande har minskats med samma belopp, dvs 377 tkr.      
* Kultur- och fritidsnämnden (40 tkr), barn- och utbildningsnämnden (74 tkr) och socialnämnden (92 tkr) har under många år delfinansierat 
    It-kommunikation till kommunstyrelsen. För att samla dylika kostnader budgetjusteras dessa 206 tkr till kommunstyrelsen. 
2. Löne- och priskompensation; Nämnderna har i genomsnitt erhållit 2,6 % i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader och internhyror). 
3. Justering av kapitalkostnaderna; Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader medför justering av ramarna.   
    Då det handlar om en intern intern justering sker motsvarande förändring under Finansieringen.      
4. Justering internhyror; Kommunstyrelsens uppdrag, från fullmäktige, att justera ramarna utifrån omräknade internhyror. 
5. Övriga förändringar; Avser ökade respektive minskade ramar utöver justeringar enligt kolumnerna 1-4.      
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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 organ. 
Kommunfullmäktige fattar beslut i alla 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen, till exempel 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 till exempel 
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, till exempel val av 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och 
i kommunens övriga nämnder. 
 
Kommunfullmäktige har tillsatt en 
fullmäktigeberedning för medborgardialog, 
med syfte att komma med förslag på hur en 
konstruktiv och kreativ medborgardialog kan 
utformas. Beredningen ska överväga alternativ 
till de tidigare bya-mötena, hemsidans 
funktioner vad gäller dialog och se över sociala 
medier som verktyg för kontinuerlig 
kommunikation. Fullmäktigeberedningen ska 
redovisa sitt slutförslag senast före sommaren 
2013. 
 
Kommunfullmäktige anordnar också 
temahalvdagar för kommunfullmäktiges 
ledamöter inom olika ämnesområden, bland 
annat bokslut och årsbudget. 

 

EKONOMISK RAM 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 

Ram 926 810 830 
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REVISIONEN 
 
 
Ordförande: Birgitta Larsson (FP) 
Vice ordförande : Froste Persson (S) 
 

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) 2011 2012 2013 

Ram -16 1 000 1 020 

 
    

 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
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 för att kunna 
ge fullmäktige ett genomarbetat underlag inför 
ansvarsprövningen. 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.   

MÅL 

 

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) 
 
 
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 
cirka 19 200 invånare har cirka 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 

cirka 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 
vecka i maj/juni. I Sverige infaller alltid valet 
på en söndag. 
 
Under budgetåret 2013 genomförs alltså 
varken val eller folkomröstning. Anslaget 2013 
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) 2011 2012 2013 

Ram -106 20 20 
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ÖVERFÖRMYNDAREN 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson 
Ersättande 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. Ansvarsområdena 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 godmanskap samt om förval-
tarskap efter utredning och förslag från över-
förmyndaren. 
 
Utöver dessa ansvarsområden fattar överför-
myndaren bland annat beslut om god man om 
en förmyndare inte kan utöva förmynderskap-
et, 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 till exempel att överförmyndar-
spärra en underårigs tillgångar. Vidare tar 
överförmyndaren ställning till om samtycke till 
fastighetsköp eller försäljning, arvskifte samt 
aktiehandel skall ges. Överförmyndaren utfär-
dar 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.  

 

EKONOMISK RAM 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 

Ram 1 761 1 665 1 715 
 
 
Personalkostnader utgör cirka 97 procent av 
överförmyndarverksamhetens totala kostnad. 
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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VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
Befolkningen blir allt äldre i Simrishamns 
kommun. Detta medför att fler 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 ansökningar där grunden för ansö-
kan är psykisk utvecklingsstörning, psykisk 
sjukdom men framförallt ansökan från unga 

människor med Asperger eller svår ADHD 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). 
Detta sammantaget talar starkt för att både 
antalet ärenden och svårighetsgraden kommer 
att öka även fortsättningsvis och därmed få till 
följd att även kommunens kostnader för verk-
samheten ökar. 

 
Antal ärenden Godmanskap Förvaltarskap Förmynderskap Totalt 
2003-12-31 118 26 24 168 
2004-12-31 142 30 25 197 
2005-12-31 140 34 27 201 
2006-12-31 159 29 31 219 
2007-12-31 165 30 36 231 
2008-12-31 177 32 47 256 
2009-12-31 208 28 37 273 
2010-12-31 228 33 37 298 
2011-12-31 245 34 45 324 

 
 
Som framgår av tabellen ovan ökar antalet 
ärenden konstant från år till år och under de 
senaste åtta åren har ärendemängden i det 
närmaste fördubblats. 
 
Överförmyndarverksamheten arbetar sedan 
flera år på ett konsekvent sätt med förändring-
ar, förbättringar och effektiviseringar för att 
kunna möta denna ökande ärendemängd. 
 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad samarbetar i överförmyndarfrågor 
sedan åtta år. De områden som samarbetet 
hittills omfattat är gemensam utbildning för 
gode män och förvaltare, gemensamma blan-
ketter med tillämpningsanvisningar för att 

underlätta för gode män som arbetar i flera 
kommuner, arvoderingsjämförelser och lagtill-
lämpning för att skapa en enhetlighet.  
Samverkan ska leda till förbättringar och ef-
fektivisering av eget arbetssätt och metodik, 
riktlinjer för granskning av ställföreträdarnas 
redovisning, utveckling av hemsidorna, för-
bättrat introduktionsmaterial, fokus på utbild-
ning av ställföreträdare samt sammanställa 
arbetsordningar i skriftliga manualer.  
 
Under år 2013 kommer troligen en lagändring 
i föräldrabalken som ger överförmyndaren en 
tvingande skyldighet att tillhandahålla god 
utbildning och fortbildning för gode män och 
förvaltare. 

MÅL 
 

 
 

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 
 
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 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 

Ram 66 807 67 730 68 838 
varav:     
Politisk verksamhet 3 526 3 331 3 618 
Kommunledningskontor 58 861 60 335 61 082 
Marint centrum 1 745 1 166 1 192 
Turism och besöksnäring 2 675 2 898 2 946 
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Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2011 2012 2013 

Ram  1 900 2 000 
varav:     
IT-investeringar  880 380 
Telefonisystem  500 0 
Inventarier Kommunledningskontor  90 90 
Beslutstödssystem 

 
0 1 200 

Inventarier turistbyrån  25 30 
Inredning möbler Tegelmagasin  180 75 
Tomrör bredbandsutbyggnad  225 225 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
Politisk verksamhet 
 
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. 

 
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.

 
Kommunledningskontoret 
 
Kommunledningskontoret skall bistå 
kommunstyrelsen i deras arbete och ha ett 
helhetsperspektiv på kommunen och dess 
verksamhet.  
 
Kommunledningskontoret leder och samordnar 
planering och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet, reformerar och effektiviserar 
regelverk och administration bland annat 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. 
 
Information och marknadsföring 
Samordnar och kommunicerar kommunal 
information till såväl kommuninvånare som 
anställda. Utvecklar marknadsföringen av 
kommunen som inflyttningskommun. 
Utvecklar kommunens hemsida samt anpassar 
e-tjänster. 
 
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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Ärende och service 
Kommunövergripande ansvar för samordning 
och utveckling av administrativa system, 
posthantering, växel och vaktmästeri. 
 
Ekonomi  
Ansvarar för att upprätta kommungemensam 
budget, redovisning och bokslut, ansvarar för 
den löpande finansieringen och 
likviditetsplaneringen, utvecklar 
ekonomiadministrativa rutiner samt genomför 
ekonomiska uppföljningar.  
 
Personal 
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. 
 
IT 
Ansvarar för IT-strategisk planering, 
elektronisk infrastruktur, projektering, 
införande och förvaltning av  
kommunövergripande och gemensamma IT-
system samt IT-teknisk service till 
förvaltningarna. 

 
 
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.

 
Turism och besöksnäring  
 
Turistenheten ansvarar för kommunens 
turistinformation. Turistenheten följer Förturs 
regler för att driva auktoriserad blågul 
turistbyrå. Tillsammans med andra kommuner 
och partners såsom Tourism in Skåne ansvarar 

turistenheten för marknadsföring av 
kommunen. Turistenheten arbetar tillsammans 
med kommunens näringsliv för att verka för en 
positiv turism och produktutveckling för 
kommunen. 

 
 
MÅL 
 

Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Fysisk planering   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. 

God planberedskap för byggnation av lägenheter 
och småhus i kommunens tätorter. 

  
  

  

Samrådsförslag till översiktsplan ska upprättas till 
juni 2013. 

Information och marknadsföring   Hög tillgänglighet till information, dialog och 
tjänster baserade på kvinnor och mäns behov 
och kommunens visioner och mål. 

Informationsverksamheten synliggör kommunen 
och bidrar till en ökad dialog med medborgarna, 
anställda och andra intressenter. 
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Fullmäktigemål   Nämndsmål 

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

Företagen upplever företagsklimatet som bra och 
det är attraktivt för nya företag att etablera sig i 
kommunen. Alla företag får en god service och 
har möjlighet att delta i utvecklingssatsningar. 

  
Ekonomi   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. 

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

  
  

  

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

Personal   Under 2013 utvecklas en ny medarbetarenkät 
som också genomförs under året. En god 
arbetsmiljö bibehålls och följs därefter upp 
genom mätningar vartannat år. 

Arbetsmiljön är god och präglas av jämställdhet 
och mångfald. 

  
  

  
En jämställdhets- och likabehandlingsplan tas 
fram för perioden 2013-2015. 

Personal- och lönepolitiken är gemensam för 
hela kommunen och ett stöd för 
personalförsörjningen.   

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

  

  

En ny, effektivare modell för genomförande av 
den årliga löneöversynen utarbetas och 
implementeras i verksamheten. 

IT   99,5 procent driftssäkerhet på nätverken. 
De gemensamma administrativa rutinerna och 
IT-stödet stöder verksamheterna, har hög 
tillgänglighet, god kvalitet, mycket hög säkerhet 
samt ger god service till medborgarna. 

  
    IT-strategi tas fram under år 2013. 

Turism och besöksnäring   Arbeta för att utveckla reseanledningar på 
destinationen. Turistenheten arbetar tillsammans med 

näringslivet, andra kommuner och 
organisationer, för att öka besöksantalet och 
förlänga turistsäsongen.   
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Monica Gripp (M) 
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson 
 

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
 
Myndighetsnämnden ansvarar för uppgifter 
inom byggväsendet avseende 
myndighetsutövning. Vidare har nämnden 

ansvar för information inom nämndens eget 
ansvarsområde och reformering av nämndens 
regelbestånd. 

 

EKONOMISK RAM 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
tkr 2011 2012 2013 
Ram 535 575 590 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
Verksamhetsmått/statistik  Bokslut 

2011 
Budget 

2012 
Budget  

2013 
Totala antalet ärenden  674 - 610 
Totala antalet beslut i nämnd1  191 - 140 
Totala antalet beslut i bygglovsärenden  476 - 450 
Antal avslag av bygglov2  23 - 12 
Totalt antal beviljade bygglov   453 - 400 
Övriga beslut i bygglovsärenden  - - 38 
varav antal beviljade bygglov i myndighetsnämnden  84 - - 
varav antal beviljade bygglov på delegation  369 - - 

Totala antalet beslut i förhandsbesked2  38 - - 
varav antal lämnade negativa förhandsbesked  15 - - 

varav antal lämnade positiva förhandsbesked  23 - 12 

Totala antalet överklagade beslut 
 

55 - - 
Totalt antalet beslut som går mot nämndens 
beslut 

 
10 - - 

varav antal beslut på delegation/ mot tjänsteskrivelse 
  

- - 
Rättssäkerhet  82% - 85% 
Handläggningstid, genomsnittlig  8,2 veckor - 8,5 veckor 
Kostnadstäckning nämnd och bygglov  93% - 88% 
Kundnöjdhet  - - 80% 
1Beslut i ärende rörande bygglov, förhandsbesked, påföljd, fastighetsbildning och överprövning. 

 2Avslag och förhandsbesked är nämndsärende. 
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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. 

  Bra och tydlig information avseende 
bygglovsfrågor samt utökade möjligheter till 
ifyllbara ansökningsformulär ska finnas på 
kommunens hemsida.  

    Av antal överklagade myndighetsbeslut ska 
minst 85 % av besluten kvarstå (rättssäkerhet). 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Christer Vigren (ÖP) 
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson 
 

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
kommunens gator, vägar, järnvägar, hamnar, 
park- och grönytor, vatten- och 
avloppsanläggningar, offentliga platser och 
gatubelysning samt drift av dessa och teknisk 
service (t ex förråd, verkstäder, fordon). 
Nämnden ansvarar också för MBK-verksamhet 
och exploateringsverksamhet samt 
namnsättning av gator, by- och gårdsadresser. 
 
Nämnden ansvarar vidare för de 
trafikuppgifter som åligger trafiknämnden 
enligt Lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor, trafiksäkerhetsfrågor, kommunens 
insatser vad gäller klimat-, miljö- och 
naturvårdsfrågor, energiplaneringen inklusive 
främjande av energihushållningen 

(energirådgivning) samt att företräda 
kommunen i Västra Hanöbuktens och 
Österlens vattenvårdsförbund. 
 
Nämnden är huvudman i kommunens 
fastighetsförvaltning. 
 
Utöver ovanstående uppdrag svarar nämndens 
förvaltning mot myndighetsnämnden avseende 
handläggning av bygglov, marklov, 
rivningslov, förhandsbesked, 
strandskyddsdispenser, tillsyn enligt PBL och 
rådgivning samt mot kommunstyrelsen 
avseende handläggning av översiktsplaner, 
detaljplaner, fastighetsplaner och 
områdesbestämmelser inklusive genomförande 
av samråd och utställningar. 

EKONOMISK RAM 

Drift – skattefinansierad verksamhet 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 
Driftram 42 628 43 251 41 001 
varav:     
Översikts-/detalj-
/fastighetsplanering 2 782 3 330 3 422 

Samhällsbyggnadsnämnden övrigt  39 846 39 921 37 579 

varav:     
-MBK- och bygglovsverksamheten 1 568 1 884 1 863 
-Lokalförsörjning 2 481 1 480 1 070 
-Driftverksamheter (hamn/offentl. 
rummet) 32 974 32 679 31 764 

-Stab och nämndsverksamhet 3 999 4 388 3 402 
-Avslut exploatering -1 176 -510 -520 

 

Bygglovs- och MBK-verksamheten 
Trots en vikande konjunktur har enheten 
relativt hög arbetsbelastning på grund av en ny 
plan- och bygglag. Ärendemängd och antal 

beslut i bygglovsärenden är märkbart lägre än 
föregående år. Kartdatabasen ska under 2013 
vara mer tillgänglig för allmänheten genom 
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publicering på kommunens hemsida. Under 
2013 kommer enkäter att skickas till dem, som 
har använt sig av verksamhetens tjänster för att 
ta reda på kundnöjdheten. 
 
Enhetens verksamhet är starkt händelsestyrd 
och konjunkturberoende, både avseende 
bygglovshantering och mätuppdrag. Den 

vikande konjunkturen möjliggör att 
bygglovsärenden kan behandlas inom 
uppställda lagkrav. Översiktsplanarbetet 
kommer att medföra ökad arbetsbelastning för 
enheten. Om konjunkturen förbättras 2013 
behöver enheten anställa ytterligare en 
medarbetare till bygglovshanteringen. 

Planverksamheten 
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. En prioriteringslista har 
tagits fram och ska ligga till grund för hur de 
olika planuppdragen prioriteras. 
 
Simrishamn har ett stort behov av en ny 
översiktsplan till stöd för en långsiktig 

exploaterings- och planeringsverksamhet. 
Kommunen representerar en stor 
attraktionskraft avseende livskvalitet samt 
natur- och kulturupplevelser, vilket bör 
resultera i stort intresse för boende, 
verksamheter och rekreation. 
Attraktionskraften bedöms innebära ett fortsatt 
stort intresse för att pröva exploatering i 
huvudsak för bostadsändamål. 

Driftverksamheten 
Trovärdigheten till gjorda statusinventeringar 
avseende offentliga rummet är uppenbarligen 
låg, då det fortfarande saknas balans mellan 
behov och resurser. Inventeringarna måste 
därför omsättas i långsiktiga underhållsplaner 
med ekonomiska behov och 
konsekvensbeskrivningar i syfte att lyfta 
underhållsnivån till optimalt värde. 

Offentliga rummet 
Det ”Offentliga rummet” utgörs av gator, 
gcmr-vägar och gångbanor, parker och andra 
grönytor samt kommunens sju hamnar. 

Gata 
År 2007 genomfördes en inventering av det 
kommunala vägnätet, som visade att 
standarden på vägnätet var undermåligt. 
Inventeringen skall uppdateras under 2013 och 
omsättas i underhållsplan för gator inför 
budget 2014. 
 
Även inom gatubelysningen måste stora 
resursförstärkningar göras. Ökade miljökrav 
och ökade krav på trygghetsbelysning ger 
ökade kostnader för drift och underhåll. En 
inventering skall snarast göras vilken skall 
omsättas i en underhållsplan för belysningar. 
 

Motsvarande behov föreligger avseende gcmr-
vägar, där inventering skall göras snarast efter 
belysningsinventeringen. 

Park 
Nyexploateringen i kommunen medför att 
parkmark anläggs runt nya bostads- och 
industriområden. Denna parkmark är viktig för 
områdenas karaktär, men kräver motsvarande 
kompensation för ökade driftskostnader. 
 
Arbetet med att uppdatera befintlig kartdatabas 
för parkytor kommer att ske under 2013 och 
framöver för att utgöra grund för 
underhållsplan avseende parkmark. 

Hamn 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lät i 
början av 2000-talet genomföra en inventering 
av kommunala hamnar. Förutom att 
Simrishamn visade sig ha Sveriges till 
kajmeter näst största kommunala 
hamnanläggning så var också 
driftunderhållsbehovet det näst högsta, cirka 
3,5 mnkr per år. Under 2013 har verksamheten 
cirka 2,5 mnkr för detta ändamål med tillägg 
för eventuellt bidrag från Jordbruksverket på 
2,5 mnkr. 
 
En ständigt återkommande fråga är behov av 
muddring i hamnarna. Tidsmässigt går 
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behoven inte alltid att förutse då exempelvis 
en kraftig höststorm plötsligt kan förändra 
förutsättningarna radikalt. Därtill kommer de 
miljömässiga krav som ställs på denna typ av 

aktiviteter exempelvis i form av tillstånd. 
Muddring har hittills inte budgeterats, utan har 
betraktats som oförutsedda händelser. 

Lokalförsörjningsverksamheten 
Inför 2013 har nya och mätbara mål för 
lokalförsörjningsverksamheten tagits fram. 
Förutom att även fortsättningsvis minska 
energiförbrukningen ska användningen av 
eldningsolja kraftigt minskas. Vidare ska 
enheten successivt, genom uthyrning och 
försäljning, minska antalet kvm outhyrda 
lokaler samt genom bättre utnyttjande av 
kommunens egna lokaler minska antalet kvm 
externt förhyrda lokaler. 
 
I budgeten för 2010 beslutades att utöka 
underhållsinsatserna med 19 kronor per kvm 
från 55 kr (budget 2009) till 74 kronor (budget 
2010) per kvm. Utökningen av det budgeterade 
underhållet skulle därefter ökas successivt, 
2011 till 85 kronor och 2012 till 90 kronor per 

kvm, men det blev 84 kronor per kvm i budget 
för år 2012. För 2013 beräknas underhållet till 
90 kronor per kvm. 
 
Under 2013 kommer enheten att införa ett helt 
nytt fastighetssystem, innehållande funktioner 
för underhållsplanering, ärendehantering, 
energiuppföljning, felanmälan med mera. En 
statusinventering av alla fastigheter har 
genomförts 2012 och kommer att utgöra 
grunden för underhållsplaner avseende 
kommunens fastigheter. Detta kommer att ge 
markant utökade möjligheter till planering och 
uppföljning av kommunens 
fastighetsförvaltning under 2013 och i 
framtiden.

Exploateringsverksamheten 
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, gcmr-vägar samt ledningar 
och anläggningar för vatten och avlopp.  
 

Den internationella oron kan påverka 
byggnationsplaner i det korta perspektivet. 
Den interna exploateringen kommer att 
fokusera på att skapa fler verksamhetstomter 
och tomter för bostadsbebyggelse i de områden 
där efterfrågan är störst. 

 

Drift - avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 
Driftram 2 067 0 0 
     
Vatten- och avloppsverksamheten 2 067 0 0 

 

Vatten- och avloppsverksamheten 
Vatten- och avloppsverksamheten ska enligt 
”Lagen om Allmänna Vattentjänster” bedrivas 
med fullständig kostnadstäckning från vatten- 
och avloppstaxan. Både på kostnads- och 
intäktssidan sker uppdelning i vatten och 
avlopp (spillvatten och dagvatten) där samtliga 
intäkter kommer från vatten- och 
avloppstaxan. Avsättning till planerat 
underhåll av vatten- och avloppsanläggningar 

och ledningsnät styrs av verksamhetens 
kostnader för drift samt intäkter från vatten- 
och avloppstaxan.  
För säkerställande av vilka åtgärder som 
erfordras idag och framöver måste en 
uppdatering av sanerings- och åtgärdsplanen 
snarast genomföras vilket i hög grad påverkar 
driftbudgeten under år 2013 och framåt. 
Åtgärderna ska grundas på 
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vattenförsörjningsplan som utarbetas i 
samverkan med grannkommunerna under 2012 

och avloppsförsörjningsplan som utarbetas 
snarast därefter. 

Investeringar - skattefinansierad verksamhet 
 
Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m. 2011 2012 2013 
Skattefinansierade investeringar  24 900 25 000 
varav:     
MBK- och bygglovsverksamheten  150 150 
Planverksamheten  50 50 
Driftverksamheter  14 300 17 100 
varav:     

-Gata  3 000 3 000 

-Övrigt offentliga rummet  8 300 8 300 

-Hamnen  3 000 5 800 

Lokalförsörjning, exkl. skolokaler  5 500 7 700 
Lokalförsörjning, skollokaler 56 197 4 900 0 
Lokalförsörjning, ombyggnation 
Österlengymnasiet   0 

 
Investeringarna omfattar såväl nyinvesteringar 
som reinvesteringar i avskriven fysisk 
infrastruktur (gator, gcmr-vägar, torg  med 
mera) och lokaler. 
 
Det är av stor vikt att det finns flexibilitet i 
investeringsbudgeten. Faktorer som 
förankrings- och planprocessers 
oförutsägbarhet med oöverskådliga slutdatum 

samt ombyggnation av skolorna kan medföra 
att omprioriteringar behöver göras med relativt 
kort framförhållning. Extern upphandling kan 
ge upphov till förskjutningar i tiden. 
Investeringar kan därmed behöva tidigare eller 
senareläggas över budgetårsgränser. 
Tillgången på externa medel i form av bidrag 
ger svängningar i investeringstakten och -
rytmen. 

Offentliga rummet 

Gata 
Gjord skadeinventering visar att det är 
nödvändigt att öka takten på de reinvesteringar 
som måste göras av de vägar/gator som är 
förstörda och inte längre går att laga inom 
ramen för ordinarie drift. På ett flertal 
vägsträckor har gatan (beläggning samt 
underliggande överbyggnad) förstörts 

succesivt och på dessa sträckor behövs det 
större insatser. 
Av de kommunalt ägda 
belysningsanläggningarna är många i behov av 
att bytas ut, helt eller delvis. En omfattande 
inventering och behovsanalys samt 
reinvesteringsplan är påbörjad och kommer att 
slutföras 2013. 

Park 
Den nya organisationen som fr.o.m. den 1 
november 2011 driver skötsel och underhåll i 
egen regi kommer att sträva efter att leva upp 
till målsättningen, att kommunens grönytor ska 
vara välskötta och intressanta. På flertalet 
platser kräver grönytorna en total reinvestering 
då underhållet varit eftersatt i flera år. Om 
detta skall komma till stånd krävs extra 
resurser de närmaste åren. 
 

Kommunens lekplatser besiktigades under 
2012. En ny årlig besiktning kommer att 
genomföras under 2013. Många av 
lekplatserna är i stort behov av upprustning i 
första hand för att kunna garantera barnens 
säkerhet. Upprustningen påbörjades under 
2010 och beräknas fortsätta under 2013. 
Fortlöpande investeringar i lekplatserna bör 
ske. 
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För att uppfylla målsättningen för park och 
gatumiljöerna behöver förvaltningens 
maskinpark förnyas och utökas för att uppnå 

en optimal skötselnivå där ekonomi, miljö och 
arbetsmiljö säkerställs. 

Hamn 
Under 2010-2011 genomfördes, med hjälp av 
dykare, noggranna statusbedömningar av 
hamnarna i Simrishamn, Brantevik och 
Skillinge, Vitemölla, Kivik, Vik och 
Baskemölla. En ansökan om bidrag för 
säkerhetsinvesteringar i kommunens 
fiskehamnar är inlämnade till Jordbruksverket 
och förväntas att tillsammans med egna 

insatser avhjälpa en stor del av de allvarliga 
avvikelser som har uppmärksammats. 
 
I budget för 2013 har medel satts av till att 
fortsätta byta ut de ålderstigna bryggorna i 
Simrishamns småbåtshamn samt fortsätta 
förbättringarna i de övriga hamnarna. 

Lokalförsörjningsverksamheten 
Under hösten 2011 beslutade 
kommunfullmäktige, att anslå 27 mnkr för att 
bygga om Österlengymnasiet för att 
socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kulturpedagogiska 
enheten, hemtjänsten, 
hjälpmedelsverksamheten, lärcentra och 
anhörigstöd skulle flytta till idag tomma 
lokaler på gymnasieskolan. Ombyggnationerna 
var planerade att pågå under 2012 och 2013. 
Emellertid har projekteringen nu visat att 
kostnaderna kommer att öka från 27 till 42 
mnkr, ett faktum som innebar att 
kommunstyrelsen nu har beslutat att tills 
vidare avbryta projekteringen.  
Övriga frågor rörande byskolornas framtid har 
återremitterats till barn- och 
utbildningsnämnden med förutsättningen att 
samtliga byskolor ska vara kvar, vilket innebär 
att samhällsbyggnadsförvaltningens planering 
för ombyggnation och större 
underhållsåtgärder till stor del kommer att 
försenas. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte tilldelats 
ekonomiska medel i budget för 2013 avseende 
byskolor/Österlengymnasiet. Förvaltningen 

utgår från att nämnden tillförs medel, om dessa 
investeringsprojekt blir aktuella i framtiden. 
För samhällsbyggnadsförvaltningen är det 
oerhört viktigt med beslut av långsiktig 
karaktär, för att planering och prioritering 
avseende underhåll och investeringar ska 
kunna ske på ett bra sätt. 
 
Förbättring av inomhusklimat och 
uppvärmningsmetoder kommer under 2013 att 
fortsätta i de skolor som inte bedöms vara i 
riskzonen för nedläggning samt i kommunens 
övriga fastigheter. 
 
Energioptimeringar med bland annat utbyte av 
gamla oljepannor, installation av värmepumpar 
eller fjärrvärme samt förbättringar av 
inomhusmiljön är viktiga områden där arbetet 
ska fortgå liksom förbättrat brandskydd med 
nya brandlarmsinstallationer. 
 
Därtill kommer fortsatta åtgärder avseende 
tillgänglighet, utifrån den inventering som 
genomförs under 2012 samt förbättringar av 
den tekniska utrustningen på 
fritidsanläggningarna. 

Investeringar - avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m. 2011 2012 2013 
Avgiftsfinansierade investeringar  7 000 20 000 
varav:     
Vatten- och avlopp inkl. VA-exploatering 7 000 20 000 
Landsbygdens vatten/VA-serviser1  0 0 

 
    

Anslutningsavgifter  0 0 
1Beloppen är netto av investeringar i landsbygdens vattenförsörjning/VA-serviser och 
anläggningsavgifter. 
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Vatten- och avloppsverksamheten 
Ny- eller reinvestering i vatten- och 
avloppsverksamheten görs i enlighet med 
lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken 
med flera myndighetskrav.  
 

Förnyelsebehovet per år uppskattas till ca 0,7 
% av nyanskaffningsvärdet. Avskrivningstider 
är för ledningsnätet 50 år. Förnyelsetakten på 
ledningsnätet måste successivt ökas till ca 13,5 
mnkr per år

. 

Investeringar - exploateringsverksamhet 
 
Exploateringar Exploaterat Budget Budget 
(tkr) t.o.m. 2011 2012 2013 
Total exploatering 

 
-600 -20 

varav: 
   Exploatering1 
 

-600 -20 
1Inkomsterna bedöms överstiga investeringsutgifterna år 2012 och 2013, varför det uppstår 
överskott. År 2012: 510 tkr resultatpåverkande överskott (driften) och 90 tkr balanspåverkande 
överskott. År 2013: 520 tkr resultatpåverkande överskott och 500 tkr balanspåverkande 
underskott. 

Syfte med investeringar 

Brandskydd/riskhantering/säkerhet avser 
nyinstallation och komplettering/uppgradering 
av brandskydd på skolor, kontor med mera 
enligt gjorda brandskyddsdokumentationer i 
syfte att höja säkerheten. 
Riskhanteringsarbeten och 
passagesystem/låssäkerhet/larm kommer 
fortsättningsvis att utföras främst i samband 
med andra ombyggnationer. 
 
Teknisk utrustning avseende 
fritidsanläggningar avser investeringar och 
reinvesteringar av de tekniska installationerna 
som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit 
över ansvaret för från kultur- och 
fritidsförvaltningen i syfte att förbättra 
arbetsmiljö för såväl medarbetare som brukare. 
 
Inomhusklimat avseende ventilation, 
bullerskyddsåtgärder och belysning genomförs 
främst avseende skolor, sporthallar och 
förvaltningsbyggnader och syftar till förbättrad 
arbetsmiljö för medarbetare och brukare. 
 
Tillgänglighetsåtgärder avser anpassning av 
kommunala lokaler och offentliga rummet i 
syfte att öka tillgängligheten och säkerhet för 
besökare och fotgängare i allmänhet och 
funktionshindrade i synnerhet. 

 
Energibesparingsåtgärder avser installation av 
värmepumpar, värmeväxlare och övriga 
energibesparingsåtgärder och syftar till att 
minska kommunens energiförbrukning och 
miljöbelastning. 
 
Gatubelysning avser nyinstallationer, 
reinvesteringar och förändrad funktion på 
befintliga armaturer i syfte att förbättra person- 
och trafiksäkerheten samt sänka 
energikostnaderna. Kommunens 
belysningsanläggningar är gamla och kräver 
täta underhållsinsatser. En stor del av 
belysningspunkterna består av 
kvicksilverarmaturer och dessa skall enligt 
miljömål bytas inom de närmaste åren. 
Behovet är således mycket stort. 
 
Reinvesteringar gata avser 
beläggningsåtgärder i enlighet med 
beläggningsplan och syftar till att lyfta 
standaren till optimal standard. Detta kan 
innebära beläggningsarbete eller vid behov 
ombyggnation av hela gatukroppen. 
 
Trafiksäkerhet avser förberedelser genom 
utredning av bland annat gcmr-vägar i syfte att 
öka trafiksäkerheten. 
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Bussgatan/Branteviksvägen stationen ska ske i 
samarbete med Skånetrafiken och avser 
anslutning till Branteviksvägen. 
 
Byförnyelser/gatumiljöer syftar till att höja 
kvaliteten på slitna bymiljöer 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 avser 
upprustning av kyrkoplanen i 
samverkan med kyrkan (endast möjligt 
2012) i syfte att försköna och 
tillgänglighetsanpassa det centralt 
belägna området. 

Skillinge, genomförande av 
detaljplanen för hamnen, avser 
infrastrukturella åtgärder i syfte att 
kunna genomföra detaljplanen. 

Stortorget ombyggnation avser 
projektering avseende Stortorget 2013. 
Ombyggnation kommer att ske 2014-
2015. 

Åbackarna avser åtgärder i området 
såsom en av Simrishamns stora 
resurser i form av tätortsnära natur och 
syftar till utveckling av området. 
Förvaltningen avser att söka så kallade 
LONA-medel. Åbackarna ska 
integreras i det hälsofrämjande arbetet 
som är påbörjats i projektet 
”Promenaden”. 

Tommarpsån avser åtgärder att 
säkerställa den biologiska mångfalden 
och på sikt göra ån mer tillgänglig för 
undervisning av naturämne för skolor, 
förskolor etcetera. Tommarpsån 
kommer också att i Simrishamns tätort 
integreras med projektet Åbackarna. 
Förvaltningen avser att söka så kallade 
LONA-medel. 

Diverse gator och grönytor innebär 
reinvesteringar av inventarier i det 
offentliga rummet med målsättningen 

att höja standarden. Under 2013 
prioriteras framförallt 
”samlingspunkter” där mycket folk rör 
sig i respektive by. 

Utsmyckning avser begränsade 
åtgärder och syftar till att höja trivseln. 
Under 2013 prioriteras begränsade 
åtgärder som framkommit vid bya-, 
leje, och stadsvandringar. 

Parkeringar avser fler parkeringar i 
kustnära läge i syfte att förbättra 
tillgängligheten till rekreation och 
turistnäringar samt ökad 
trafiksäkerhet. Under 2013 prioriteras 
begränsade åtgärder som framkommit 
vid bya-, leje, och stadsvandringar. 

Kollektivtrafikåtgärder avser åtgärder 
som syftar till att öka trafiksäkerheten, 
trivseln och tillgängligheten för 
kollektivtrafikresenärerna. 

Nya träd enligt trädplanen Under 
2011 påbörjades inventering och 
skapandet av en trädplan.  Följden 
med denna trädplan blir att vi bevarar 
och utvecklar/förnyar kommunens 
trädbestånd för kommande 
generationer. Under kommande år 
kommer förvaltningen att nyplantera 
och komplettera  träd  som tagits bort 
med anledning av ålder och sjukdom 
och syftar till att behålla och utveckla 
stadens/byarnas  karaktärer. 

Lekplatser syftar till investeringar i 
nya lekredskap för att anpassa 
lekplatserna till gällande 
säkerhetsföreskrifter och regler 
avseende tillgänglighet, vilka 
påbörjades 2010 och fortsätter under 
2013. När lekplatser byggs om så 
byggs även det offentliga rummet i 
närmiljön om för att på detta vis öka 
tryggheten och främja sociala 
kontakter mellan föräldrar / barn. 
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Maskiner och utrustning för gatu-
/grönyteskötsel avser anskaffning av 
maskinutrustning i syfte att kunna 
upprätthålla en hög servicenivå och en 
optimal och kostnadseffektiv skötsel 
avseende grönyteskötsel samt 
barmarksrenhållning och även till viss 
del vinterväghållning. Investeringen 
avser en mindre maskinpark.  

Sjöfartsstråket syftar till att göra 
Sjöfartsstråket mer tillgängligt och 
tydligt genom ett medvetet 
gestaltningsarbete där hänsyn tas till 
en mängd olika faktorer, som 
exempelvis platsens havsnära läge, 
klimat, historia, tillgänglighet, 
attraktionskraft, handel, ytor för 
vistelse samt lek- och sittplatser. 
Under 2013 genomförs projektering 
och planering för att kunna påbörja 
byggnation 2014. 

Gator/torghandel omfattar 
ombyggnation av Storgatan och 
hamnplan för att möjliggöra handel. 

Byförnyelse Hammenhög och Borrby 
avser begränsade åtgärder som bland 
annat framkommit i samband med 
byavandringar och syftar till att öka 
trygghet, tillgänglighet och trivsel. Det 
är för tidigt att prioritera enskilda 
åtgärder i respektive samhälle. 

Projekteringspott syftar till planering 
av projekt. 

Bryggor och hamnverksamhet avser 
reinvesteringar i pontonbryggor samt 
prioriterade reinvesteringsåtgärder bland annat 
under vatten med stöd av de noggranna 
statusbedömningarna av kommunens samtliga 
hamnar genomförda under 2010 och 2011. 
Dessa påvisade ett stort behov av 
underhållsåtgärder till stor del under vatten 
och syftar till att minska riskerna för skador på 
material/egendom och tredje man. 
 

Sandsug. I kommunens hamnar finns ett 
ständigt återkommande behov av muddring för 
att sjöfartsverksamheten skall kunna fortgå. 
Behoven av muddringsarbeten uppstår 
tämligen oregelbundet och kostar mycket. För 
att skapa ett större handlingsutrymme 
avseende regelbunden muddring av mindre 
omfattning i egen regi föreslås inköp av en så 
kallad sandsug. Förhoppningen är att detta 
skall leda till minskade behov av stora akuta 
muddringsåtgärder. 
 
Kartförsörjning och mätningsutrustning 
omfattar investeringar i kartförsörjning och 
utrustning för mätningsverksamheten och 
syftar till ett rättvisande och lättillgängligt 
geografiskt informationssystem. 
 
Vattenverk, vattentäkter och reservoarer m.m. 
omfattar åtgärder för att försörja kommunens 
södra delar 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 sänkas 
för att klara Livsmedelsverkets krav.  
 

Brösarp, ny borra avser projektering 
av ny vattenledning och uppstart av 
entreprenadarbete för sträckan 
Brösarp/Kivik. 

Smedstorp, renovering/uppgradering 
(borror/verk) avser erforderliga 
uppdateringar som följer vid 
övertagandet av Tomelilla kommuns 
vattenverk i Smedstorp. 

Skalskydd omfattar olika former av 
säkerhetsåtgärder i syfte att försvåra 
sabotage och skadegörelse på 
vattenanläggningar. 

Svinaberga/Bästekille, byte av 
övervakningssystem omfattar åtgärder 
på övervakningssystem. 

Viks vattenverk omfattar byte av pump 
för ökad driftsäkerhet. 

Järrestad tryckstegring avser pumpar 
till tryckstegring. 
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Avloppsverk, avloppspumpstationer m.m. 
syftar till att till vissa delar bygga ut Kiviks 
avloppsreningsverk under planeringsperioden 
då allt fler hushåll ansluts. 
 

Stengården omfattar åtgärder för att 
omhänderta, behandla och transportera 
bort slam från reningsverket. 

Övriga mindre verk omfattar 
uppgraderingar och reinvesteringar för 
att säkerställa funktion. 

Pumpstationer omfattar renoveringar 
och nya/kompletterande 
överbyggnader. 

Ombyggnation och komplettering av befintligt 
vatten- och avloppsnät syftar till att anpassa 
nätet till klimatförändringarnas konsekvenser 
vilka bör utredas inom ramen för en VA-
försörjningsplan. 

Förstärkning Smedstorp/Gärsnäs 
omfattar åtgärder syftande till ett 
robustare ledningsnät. Investeringen 
planeras att genomföras under 2013-
2014. 

Brösarp-Kivik ny vattenledning 
omfattar ny överföringsledning från 
vattentäkt i Brösarp till kommunens 
norra delar med prioritet till Kivik 
syftande till säkrare försörjning året 
runt till boende och industri. För att 
trygga vattenförsörjningen i S:t Olof 
bör S:t Olof och Vitaby knytas 
samman, så att vatten från Brösarp 
även kan försörja S:t Olof alternativt 

att S:t Olof försörjs direkt från 
Tomelilla. 

Baskemölla/Rörum, ny 
råvattenlednings avser förnyelse av 
befintlig råvattenledning, vilket syftar 
till robustare ledningsnät. 

Centrala Simrishamn sanering och 
dagvattenseparation syftar till ökad 
driftsäkerhet och minskad risk för 
källaröversvämningar i tätorten.  

Övriga saneringsprojekt/övrig 
ospecificerad sanering omfattar ännu 
ej utredda åtgärder syftande till ökad 
driftsäkerhet. 

Utbyggnad av nya vatten- och 
avloppsledningar på landsbygden omfattar 
åtgärder för att under en period bygga ut VA-
försörjningen på landsbygden i syfte att 
minska samhällets miljöbelastning och erbjuda 
möjlighet till leverans av dricksvatten. Totalt 
beräknas 750 fastigheter på landsbygden vara 
anslutna till årsskiftet 2012/2013. 
Utbyggnation av landsbygdens vatten och 
avlopp kommer att fortsätta under 2013.  

Övriga investeringar syftar till omsättning av 
data och teknisk utrustning med mera med 
längre livstid än tre år. 

Exploatering 

Syftet med investeringarna är att en god 
utveckling av näringsliv och boende i 
Simrishamns kommun ska stödjas. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Planverksamheten 
Planverksamheten verkar både som myndighet 
och serviceorgan. Verksamheten ansvarar för 
upprättande och administration av 
översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner 
och områdesbestämmelser. Verksamheten 

genomför samråd och utställningar av förslag 
till planer. Det är av största vikt att skapa 
planeringsunderlag som resulterar i och ger 
möjlighet till områden för bebyggelsemiljöer 
med höga värden. 

 
  Bokslut  Budget Budget 
  2011 2012 2013 
Antal antagna planer 12 10 12 

Bygglovsverksamheten 
Bygglovsverksamheten verkar både som 
myndighet och serviceorgan. Verksamheten 
handlägger förhandsbesked, 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 
samrådsmöten hålls i större projekt, för att 
säkerställa att genomförandet av 
byggprojekten följer gällande krav på teknik, 
konstruktion, säkerhet och tillgänglighet. 
Minst ett arbetsplatsbesök görs under 
byggnationens uppförande och ytterligare ett 
besök görs när bygget är färdigställt 
(slutsamråd). Besöken protokollförs och för att 
få nyttja byggnaderna krävs ett slutbesked. 
 
Bygglovshanteringen måste ske inom 10 
veckor från den tidpunkt som kompletta 
handlingar har inkommit. Förlängning kan ske 
med ytterligare 10 veckor, om det behövs 
vidare utredning. 

 
  Bokslut Budget Budget 
  2011 2 012 2013 
Handläggning, veckor 8,2 - 8,5 
Produktivitet (beslut i bygglov/årsarbetskraft tj.) 85 - 71 
Kostnadstäckning bygglov 108 % 104 % 105 % 
Kundnöjdhet     80 % 

 

Mätning-, Beräkning- och Karteringsverksamheten (MBK) 
I verksamheten ingår MBK-avtal för 
tillhandahållande av primärkarta åt 
avtalskunder, förrättningsförberedelser åt 
lantmäteriet, gatunamnsättning, 
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 
Skånekartan, som Skånetrafiken och Blåljusen 

(polis, brandkår mm) får tillgång till, ingår i 
verksamheten. Vidare upprättas 
nybyggnadskartor, grundkartor, 
husutsättningar, inmätningar/utsättningar åt 
ledningsdragande enheter, 
inmätningar/utsättningar åt olika projekt och 
grönytor, ajourhållning av primärkartan, samt 
olika typer av GIS-kopplingar (Geografiska 
Informations System) till intranetkartan. 
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  Bokslut  Budget Budget 
  2011 2012 2013 
Antal nybyggnadskartor 42 30 30 
Antal husutsättningar 55 37 35 
Antal grundkartor 11 7 20 
Förrättningsförberedelser 20 15 8 
Kundnöjdhet - - 80 % 
Kostnadstäckning MBK 46 % 41 % 47 % 

 
Under perioden januari-augusti 2012 har 28 
husutsättningar och fem 
förrättningsförberedelser utförts. Under samma 
period har 21 nybyggnadskartor och 18 
grundkartor upprättats. Förslaget till budget år 
2013 är baserad på en viss avmattning av 
nybyggnationen jämfört med prognos för 

2012. Det pågår en kontinuerlig uppdatering 
av primärkartan med GIS-kopplingar till olika 
register och databaser. 
 
Genom medverkan i geodatasamverken 
kommer mer information att vara tillgänglig 
och kunna presenteras i primärkartan. 

 

Driftverksamheten 

Gata/Park 
Drift och underhåll av kommunens gator och 
parker har under sex år huvudsakligen skötts 
med hjälp av externa entreprenörer. Detta avtal 
löpte ut den 1 november 2011 och 
förvaltningens egen personal tog då över 
ansvaret för all skötsel av kommunens 
offentliga rum. En del av de arbetsuppgifter 
som förekommer är skötsel och underhåll av 
sommarblommor, perennplanteringar, 
prydnadsbuskar samt park- och gatuträd. 
Driftenhetens personal svarar även för 
renhållning, trafikanordningar och visst 
beläggningsunderhåll på gatorna. Skötseln är 
uppdelad i geografiska områden, såsom norr 
respektive söder. Samtliga grönytor ingår i 

verksamhetens skötselområde, såsom 
offentliga parker, skolor, daghem med mera. 
 
De maskinkrävande delarna, såsom 
gräsklippning och slåtter är dock upphandlade 
och utförs av en privat entreprenör. De övriga 
delarna av grönyteskötseln utförs av 
förvaltningens egen personal.  
 
Vinterväghållningen har utförts på entreprenad 
sedan fem år tillbaka och under hösten 2011 
genomfördes en ny upphandling som sträcker 
sig över tre år. Vinterväghållningen utförs av 
privata entreprenörer som är strategiskt 
placerade nära sina arbetsområden. 

 
  Bokslut Budget Budget 
  2011 2012 2013 
Gator och vägar, asfalterade km 117,9 119,4 118,5 
Gator och vägar, stenbelagda km 5,7 5,7 5,7 
Drift/underhållskostnad gator och vägar tkr/km 49,88 46,00 50,00 
Slitlager/underhållsbeläggning, asfalterade, tkr/km 21,71 22,00 22,00 
Antal ljuspunkter 6 284 6 344 6 310 
Kostnad/ljuspunkt, inklusive kapitalkostnad, tkr 0,81 0,77 0,81 

 

Hamn 
Hamnverksamheten svarar för skötsel och 
underhåll av kommunens sju hamnar av vilka 
två betraktas som kommersiella och övriga 
fem som ”kulturhamnar”. För att 
hamnverksamheten skall kunna utvecklas  

 
 
krävs politiskt fastställda mål av högre 
detaljeringsgrad än idag. Dessa måste tas fram 
för att efterfrågade underhållsplaner ska kunna 
utarbetas. 
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Miljöarbete 
Kommunens miljöarbete kompletterar 
miljöförbundet i de frågor som inte är 
kopplade till myndighethetsutövning. Mycket 
av det arbete som sker är knutet till 
vattenvårdsfrågor och förvaltningen deltar 
även i olika projekt. Projekten drivs 
tillsammans med Tomelilla kommun, Svenska 
miljöinstitutet (IVL) och Länsstyrelsen. 

Exploatering 
Exploateringsverksamheten utgör tillsammans 
med administrationen ett stöd och resurs i 
berörda delar till förvaltningens verksamheter. 
Verksamheten ansvarar för budgetering av 
investeringsobjekt, kalkyler, 

exploateringsavtal, projektering, upphandling 
och genomförande av såväl privata som 
kommunala exploateringsområden och större 
projekt i den offentliga miljön. 
Exploateringsverksamheten och offentliga 
rummet delar ansvaret för trafikplanering och 
trafiksäkerhetsåtgärder, med 
trafikundersökningar och genomförande av 
pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, 
handikappanpassning med mera. 
 
2013 års huvudsakliga exploateringsobjekt 
förväntas bli externa bostadsområden i 
kustnära lägen. 

 

Lokalförsörjningsverksamheten 

Lokalförsörjning 
Lokalförsörjningsverksamheten förvaltar 
kommunens lokaler i form av skolor, 
förskolor, förvaltningskontor, fritidens lokaler, 
brandstationer, omsorgslokaler, allmänna 
toaletter, vissa industrifastigheter, 
hamnfastigheter och byggnadsminnesmärken. 
Därutöver förvaltas ett antal inhyrda lokaler 
för främst socialförvaltningens verksamhet. 
 

Lokalförsörjningsverksamheten hanterar också 
kommunens markreserv med arrenden och 
andra upplåtelser, tomträttsavtal, 
markförsäljning i form av industrimark och 
tomter med flera markrelaterade frågor. 
 
Städning av de flesta förvaltade lokalerna 
hanteras av lokalförsörjningsverksamheten 
liksom fastighetsförsäljningar, främst till följd 
av förändrade lokalbehov.

 
 
  Bokslut Budget Budget 
  2011 2012 2013 
Förvaltad lokalarea, m2 92 400 93 005 91 080 
varav förvaltningslokaler m2 - 14 837 13 944 
varav förskolor m2 - 3 180 3 180 
varav skolor m2 - 42 124 42 124 
varav övriga lokaler m3 - 32 864 31 832 

Externt förhyrda lokal m2 (är del av poster ovan) - 6 357 6 240 
Outhyrda lokaler m2 - - - 
varav externt förhyrda lokaler m2 - - - 
Energiförbrukning, MWh - - - 
varav el, MWh 6865 6942 7250 
varav fjärrvärme MWh 5105 4896 5400 
varav olja m3 - - - 
Fastighetsunderhåll, varav: 77 84 90 
-Periodiskt underhåll, kr/m2 - - - 
varav förvaltningslokaler, kr/m2 62 86 92 
varav förskolor, kr/m2 272 102 109 
varav skolor, kr/m2 66 82 88 

-Löpande underhåll, kr/m2 - - - 
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varav förvaltningslokaler, kr/m2 - 98 103 
varav förskolor, kr/m2 - 102 109 
varav skolor, kr/m2 - 82 88 

 

Energi- och klimatrådgivning samt energistrategi 
Energirådgivningen riktar sig till företagare, 
privatpersoner och organisationer. Tjänsten 
ska genom rådgivning och utbildning verka för 
att energiförbrukningen och klimatpåverkan 
minskar i samhället. Energirådgivningen får 
inte arbeta mot kommunens egen verksamhet. 
För att bidraget ska beviljas måste 
energirådgivaren delta i de obligatoriska 
utbildningar och evenemang som 
energimyndigheten anordnar. 
 
Energistrategtjänsten ska verka för att på ett 
långsiktigt och uthålligt sätt minska 
kommunens egen interna energiförbrukning. 
Angreppspunkterna för energistategtjänsten är 
energieffektivisering, driftsoptimering, 
beteendeförändringar samt information och 
utbildning om lämpliga energikrav vid 
upphandlingar och inköp av produkter och 
tjänster. Energistrategtjänsten får arbeta på 
samma sätt som energirådgivningstjänsten, 
men enbart riktat mot kommunens egen 
verksamhet. 
 

Både rådgivnings- och strategtjänsten 
finansieras helt genom statliga bidrag. Det 
årliga bidraget för energirådgivning är 280 tkr 
och är beviljat för perioden 2009-2013. Bidrag 
avseende energistrategi är beviljat med 1,4 
mnkr för perioden 2010 till 2014. Bidraget för 
energistrategi utbetalas med 1/5 om året, men 
får lov att användas fritt under 
bidragsperioden. Kontrollen och uppföljningen 
avseende båda bidragen har skärpts under 
2012. Energirådgivningen ska nu 
återrapportera månadsvis med detaljerad 
statistik om varje enskild rådsökande. Inom 
energieffektiviseringsstödet har en extern 
revisor tillsatts som under bidragsperioden 
kommer att detaljgranska kommunernas 
verksamhet då otillbörligt användande har 
upptäckts i ett antal kommuner. Det är av stor 
vikt att alla uppdrag som inte ligger inom 
ramen för bidragen särredovisas ekonomiskt så 
att inga ekonomiska oegentligheter kan 
misstänkas vid framtida kontroller. Inget av 
bidragen tillåter dubbelfinansiering.

Vatten- och avloppsverksamheten 
Vatten- och avloppsenheten utför drift och 
underhåll av kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar. Förutom drift och 
underhåll svarar enheten även för sådana 
utredningar och undersökningar som erfordras 
för att säkerställa vatten- och 
avloppshanteringen på ett miljömässigt och 

tillfredställande sätt dels avseende distribution 
av vatten, dels avseende avledning av 
avloppsvatten inom fastställda 
verksamhetsområden. Inom verksamhetens 
ansvarsområde ingår även ny- och 
ombyggnation av ledningssystem. 

 
  Bokslut Budget Budget 
  2011 2012 2013 
Antal anslutna fastigheter 8 973 - - 
Varav vatten 8812 - - 
Varav spillvatten 8511 - - 
Varav dagvatten - - - 
Effektivitet vattenproduktion 0,67 0,64 0,70 

     
Nöjdbrukarindex enl SKL >85% - - 85% 
Andel anslutna fastigheter % 63% -   
Varav vatten 62% - - 
Varav spillvatten 60% - - 
Varav dagvatten - - - 
Driftsäkerhet     
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Avbrottstid vatten (< 30 min/anslutna fastighet/år) - - - 
Avbrott vatten (< 0,3% av antal anslutna 
fastigheter/år - 0,18 0,18 

Källaröversvämningar (< 0,3% av antal anslutna 
fastigheter/år) - 0,01 0,01 

Förnyelsetakt vattenledningsnät % - - - 
Förnyelsetakt spillvattennät % - - - 
Producerad vattenvolym m3 2 065 000 2 237 000 2 100 000 
Varav från Tomelilla kommun m3 41 000 175 000 150 000 
Varav vattenproduktion Kivik (Skogsdala VV) m3 164 000 - 175 000 
Debiterbar vattenvolym m3 1 393 000 1 439 000 1 470 000 
Varav debiterbar volym Kivik m3  - 122 500 
Vattenkvalitet     
Vattenkvalitét totalt i snitt (< 16 °dH (°dH = grad 
deutscher Härte)) 16 - - 

Andel vattenprover utan anmärkning % 72% - - 
Kadmiumhalt i avloppsslam Stengården (< 2 mg/kg 
TS (torrsubstans)) 2,24 - - 

Kadmiumhalt i avloppsslam Kivik (< 2 mg/kg TS 
(torrsubstans)) 2,93 - - 

Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter 
vatten 21,83 24,00 24,00 

Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter 
avlopp 

26,34 14,00 28,00 

Övrigt     
Antal ledningsmeter - - - 
Varav vatten  590 173   
Varav spillvatten  497 773   
Varav dagvatten    174 692   

Övrig verksamhet 
Administrationen omfattar ekonomi- och 
controlleransvar för budget, bokslut, 
redovisning, fakturabetalningar och 
debiteringsuppdrag. Administrationen sköter 

också diarieföring, kallelser, protokoll och 
annan service till nämnderna. Upplåtelse av 
allmän platsmark, parkeringstillstånd med 
mera hanteras också här. 

 
  Bokslut Budget Budget 
  2011 2012 2013 
Antal händelser i diariet 5 624 - 6 000 
Antal diarieförda ärenden 724 - 750 
Antal beslut i nämnd 146 - 170 
Antal exploateringsavtal  2 - 3 
Antal delegationsbeslut  576 - 580 
varav trafiknämndsärenden  40 - 40 
varav offentligplatsärenden  109 - 120 
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MÅL 
 
Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Nämndsverksamheten                             
Simrishamns kommun ska vara en attraktiv 
kommun att bo och verka i så att fler etablerar 
boende och verksamhet här. När Simrishamn 
växer ska det ske på ett långsiktigt hållbart sätt 
inklusive hänsyn till hög tillgänglighet, god 
energihushållning och goda förutsättningar för 
jämlikhet och jämställdhet. Exploatering ska ske 
med hänsyn till våra unika natur- och 
kulturmiljöer samt innevånares och besökares 
olika förutsättningar. 

  Kommunikationsplattformen mot 
kommuninnevånare och näringsliv ska utvecklas 
bland annat ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Planering ska ske så att 
behovet av icke-kollektiva transporter minimeras. 
Nämndens samtliga verksamheter ska aktivt 
bidra till förbättrade förutsättningar för tillväxt 
avseende vatten- och avloppsförsörjning, 
kommunikationer, energihushållning och 
bostadsförsörjning. 

Plan- och exploateringsverksamheten                                                        
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, 
rekreation och kommunikation.  

 Inom varje exploateringsprojekt ska 
Simrishamns kommun åstadkomma högsta 
möjliga kvalitet på gator, park och annan allmän 
platsmark samt ledningar och anläggningar för 
vatten- och avlopp. 

   Investeringar ska göras med hänsyn till så god 
driftekonomi som möjligt samt med ett i övrigt 
estetiskt tilltalande och väl fungerande 
utförande. Exploateringsverksamheten ska 
sträva efter självfinansiering över 
exploateringstiden. 

    Utöver att projekten ska präglas av långsiktigt 
hållbara perspektiv ska genusperspektivet ges 
ökad tyngd. 

MBK- och bygglovsverksamheten - 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, rådgivning och handläggning av 
ärenden ska vara god och förmedlas/utföras så 
att insikt om förutsättningar samt förståelse för 
vårt kulturarv och för vår gemensamma miljö 
förmedlas. Kundnöjdheten ska vara minst 80%. 

    Den generella handläggningstiden för 
bygglovsärenden ska uppgå till högst 8,5 veckor 
för att kunna tillhandahålla god service. 
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Fullmäktigemål   Nämndsmål 

MBK- och bygglovsverksamheten - MBK    
Kommunens medborgare, företagare och 
anställda ska ha tillgång till bra kartmaterial och 
geografiska databaser. 

  Utveckla och sprida det geografiska 
informationssystemet, GIS. 

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

  Fastigheter och lokaler ska, på kort och lång sikt, 
underhållas så att kapitalförstöring undviks. I 
planerade ombyggnationer ska hänsyn tas till 
framtida driftskostnader med tonvikt på minskad 
energiförbrukning.  

  Enheten ska minska energiförbrukningen 
avseende de kommunala lokalerna med 1 % 
årligen 2013-2015. Användning av eldningsolja 
ska minska med minst 20 % per år under 2013-
2016, genom att befintliga oljepannor ersätts av 
värmepumpar och fjärrvärme. 

    Enheten ska successivt, genom uthyrning och 
försäljning, minska antalet m² outhyrda lokaler.  
Enheten ska successivt, genom bättre 
lokalutnyttjande, minska antalet m² externt 
förhyrda lokaler.  

Hamnverksamheten                                   
Kommunens hamnar ska vara attraktiva som 
fritidshamnar och ska ta miljöansvar. 
Simrishamns hamn ska vara Östersjöns mest 
betydande fiskehamn och en småskalig 
frakthamn. 

  Verksamheten ska ha goda förutsättningar för 
fiskenäring och annan näring i våra 
hamnområden. Fritids- och kulturhamnarna ska 
utvecklas vidare för turism och rekreation. 

Gatu- och parkverksamheten                 
Kommunens offentliga rum ska vara välskötta 
och intressanta. Eftersatt underhåll ska 
undanröjas. 

 Underhåll av gcmr-vägar, gator och belysning 
ska ske, så att eftersatt underhåll undanröjs. 

  
  Kommunens lekplatser ska efterhand anpassas 

till gällande EU-norm. 
Vatten- och avloppsverksamheten                          
Vatten- och avloppsverksamheten ska 
tillhandahålla fastighetsägare ett hälsosamt 
dricksvatten och ta hand om deras 
avloppsvatten, så att samhällets miljöbelastning 
begränsas. Härvid ska reinvesteringar, drift och 
underhåll av dricksvatten- och 
avloppsreningsverk med tillhörande 
ledningssystem ske enligt god driftekonomi. 

  Vatten- och avloppsinfrastrukturen ska succesivt 
utvecklas för ökad robusthet, initialt i syfte att 
minska ut- och inläckage. 

  Vattentillgången ska ökas med prioritet till 
kommunens norra delar så att tillväxt medges i 
Kiviksområdet från 2014. 

  

  Vattenkvalitén ska succesivt förbättras med 
prioritet till minskad hårdhet. Kadmiumhalten i 
slammet ska minskas till under gränsvärdet 
innan slamvassbäddarna tas i normalt bruk. 
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Pågående och planerade investeringar                                                                                                                                                                   Varav före 2013 Budget 2013 
netto

Budget 2014 
netto

Budget 2015 
netto

LOKALFÖRSÖRJNING

Lokalförsörjning
Brandskydd inkl riskhantering 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Brandskydd och säkerhetsarbeten i skolor, sporthallar, kontor 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Komplettering/uppgradering brandlarm 1 500 000 1 500 000 1 500 000

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

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

Inomhusklimat, ventilation 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Räddningsstationen i Simrishamn,Gärsnäs skola och Allaktivitetshus i 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Gärsnäs, Hammenhögs sporthall samt övriga fastigheter.

Tillgänglighetsanpassningar 300 000 300 000 300 000

Energibesparingsåtgärder 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Hammenhögs skola, Gärsnäs skola, barnstuga och Allaktivitetshus, 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Österlengymnasiet, Kiviks skola samt övriga fastigheter

Lokalförsörjning övrigt 0 450 000 150 000
Sanering av PCB 0 300 000 0
Radonsanering förskolor 0 150 000 150 000

Summa lokalförsörjning (exkl ombyggnad av byskolorna/Österlengymn.) 7 700 000 8 650 000 8 350 000

Investeringar som konsekvens av skollokalutredningen 56 196 408 0 10 000 000 10 000 000
Ombyggnad av byskolor 56 196 408 0 10 000 000 10 000 000

Österlengymnasiet, ombyggnation 0

SUMMA LOKALFÖRSÖRJNING, INKL OMBYGGNAD AV 
BYSKOLOR/ÖSTERLENGYMNASIET 7 700 000 18 650 000 18 350 000  
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Pågående och planerade investeringar                                                                                                                                                                   Varav före 2013 Budget 2013 
netto

Budget 2014 
netto

Budget 2015 
netto

DRIFTVERKSAMHETEN
Offentliga rummet

Belysning 1 000 000 2 400 000 2 500 000
Gatubelysning inkl effektbelysning 1 000 000 2 400 000 2 500 000
Julbelysning, inköp 0 0 0

Gata 3 000 000 7 000 000 7 000 000
Reinvesteringar, gator 3 000 000 7 000 000 7 000 000

Trafiksäkerhet gc-vägar m.m,.under utredning 600 000 5 000 000 4 500 000
GC-väg , från Skillinge idrottsplats till Ystads kommungräns * 0 0 0
GC-väg mellan Vitemölla-Haväng/Brösarp * 1 000 000 1 000 000
GC-väg Tumatorpsvägen * 100 000 1 500 000 0
GC-väg Kivik, Solgläntan * 0 2 000 000 0
GC-väg Tommarp-Gärsnäs 0 500 000 3 500 000
Väg 9 / Möllebacken** 0 0 0
Bussgatan/Branteviksvägen Stationen 500 000 0 0

Byförnyelser, trafiksäkerhet, gc-vägar och övrigt offentliga rummet 6 700 000 9 000 000 8 300 000
St Nikolai, kyrkoplatsen**** 200 000 0 0
Cirkulationsplatsen väg 9 / Fabriksgatan *   0 0 0
Skillinge, genomförande av detaljplanen för hamnen/Skillinge bycentrum 1 500 000 1 000 000 0
Östergatan Simrishamn 2 000 000
Stortorget ombyggnation 200 000 2 000 000 3 000 000
Åbackarna *** 100 000 600 000 400 000
Tommarpsån *** 200 000 400 000 100 000
Diverse gator, grönytor etc 800 000 800 000 600 000
Utsmyckning 300 000 200 000 200 000
P-platser vid kusten samt standardhöjning av befintliga p-platser 300 000 300 000 250 000
Trafiksäkerhetsåtgärder (kollektivtrafikåtgärder) 350 000 350 000 200 000
Nya träd, enligt trädplanen 150 000 150 000 150 000
Lekplatser 400 000 400 000 400 000
Maskiner och utrustning för gatu- och grönyteskötsel 300 000 900 000 800 000
Sjöfartsstråket i Simrishamn, projektering 200 000 1 500 000 0
Gator/torghandel 300 000 0 0
Hammenhög, byförnyelse 500 000 200 000 0
Borrby, byförnyelse 500 000 0 0
Projekteringspott 400 000 200 000 200 000

Tomrör bredband 0 0 0

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

Summa Offentliga rummet 11 300 000 23 400 000 22 300 000

Hamnen

Fortsatt utbyte av bryggor i småbåtshamnen i Simrishamn samt 2 400 000 3 000 000 2 000 000
förbättringar enligt statusinventering i övriga hamnar 
Reinvestering i hamnar med stöd av statusbedömming av hamnar 2 000 000 0 0
Hamnverksamhet, sandsug 800 000 0 0
Hamnverksamhet, övrigt 600 000 1 200 000 1 200 000

Summa Hamnen 5 800 000 4 200 000 3 200 000

SUMMA DRIFTVERKSAMHETEN 17 100 000 27 600 000 25 500 000  
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Pågående och planerade investeringar                                                                                                                                                                   Varav före 2013 Budget 2013 

netto
Budget 2014 

netto
Budget 2015 

netto

MBK- OCH BYGGLOVSVERKSAMHETEN

Kartförsörjning och övrigt 100 000 150 000 100 000
Inventarier, teknisk utrustning 50 000 50 000 50 000

SUMMA MBK- OCH BYGGLOVSVERKSAMHETEN 150 000 200 000 150 000

PLANENHETEN

Inventarier, teknisk utrustning 50 000 50 000 50 000

SUMMA PLAN OCH PROJEKTPLANERINGSVERKSAMHETEN 50 000 50 000 50 000

TOTALT SKATTEFINANSIERAD DEL 0 25 000 000 46 500 000 44 050 000  
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Pågående och planerade investeringar                                                                                                                                                                   Varav före 2013 Budget 2013 
netto

Budget 2014 
netto

Budget 2015 
netto

VA-VERKSAMHETEN
Vattenverk 5 550 000 9 350 000 22 200 000
Rörum, utbyggnad avhärdning (membranteknik eller annat system) 0 5 000 000 5 000 000
Lunnamöllan, avhärdning  (membranteknik eller annat system) 0 2 000 000 8 000 000
Brösarp, ny borra 3 000 000 0 0
Smedstorp, renovering/uppgradering (borror, verk) 2 000 000 0 0
Skalskydd vattenverk (larmanordningar högreservoarer mm) 100 000 200 000 200 000
Avhärdning övriga verk 0 2 000 000 9 000 000
Svinaberga/Bästekille, byte av övervakningssystem 150 000 150 000 0
Viks vattenverk, ny pump 150 000 0 0
Järrestad, tryckstegring 150 000 0 0

Avloppsreningsverk 1 000 000 6 200 000 3 800 000
Stengården, övrigt 200 000 400 000 400 000
Stengården, ventilation i bassänghall 0 900 000 0
Kivik, rensgaller och renstvätt 0 500 000 0
Kivik utbyggnad/kapacitetsökning 0 3 000 000 2 000 000
Övriga mindre verk (uppgraderingar, återinvesteringar) 100 000 100 000 100 000
Pumpstationer, renoveringar/överbyggnader 700 000 1 300 000 1 300 000

Ledningsnät 11 000 000 23 000 000 0
Förstärkning Smedstorp/Gärsnäs (söderut) 1 000 000 2 000 000 0
Förstärkning Gärsnäs/Hammenhög 3 000 000 0
Brösarp-Kivik, ny vattenledning till Kivik 7 000 000 8 000 000 0
Haväng, avlogpsledning 5 000 000 0
Baskemölla/Rörum, ny råvattenledning 3 000 000 3 500 000 0
Centrala Simrishamn, tryckavlopp 1 500 000 0

Sanering 2 450 000 9 450 000 8 000 000
Centrala Simrishamn, gamla stan (sanering och dagvattenseparation) 1 225 000 1 450 000 2 000 000
Kiviks ARV, ny tryckledning 0 2 500 000 1 000 000
Övriga saneringsprojekt 1 225 000 1 500 000 2 000 000
Övrigt, ospecificerat 0 0 3 000 000
Brantevik, förstärkning ledningsnät 0 2 000 000 0
Ö Hoby-Glimminge, ny vattenledning 0 2 000 000 0

VA-exploatering 0 0 0

Summa VA 20 000 000 48 000 000 34 000 000

Landsbyggdens vattenförsörjning och VA-serviser
Objekten redovisas vid senare tillfälle i separat skrivelse* 0 3 551 840 2 889 432
*Fr o m 2013 Etapp 2, utbyggnad av kompletteringsområden
VA-serviser 0 3 104 192 3 228 360
Summa Landsbyggdens vattenförsörjning och VA-serviser 0 6 656 032 6 117 792

TOTALT VA OCH LANDSBYGDENS VATTEN OCH VA-SERVISER 20 000 000 54 656 032 40 117 792  
 
Pågående och planerade VA-exploatering 2013 
(specifikation till VA-investeringar)                                                                                                                                               

Utgift Inkomst Netto varav resultat-
påverkande 

inkomst

varav balans-
påverkande 

inkomst
VA-EXPLOATERING
VA-exploatering 0 0 0 0 0

SUMMA VA-EXPLOATERING 0 0 0 0 0  
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Pågående och planerade exploateringar 2013                                                                                                                                                        Utgift Inkomst Netto varav resultat-
påverkande

varav balans-
påverkande

EXPLOATERING
Bostadsexploatering, egen 2 500 000 2 000 000 -500 000 0 -500 000

Bostadsexploatering, extern 2 000 000 2 000 000 0 0 0

Exploatering industri 1 500 000 2 020 000 520 000 520 000 0

Markanvisning 0 0 0 0 0

SUMMA EXPLOATERING 6 000 000 6 020 000 20 000 520 000 -500 000  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Förvaltningschef: Gunilla Janlert 
 

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, i 
kulturområdet ingår även kulturarvs- och kulturmiljöfrågor. 
 
Verksamheten är uppdelad i 
 

• Allmän fritidsverksamhet 
• Allmän kulturverksamhet 
• Bibliotek 
• Idrotts- och fritidsanläggningar 
• Kulturminnesvård 

EKONOMISK RAM 
 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 

Ram 34 308 34 963 34 107 
varav:  

   
Kultur- och fritidsnämnden  536 402 397 
Nytt löneavtal  283 267 
Allmän fritidsverksamhet 8 650 8 883 8 770 
Allmän kulturverksamhet 497 556 562 
Bibliotek 10 368 10 175 9 769 
Idrotts och fritidsanläggningar 11 719 11 894 11 604 
Kulturminnesvård 2 538 2 770 2 738 
 
 
Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2011 2012 2013 

Mindre investeringsprojekt 0 1 000 2 000 
 
 
Avser enskilda projekt som: Inventarier, 
tillgänglighetsanpassning Gyllebobadet, 

tätortsnära motionsstråk, övernattning 
vandringsled, konstinköp och armaturbyte. 

 
VERKSAMHETSBESKRIVNING  

 
Stöd till fritidsverksamhet  
Stödet utgår främst i form av ekonomiska 
bidrag men även i form av rådgivning och 
utbildning. 
 
 
 

Ungdomens Hus, Bénka-Dí 
Verksamheten bedrivs främst på Ungdomens 
Hus men består även av ansvar för kommunens 
arbete med ungdomsdemokratifrågorna, stöd 
till de fritidsgårdar som bedrivs i 
föreningsregi. Inom verksamheten finns även 
ett särskilt ett uppdrag som så kallade flytande 
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fritidsledare som ska arbeta 
förvaltningsövergripande med fritidsaktiviteter 
riktade till ungdomar med behov av särskilt 
stöd.  
 
Administration och gemensam service  
I verksamheten ingår bland annat 
nämndsadministration, samordning av 
förvaltningens arbete och ekonomi samt 
lokalbokningar. 
  
Allmän kulturverksamhet  
I verksamheten ingår egna kulturarrangemang, 
folkliga fester som valborgs- och 
nationaldagsfirande samt kulturbidrag till 
föreningar.  
 
Biblioteksverksamhet  
Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid 
kommunens huvudbibliotek och filialbibliotek 
och består främst av utlåning av media, 
informationstjänster, boken-kommer samt viss 
programverksamhet och fortbildning av 
personal och frivilligarbetare från andra 
verksamheter. En litteraturpedagogtjänst är 

avsatt för att arbeta med lässtimulans inom 
ramen för kulturgarantin.  
 
Idrottsplatser, sporthallar, 
campingplatser, 
vandringsleder/motionsslingor, 
samlingslokaler, utomhus bad samt 
driftentreprenad 
I verksamheterna ingår främst fastighets- och 
kapitalkostnader för de idrotts- och 
fritidsanläggningar nämnden ansvarar för samt 
entreprenadersättningar för drift av dessa. 
 
Österlens Museum  
I verksamheten ingår driften av Österlens 
Museum med utställningar, föredrag och andra 
aktiviteter för barn och vuxna samt vård av de 
museiföremål som ingår i samlingarna.  
 
Kulturminnesvård  
I verksamheten ingår fastighetskostnader för 
de kulturminnen som nämnden ansvarar för 
samt kulturbåtarna. 

 
 
Nyckeltal Bokslut Budget Budget  

  2011 2012 2013 
Nettokostnad per inv nämndens  
totala verksamhet 1 784 1 816 1 788 

Kontant förenings- och studieförbundsstöd per 
invånare 151 140 147 

Mediainköpskostnad per invånare 51 50 47 
Samlingslokalsbokningar 2 186 2 300 2 300 
Antal bibliotekslån 164 592 165 000 165 000 

     
Antal besökare:     
Bibliotek 154 836 170 000 160 000 
Ungdomens Hus  10 726 13 000 13 000 
Österlens museum 58 778 40 000 40 000 
Korsavads simhall 41 705 50 000 43 000 

MÅL 
Fullmäktigemål   Nämndsmål 

Kultur och fritidsnämnden ska   Ett förslag till en ny biblioteksplan skall ha antagits. 

 - skapa långsiktiga förutsättningar 
för att olika och nya kulturella 
uttryck och fritidsformer skall 
kunna komma till stånd. 

  

En ansökan om medel för uppförandet av ett 
museimagasin/Skånskt Hällristningscentrum skall ha 
lämnats in till Boverket. 

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

  
Nya bidragsnormer skall ha antagits. 
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Föreningarnas kunskaper om jämställdhetsfrågornas 
betydelse för verksamheten ska ha ökats genom att två 
informations-/utbildningstillfällen erbjudits. 

    
Sommarverksamhet för och med ungdomar av båda 
könen skall ha utvecklats. 

    90 % av utlåning och återlämning av media på 
huvudbiblioteket görs av låntagarna själva. 

    En strategi på hur kommunen kan arbeta för att utveckla 
de kulturella och kreativa näringarna ska ha tagits fram. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
Ordförande: Margareta Nilsson (C) 
Förvaltningschef: Bo Kristoffersson 
 

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
område utgörs av förskoleverksamhet, skol-
barnsomsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, 
resurscentrum, kommunens kostverksamhet 
och den kulturpedagogiska enheten. 
 
Nämnden har sedan 2004 ett elevpengs-system 
som har utvecklats för att skapa en drifts-
ekonomi och som är kopplad till en beslutad 
ambitionsnivå 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). För fastställande av 
fullmäktigemål har verksamheterna samlats 
under begreppen förskola/skolbarnsomsorg, 
grundskola och gymnasieskola.

EKONOMISK RAM 
 
 

Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012 2013 
Ram 347 179 345 585 345 855 
varav:       
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 73 026 78 752 80 064 
Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 113 294 136 853 129 703 
Gymnasieverksamhet 80 347 77 062 75 652 
Vuxenutbildning 4 544 4 993 5 252 
Gemensamma verksamheter 75 968 47 925 55 184 

 
Den beräknade ekonomiska ramen ovan är 
beräknad utifrån kommunens befolknings-
prognos.  Gemensamma verksamheter är i 

huvudsak anslagsfinansierade medan övriga 
verksamheter baseras på ett barn- och elev-
pengssystem.

 
Investeringar Investerat Budget Budget 

(tkr) t.o.m. 2011 2012 2013 
Ram 1 474 1 000 1 000 
varav:       
Kostenhetens inventarieinvesteringar 500 500 500 
Övriga mindre investeringar 974 500 500 

 
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 
livsmedelsbudgeten till investeringar bör 
denna enhet ha en egen investeringsbudget.  
Budgetposten Övriga mindre investeringar 
kommer att användas till enklare anpassningar 
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och mindre investeringar i verksamheterna. 
Nämnden har till exempel för avsikt att starta 

en naturskola ht 2013 som kräver vissa 
investeringar.

 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 
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. 
 
 I Simrishamn minskade personaltätheten 
under 2011 till 21,2 barn/årsarbetare inom 
fritidshemsverksamheten, riksgenomsnittet 
visade 20,4 barn/årsarbetare. Personaltätheten 
inom enbart de kommunala fritidshemmen var 
20,1 barn och inom den fristående 25,7 barn 
per årsarbetare. Riksgenomsnittet 2011 var 
20,1 barn per årsarbetare inom de kommunala 
fritidshemmen och 23,9 inom de fristående.  

Fritidshemmen förutsätts samverka med 
skolverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslöt i samband med 
budget 2008 om 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 2011 en personaltäthet på 5,9 
barn/årsarbetare, inkluderande både den 
kommunala och den fristående förskoleverk-
samheten. Personaltätheten inom enbart den 
kommunala förskolan var 6,2 barn och inom 
den fristående 5,0 barn per årsarbetare. Riks-
genomsnittet 2011 var 5,3 barn per årsarbetare 
inom den kommunala förskolan och 5,2 inom 
den fristående.  

 
Nyckeltal 
 
Antal barn placerade inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen 
Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget 
  2011 2012 2013 2014 2015 
1 - 3 år 338 292 297 303 309 
4 - 5 år 368 384 379 363 351 
6 - 9 år 487 457 465 474 476 
10 - 12 år 194 210 204 200 201 
Totalt 1 387 1 343 1 345 1 340 1 337 

 
 
 
Mål  

     Fullmäktigemål   Nämndsmål 

 
Förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen 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.  



48 
 

   

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 
skolbarnsomsorgsverksamhet till andra 
föräldrar. 

   

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

   

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

   

Fritidshemmet skapar en meningsfull fritid för 
barnen genom att bedriva en verksamhet som 
formas utifrån barnets intresse, behov, 
mognad och erfarenhet. 

 
Grundskola (inkl. förskoleklass) 
 
Från och med läsåret 2012/13 har Simrishamns 
kommun fyra grundskoleområden nämligen 
skolområde Nord, Syd, Korsavad och 
Simrislund. Nord består av Kivik, St. Olof och 
Gärsnäs, Syd består av Hammenhög, Skillinge 
och Borrby, Simrislundsskolan f-klass – åk 6 
samt Korsavadsskolan åk 7-9.  
 
Ett fortsatt lågt antal födda under 2011 och 
2012 (118 barn födda fram till 4 december).  

För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan 
fortsätter arbetet med nya arbetssätt med hjälp 
av ny teknik.  
 
Fortbildning av skolledare och pedagoger 
utgör en viktig del i detta förändringsarbete. 
Skolutvecklingsplanerna är i detta 
sammanhang en viktig styrfunktion.   
 

 
Nyckeltal 
 
Antal elever inom förskoleklass och grundskola 
 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Förskoleklass 147 143 145 153 150 
År 1 - 3 516 492 480 477 489 
År 4 - 6  540 527 520 515 498 
År 7 - 9  628 576 554 554 551 
Totalt 1 831 1 738 1 699 1 699 1 688 

 
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. 
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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 2013 

  

 Varje elev når minst kravnivån på de nationella 
proven i åk 3 

  

 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. 

   

2012 når minst 85 % av eleverna minst betyget 
E i samtliga ämnen i åk 9 

   

2013 når minst 90 % av eleverna minst betyget 
E i samtliga ämnen i åk 9 

   

2014 når minst 95 % av eleverna minst betyget 
E i samtliga ämnen i åk 9 

   

Ingen elev upplever sig utsatt för kränkande 
behandling.  

   

Varje elev kan rekommendera sin skola till 
andra elever 

   

Varje elev som är i behov av 
studiehandledning på modersmålet erhåller 
det 

 

Gymnasieskola 
 
Gymnasieverksamheten har som målsättning 
att erbjuda önskad utbildning till alla ung-
domar i Simrishamn. Det finns en tydlig 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. 
Denna utveckling har bidragit till ett samarbete 
mellan alla Skånes kommuner och idag 
genomförs ett gemensamt gymnasieintag. 
Konsekvensen har blivit att Österlengymnasiet 
inför läsåret 2012/13 endast fick en 
intagningsfrekvens om 14 % av kommunens 
elever samt att inga teoretiska program 
startades.  
 
Det är väsentligt att Österlengymnasiet är 
attraktiv och fungerar effektivt i samklang med 

de behov och de förutsättningar som ges av 
direkta uppdragsgivare samt av kommun-
invånarna. Skolans småskalighet gör att skolan 
är förhållandevis lättstyrd och överblickbar 
samt att inga elever behöver känna sig 
anonyma.  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 skapade förändringar 
genom gymnasiereformen gy11. Regeringen 
angav en tydlig skillnad mellan yrkesprogram 
och högskoleförberedande program. Eleverna 
ska efter ett yrkesprogram vara bättre 
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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.  
 

För elever som går sin gymnasieutbildning i 
andra kommuner tillkommer kostnader för 
resor och inackorderingstillägg.  
 
Det låga antalet elever som söker sig till 
Österlengymnasiet ställer krav på anpassning 
av skolans organisation, lokaler och elevernas 
studiemiljö. Det påverkar även svårigheterna 
att få en ekonomi i balans.  

Nyckeltal 
 
Antal elever inom gymnasieskolan 
 

Kategori Utfall Budget Budget Budget Budget 
  2011 2012 2013 2014 2015 
År 1  232 238 202 181 193 
År 2 267 251 246 193 172 
År 3 285 257 243 234 182 
Totalt 784 746 691 608 547 

 
 
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 784 
gymnasieelever vid kommunens gymnasie-
skola, vid interkommunala gymnasieskolor och 
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 
2013 kommer cirka 86 % av de beräknade 
gymnasieeleverna att gå i en interkommunal 
eller en fristående gymnasieskola.

 
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 Österlengym-
nasiet 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. 
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Gemensamma verksamheter 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 

   Nämndsmål     
  Varje verksamhet inom Barn- och 

utbildningsnämnden verksamhetsområde är 
certifierad enligt Jämställdhetsgarantin. 

  

  
  Alla grundskolor arbetar aktivt med 

Kulturgarantin 
    

  IUP i skola och UP i förskolan följs årligen upp     

  

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

Kostenheten 
Kostenheten ansvarar för upphandling, 
tillagning och distribution av mat till 
kommunens barn, elever och äldre inom den 
kommunala verksamheten.  
 
En kost-utredning har under 2012 tagit fram ett 
förslag på en kvalitativ kosthållning för 
framtiden. Beslut väntas under 2013.  
 

 
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 barn- och utbildnings- 
nämnden samt socialnämnden

Mål

 
  

  Nämndsmål     

  

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

  Matråd finns på alla skolor.     

  
50 % av barnen/eleverna är nöjda med 
skollunchen.     

  
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 (innebär 
att grundskoleelever garanteras 
kulturupplevelser varje skolår samt att 

eleverna själva får skapa och reflektera samt 
att de ordinarie lärarna får kontinuerlig 
kompetensutveckling inom kultur).  
 
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. 
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 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 
kulturpedagogiska enheten på ett bra sätt 
bidragit till elevernas utveckling och lärande 
likväl som till den egna kompetensutvecklingen 

    

  

Kulturpedagogiska enheten erbjuder en bred 
och kvalitativ undervisning inom kör-, 
instrumental- och orkesterundervisning     

  

Kulturpedagogiska enheten 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. 
 
Under 2012 fördelades de medel som tidigare 
år varit avsatta till elever med större 
svårigheter ut i elevpengen. Under kommer ett 
tilläggsbelopp återigen finnas att söka för de 
elever med särskilda svårigheter.  
 

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 till 
att ett svar med tidsplan 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 
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samverkan eftersom denna typ av utbildningar 
är kostsamma. Utbildningsutbudet tillhanda-
hålls 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 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 har utökats 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 (M) 
1:e vice ordförande: Christer Persson (ÖP) 
2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson(S) 
Förvaltningschef: Roland Persson 

 
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 

 
Socialnämnden ansvarar för individ- och 
familjeomsorgen vilket innebär att utifrån 
individens behov erbjuda bistånd och social 
service i form av råd, stöd eller behandling. 
Nämnden ansvarar för att personer med 
psykiska funktionshinder får stöd och 
därigenom ökade möjligheter att leva som 
andra i samhället. Socialnämnden ansvarar 
också för social omsorg till i huvudsak äldre, 
hemsjukvård samt omsorg om 
funktionshindrade. Socialnämnden har också 
ansvar för kommunens arbetsmarknadsfrågor, 
mottagande av flyktingar och ensamkommande 
flyktingbarn, bostadsanpassningsbidrag, 

serveringstillstånd och kommunala 
hyresgarantier. Ansvarsområdet styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), 
lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård 
av missbrukare (LVM) och alkohollagen. 
Socialnämndens verksamhet är indelad i 
övergripande administration, 
omsorgshandläggning (biståndsbeslut, 
uppföljning/kvalitetskontroll), individ- och 
familjeomsorg (inkl. arbetsmarknadsfrågor och 
flyktingmottagande), vård och omsorg samt 
LSS-verksamhet. 

 

EKONOMISK RAM 
 

 
Driftram Bokslut Budget Budget 
(tkr) 2011 2012* 2013 

Ram 380 518 391 781 405 754 
varav:     
Nämnds- och styrelseverksamhet** 1 456 8 957 21 515 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 13 143 190 
Vård och omsorg 263 393 256 511 257 419 
LSS 61 478 66 214 69 685 
Övergripande funktioner 2 533 3 051 3 150 
Individ och familjeomsorg 38 857 37 696 35 147 
Flyktingverksamhet -1 154 1 402 894 
Arbetsmarknadsåtgärder 3 397 2 454 2 264 
Övergripande administration** 10 544 15 353 15 490 
*Ny kontoplan medförde några ändringar i programområdestillhörighet. 

   
**Inkl lönerevision för 2012 och 2013 
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Investeringar Investerat Budget Budget 
(tkr) t.o.m 2011 2012 2013 

Ram 0 5 000 3 000 
varav:     
Vård och omsorgsprogram  3 000 0 
Systemutveckling  0 500 
Hjälpmedel  1 800 1 800 
Trygghetslarm  200 200 
Ombyggnad Polishus  0 150 
Inventarier   0 350 

 
 
Kommentarer 
 
Socialnämnden har beslutat om en 
handlingsplan med mål att försöka nå rätt 
kostnadsläge vid ingången av 2014:   
 

1. Ingen avveckling av icke lagreglerade 
verksamheter av förebyggande 
karaktär. 

 
2. Styrande i arbetet skall vara att 

prioritera det som är till nytta för 
socialnämndens grunduppdrag, det vill 
säga nyttan för klienter, brukare 
etcetera. 

 
3. Förebyggande insatser i syfte att hålla 

nere kostnadsutvecklingen – 
handlingsplaner arbetas fram och 
presenteras i respektive verksamheters 
kvalitets- och verksamhetsplaner för 
2013.  

 
Trots föreslagen handlingsplan finns det en 
risk att budgeten inte kommer att vara i balans 
vid bokslut för 2013. Målet är att försöka nå 
rätt kostnadsläge vid ingången av 2014.  

 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING  
 
Nämnds- och styrelseverksamhet 
 
Verksamheten omfattar socialnämnd, 
föreningsbidrag och kostnader för KPR      
(Kommunala pensionärsrådet). 

 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
 
Verksamheten omfattar nettokostnaderna för 
handläggning etc. av alkohollagen. Det handlar 
om vissa genomförandekostnader till följd av 
övergången till gemensam handläggning av 
serveringstillstånd mellan Simrishamn, 

Tomelilla, Sjöbo och Ystad. En översyn och 
anpassning av kostnader och intäkter kommer 
att göras under 2013. Den nya alkohollagen 
har medfört ett vidgat ansvar för kommunerna.  

 
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 Simrishamn, Skillinge, Borrby, 
Hammenhög, Gärsnäs, St. Olof och Kivik. 
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Nyckeltal  
Särskilt boende BUDGET UTFALL BUDGET

2012 2012 2013
Antal lägenheter i särskilt boende 274 274 274
  därav på entreprenad 75 75 131
  därav demensplatser 43 43 43  
 
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. 

 
Nyckeltal  
Ordinärt boende BUDGET UTFALL BUDGET

2012 2012 2013
Antal personer med hemtjänst 510 523 530
Antal fasta korttidsboende 22 28 28  
 
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. 

 
Nyckeltal  
Hemsjukvård BUDGET UTFALL BUDGET

2012 2012 2013
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser
med kommunal utförare 745 700 750  
 
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.  

 
Planerade förändringar Vård och omsorg 
 
Vård- och omsorgsplan  
Efterfrågan på vård och omsorg ökar stadigt 
kopplat till demografin men förvaltningen ser 
även ett större behov per individ. Det pågår 
också en tydlig utveckling mot att allt fler får 
sjukvård i hemmet med kostnadseffekter för 
kommunerna som följd.  

Mellan januari 2010 och september 2012 har 
antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat med 
cirka 28 % vilket är liktydigt med cirka 30 
heltidstjänster inom vård och omsorg. Varje 
månad under 2012 låg cirka 7-9 % högre i 
beslutade biståndstimmar än motsvarande 
månad 2011. Det finns ett behov 2013 om 
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6 100 tkr för att hålla jämna steg med den 
demografiska förändringen. Den demografiska 
framskrivning som för nuvarande gjorts inom 
ramen för arbetet med ny vård- och 
omsorgsplan visar att denna utveckling 
fortsätter. Det leder såväl till behov av 
utökning av det särskilda boendet som vård- 
och omsorgsinsatser i hemmet. Den nya vård- 
och omsorgsplanen kommer att läggas fram 
under början av 2013 för beslut av politiken. 
Sedan några månader tillbaka finns det en kö 
till demensboende. Socialnämnden följer 
utvecklingen och kan komma att under 2013 
behöva vidta åtgärder genom att öppna fler 
platser. Detta för att undvika vitesföreläggande 
och kunna ge den omsorg som individerna har 
rätt till. Skogsgläntans gruppboende är den 
resurs som nämnden kan använda vid behov.   
 
Inriktningsbeslut om nytt särskilt boende på 
Joneberg 
På grund av det successivt ökade behovet har 
socialnämnden därför tagit ett inriktningsbeslut 
om ett nytt särskilt boende på 
Jonebergsområdet. Det handlar om ett tillskott 
på 54 lägenheter som ska byggas och drivas av 
en extern utförare. Som ett led i detta har 
socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett system för LOV (Lagen om 
valfrihet) i särskilt boende.  
 
Omvandlingen av Rosenborg till 
trygghetsboende inleds  
Behovet av särskilt boende har i ökad 
utsträckning kommit att handla om personer 
som har demenssjukdom. Övriga väljer i stor 
utsträckning att bo kvar hemma med hemtjänst 
och hemsjukvård. Denna utveckling kommer 
ytterligare att förstärkas när antalet 
trygghetsbostäder och tillgängliga bostäder 
ökar. Socialnämnden har sett en utveckling där 
vi har fått ett antal lägenheter på Rosenborg 
som inte efterfrågas inom det särskilda 
boendet. Av 30 lägenheter är cirka 5-6 inte 
använda. Det är mycket bra lägenheter med 
full tillgänglighet och närhet till all service och 
hemtjänst. Socialnämnden har tidigare tagit ett 
inriktningsbeslut om att successivt konvertera 
Rosenborg till ett trygghetsboende. 
Förvaltningen har tagit kontakt med 
bostadsbolaget och inledningsvis kommer fem 
lägenheter att hyras ut som trygghetslägenheter 
via bostadsbolagets kö. Processen påbörjas vid 
ingången av 2013.  
  

Visionsarbete, översiktsplan och långsiktig 
hållbarhet  
För att kommunen ska klara äldreomsorgen på 
det sätt som lagstiftningen säger så måste det 
bygga på en långsiktigt hållbar planering som 
griper in över flera områden tvärsektoriellt. 
Det handlar om ökad tillgänglighet, 
funktionella bostäder, nära till samhällsservice, 
ett riktat utbud av förebyggande insatser, 
användandet av den tekniska utveckling som 
finns på området samt ett ständigt arbete med 
att använda resurserna inom vård och omsorg 
så effektivt som möjligt med beaktande av 
kvalitén i verksamheten och en god arbetsmiljö 
för personalen. Frågorna skall finnas med i 
såväl kommunens visionsarbete som i arbetet 
med översiktsplanen. Det är av största vikt att 
man i översiktsplanen pekar ut var 
serviceinsatser ska vara lokaliserade, samt att 
mark reserveras för långsiktig utbyggnad av 
det särskilda boendet.  
 
Värdegrund och utvecklingsarbete för de 
svårast sjuka äldre 
Socialnämnden har sökt statliga 
stimulansmedel för att arbeta fram en 
värdegrund inom äldreomsorgen.  
Arbetet fortskrider också med att implementera 
det nationella handlingsprogrammet för 
demensomsorg samt åtgärder som syftar till att 
förbättra omsorgen om de mest sjuka äldre. 
Detta arbete måste ske i nära samverkan med 
regionen och berörda hälsovalsenheter. 
Socialnämnden har också tillsammans med 
kommunerna i SÖSK och regionen fått 
statsbidrag för att utveckla stödinsatserna till 
äldre med psykisk sjukdom. Utvecklingsarbete 
som syftar till att förbättra situationen för de 
svårast sjuka äldre skall ha stark prioritet.  
 
Nya regler om bemanning och biståndsbeslut 
på särskilt boende införs 2014  
Socialstyrelsen har meddelat en föreskrift och 
allmänt råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda 
boenden. Bestämmelserna träder i kraft den 1 
januari 2014 och bör ses mot bakgrund av alla 
de larm om vanvård inom äldreomsorgen som 
har kommit under senare tid. Bestämmelserna 
innebär att det ska göras en individuell 
biståndsbedömning med överklagningsbart 
beslut på vilka insatser varje brukare ska ha. 
Det ska göras vid beslut om inflyttning, 
omprövas efter fem till sju veckor samt minst 
en gång om året därefter. Hur insatserna ska 
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utföras ska finnas beskrivet i en 
genomförandeplan. Bemanningen ska utgå 
ifrån detta. Det har i november kommit besked 
om att denna föreskrift ska utvidgas till att 
gälla alla som bor på särskilt boende. Den 
utvidgade föreskriften skall också träda i kraft 
den 1 januari 2014. Ett resultat är att antalet 
omsorgshandläggare som prövar bistånd måste 
utökas med minst en tjänst. Men det kommer 
också att medföra konsekvenser för bemanning 
inom särskilt boende totalt. En annan 
konsekvens av föreskriften är att det bör finnas 
tillgänglig arbetsledning nattetid för att kunna 
omfördela arbetsuppgifter och handleda 
personalen. Det finns inte idag. Sammantaget 
kommer socialstyrelsens föreskrifter att 
innebära ökade kostnader för kommunen.  
 
Arbetssituationen för enhetschefer inom vård 
och omsorg 
Antalet enhetschefer inom vård och omsorg 
behöver ökas mot bakgrund av att antalet 
personal per chef blir allt större. För 
närvarande är genomsnittet 55 personal/chef 
där en chef har 80 personal och två chefer har 
över 60 personal. Det får bedömas som ett stort 
arbetsmiljöproblem och gör det svårt och i 
vissa fall nästan omöjligt att klara 
medarbetarsamtal/lönesamtal/rehabiliteringsar
bete med mera. Två tjänster gör det möjligt att 
komma ner på ett genomsnitt av 44 
personal/chef. Bakgrunden är en växande 
organisation till följd av ökad efterfrågan på 
bistånd. Men också ökade krav på vad cheferna 
skall göra. För att garantera arbetsmiljön ska 
ett första steg tas redan 2013.  
 
Sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård 
Antalet patienter som får hemsjukvård ökar 
kontinuerligt och följer den övriga 
utvecklingen kopplat till demografin. Från 
november 2011 till oktober 2012 är ökningen 
från 650 patienter till 701. Här behövs 
ytterligare utökning med 
distriktssjuksköterskeresurs. Förvaltningen 
arbetar för nuvarande med ett nyckeltal som 
innebär att det inte skall vara mer än 35 
patienter/dsk.  
 
Konkurrensutsättning 
I medio 2012 fick socialförvaltningen 
klartecken från politiken att påbörja arbetet 
med att ta fram förfrågningsunderlag för att 

konkurrensutsätta två vård- och 
omsorgsdistrikt.  
Upphandlingen pågår under början av året och 
beräknas fullföljas våren 2013 med mål att 
verksamhetsövertagande ska ske den 1 oktober 
2013.   
 
Kultur i äldreomsorgen 
Tillgång till kultur och kulturupplevelser har 
en stor betydelse för människans 
välbefinnande. Erfarenheterna visar att 
tillgången till kulturliv är en stark faktor för en 
förbättrad folkhälsa och har därför en 
förebyggande effekt. Socialförvaltningen 
kommer att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen och KPE arbeta för att 
bredda och fördjupa tillgången till 
kulturupplevelser inom 
äldreboenden/dagcentraler. Här skall man utgå 
ifrån brukarna/pensionärernas önskemål.   
 
Förebyggande åtgärder 
Det ska tas fram en handlingsplan för 
förebyggande insatser som innefattar ett antal 
möjliga åtgärder som bedöms ha påverkan på 
resursbehovet. Det kan handla om utveckling 
av förebyggande hembesök, fallprevention, 
teknikanvändning med mera. Samverkan ska 
också etableras med den geriatriska 
verksamhet som ska etableras på sjukhuset i 
Simrishamn. Region Skåne är en viktig 
samarbetspartner i det förebyggande arbetet.  
Fixartjänsten flyttas över till rehab för att 
kunna kraftsamla i det fallförebyggande 
arbetet.  
Förvaltningen föreslår också att det avsätts  
500 tkr för att utveckla det förebyggande 
arbetet. Om möjligt ska de olika aktiviteterna 
kunna bidra till att ge redan anställd personal 
helare tjänster. Målet för de förebyggande 
insatserna är att minska kostnadsutvecklingen 
inom resursfördelningssystemet med 8 000 tkr  
vid ingången av 2014.  
 
Logistik inom vård och omsorg 
Verksamheten ska se över vilka möjligheter 
som finns att förbättra logistiken inom vård 
och omsorg. Det innebär inte primärt att 
personalen skall förflytta sig snabbare, men väl 
effektivare. Det innebär att brukarna kan 
komma att få hjälp av fler personer än tidigare. 
Det är en kvalitetsförsämring och måste 
kombineras med att socialnämndens mål för 
kontinuitet justeras ner. En effektivare logistik 
skall lösa ett besparingsmål på 2 000 tkr. Detta 
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ekonomiska mål skall också innefatta 
entreprenaderna då det i avtalen finns 
preciserat att ersättningen kan sänkas när 
ersättningen för kommunens egna utförare 
sänks och målsättningen för verksamheten 
justeras.  
 

Översyn av riktlinjerna i syfte att minska 
kostnaderna 
Riktlinjerna för matdistribution, 
ledsagarservice, social stimulans och 
bostadsanpassning ska ses över. 
Hjälpmedelsförskrivningen är också ett område 
som kan ses över. Målet är att kostnaderna ska 
minskas. 

 
LSS 
 
 
Insatserna enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) utgörs av  
• Personlig assistans 
• Ledsagarservice 
• Biträde av kontaktperson 
• Avlösarservice i hemmet 
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
• Korttidstillsyn för barn över 12 år 
• Boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn och ungdom som 
behöver bo utanför föräldrahemmet 

• Bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna  

• Daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

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.  

 
Nyckeltal   
 
LSS BUDGET UTFALL BUDGET
(Antal personer med beslut) 2012 2012 2013
Personlig assistans 43 43 45
Bostad med särskild service/fam.hem 43 41 41
Daglig verksamhet 91 85 90
Ledsagarservice/avlösning 56 26 26
Kontaktperson 50 29 29  
 
Psykiskt funktionshindrade 

• boendestöd i hemmet 
• Kompassen 

• sysselsättningsverksamhet 
• öppen träffpunktsverksamhet  

 
Planerade förändringar 
 
Nya målgrupper/nya 
arbetsmetoder/boendestöd 
Verksamheten håller successivt på att anpassa 
sig till de nya målgrupper som ligger i 
gränslandet mellan psykiatrin och LSS. Det 
innebär att verksamheten kommer att behöva 
fortsätta sitt hittills framgångsrika arbete med 
att anpassa sina tjänster inom både boende och 
daglig verksamhet. En viktig del är att det skall 
finnas möjlighet till ett högkvalitativt 
boendestöd för de personer där detta kan vara 
ett alternativ till mer kostsamma gruppboenden 
enligt LSS. För att underlätta denna utveckling 
ska enheten för stöd till psykiskt 

funktionshindrade från och med 2013 ingå i 
verksamheten. Här finns en mycket god 
kompetens och här kan man skapa ett 
mervärde.   
 
Enskilda ärenden med mycket stora 
omsorgsbehov är mycket svåra att planera för 
och ligger utanför verksamhets 
påverkansmöjlighet 
LSS-verksamheten har effektiviserat sin 
verksamhet kraftigt under de senaste åren. Man 
har sänkt kostnaderna och fått högre kvalitet. 
Inom ramen för de nya målgrupperna och som 
en följd av den så kallade psykiatrireformen 
har det dock tillkommit enstaka personer med 
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ett så stort omsorgsbehov som gör att det 
behövs externa vårdplaceringar med mycket 
hög kostnadsnivå.   
Utöver detta tillkommer ärenden där andra 
kommuner har begärt överflyttning av 
vårdansvaret till Simrishamns kommun. Det 
handlar om personer som är placerade på 
enskilda vårdhem i kommunen.  
Behovet är påtalat i budgetarbetet och 
verksamheten kan inte ha någon beredskap för 
denna typ av extrema kostnader som kan 
motsvara en besparing i den samlade 
verksamheten på strax över 2 %. 
Staten har ändrat i regelverket för personlig 
assistans vilket medfört att det har blivit 
svårare att få assistans enligt LASS (Lagen om 
assistans) med statlig finansiering. Istället blir 
det assistans enligt LSS (Lagen om stöd och 
service) med kommunal finansiering. När nu 
försäkringskassan prövar om ärendena får det 
successivt konsekvenser för kommunen. 
Samma utveckling ses över hela landet.  
Under 2012 har det tagits respektive kommer 
att tas beslut om personlig assistans för nya 

individer som innebär en kostnadsökning för 
kommunen. Personlig assistans är en 
verksamhet där kostnader och intäkter kan 
förändras varje månad. En förändring i stora 
beslut kan innebära en 
kostnadsminskning/ökning på 500 tkr. Detta är 
beskrivet i förvaltningschefsgruppens förslag 
till en budget i balans. Socialnämnden kan inte 
inom sin ram skapa en buffert för att hantera 
denna typ av utgiftsökning.  
  
Konkurrensutsättning 
I medio 2012 fick socialförvaltningen 
klartecken från politiken att påbörja arbetet 
med att ta fram förfrågningsunderlag för att 
konkurrensutsätta två gruppbostäder enligt 
LSS.  
Under förutsättning av erforderliga beslut i SN 
beträffande förfrågningsunderlaget kommer 
upphandlingen att påbörjas i senare delen av 
2012 och fullföljas våren 2013 med mål att 
verksamhetsövertagande skall ske den 1 
oktober 2013.   

 
Övergripande funktioner 
 
Här finns verksamheter som har övergripande 
funktioner såsom fixartjänsten, personligt 
ombud, demensteam, anhörigstöd, 
förebyggande hembesök, syninstruktör och 

bidrag till trygghetsbostäder. Dessa 
verksamheter är organisatoriskt inordnade i 
olika delar av förvaltningen.   

 
Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor 
 
Förebyggande insatser barnfamiljer   
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 

 
Förebyggande insatser ungdomar och 
deras föräldrar 
Ungdomsgruppen 

• uppsökande verksamhet i riskmiljöer  

• familjesamtal 
• föräldrarådgivning  
• drogtester  
• information om droger  
• samarbete med skola, BUP, polis och 

kriminalvård 
• haschprogram 

 
Förebyggande insatser vuxna missbrukare 
Prologen  

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

kriminalvård 
 
Familjerådgivning  
Drivs i samverkan 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. 

• Anordna och följa upp ungdomstjänst 
för de ungdomar som dömts till detta 

 
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). 

 
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 arbetsförmedlingen, försäkringskassan 
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). 

 
Planerade förändringar 
 
Försörjningsstödet 
Försörjningsstödet har ökat under 2012. 
Orsaken är vikande konjunktur på 
arbetsmarknaden och förändringar i 
socialförsäkringssystemen. Regeringen har 
aviserat ett antal reformer som har till syfte att 
underlätta övergången från försörjningsstöd till 
arbete samt stödja ekonomiskt utsatta grupper.  
Det är dock svårt att säga vilken effekt detta 
får under 2013. Men det bör rimligen innebära 
en sänkning av behovet av försörjningsstöd.  
 
 
 

Etableringsreformen 
Den förändrade ansvarsfördelningen 
beträffande flyktingmottagandet som 
genomfördes via den så kallade 
etableringsreformen där arbetsförmedlingen 
har ansvaret för introduktionen till arbetslivet 
har så här långt blivit ett misslyckande i 
Simrishamns kommun. Därmed riskerar en 
betydande del av målgruppen att hamna på 
försörjningsstöd när det statliga ansvaret går 
över till ett kommunalt. Under 2013 gäller det 
de personer som togs emot 2011. 
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Översyn av organisationen/förebyggande 
åtgärder  
IFO ser över sin organisation i syfte att bli 
effektivare när det gäller att hjälpa och stödja 
vuxna personer till självförsörjning och ett 
självständigt bra liv. Översynen omfattar 
vuxenvården, arbetslivscenter och 
handläggning av försörjningsstöd. Ökat 
samarbete med arbetsförmedling och 
praktikanskaffning prioriteras. Särskilt fokus 
ska läggas på ungdomar. Inriktningen på vissa 
tjänster förändras och verksamheten bildar en 
egen enhet med en chef. Förändringen sker 
inom ramen för befintliga tjänster och syftar 
till att få ner kostnaderna för försörjningsstöd 
och extern vård för missbrukare  
En översyn har också skett beträffande barn- 
och ungdomsenheten med syfte att ytterligare 
prioritera insatser i öppenvård och på 
hemmaplan. I denna utveckling ligger också 

arbetet inom ramen för anslaget för 
förebyggande insatser. Det gäller bland annat 
Blåvingeverksamheten och Active parenting. 
Verksamheten för barn och ungdomar stöds 
också av de medel som avsatts för 
förebyggande insatser. Målet är att 
förebyggande insatser ska leda till minskat 
behov av mer kostsamma insatser i form av 
externa placeringar. Målet är att under 2013 
hålla försörjningsstödet konstant och 
placeringskostnaderna på en lägre nivå än vad 
som var budgeterat för 2012.  
 
Kriscentrum för arbete mot våld i nära 
relationer   
I slutet av 2012 startar det också upp en 
verksamhet där SÖSK-kommunerna öppnar ett 
gemensamt kriscentrum lokaliserat i Tomelilla. 
Syftet är att arbeta med stöd till personer som 
utsatts för våld i nära relationer.  

 
Flyktingverksamhet 
 
Kommunen har ett avtal med Migrationsverket 
att ta emot 25 flyktingar per år.  
 
Ansvarsfördelningen mellan kommun och stat 
regleras via etableringsreformen där staten via 
arbetsförmedlingen ansvarar för introduktionen 
till arbetslivet.  
 

Kommunen tar emot ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar enligt avtal. 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 

 
Övergripande administration 
 
Verksamhetsområdet omfattar 
förvaltningsövergripande administration samt 
handläggarenheten 
 
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 etcetera. 

• Planera och bedriva utbildnings- och 
fortbildningsverksamhet 

• Ge råd och stöd till förvaltningens 
olika verksamheter  

• Ge administrativ service till 
socialnämnd, utskott och förvaltning 

• Omvärldsbevakning och information 
• Ansvara för de verksamhetsspecifika 

IT-systemen, hemsida och intranät. 
• Samverka med övriga kommunala 

förvaltningar och externa 
samverkanspartners med 
kommuninvånarnas bästa för ögonen 

 
Jämställdhet 
Under 2013 kommer det att arbetas fram en 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering av 
socialnämndens verksamheter. I första hand 
kommer det att tas fram könsuppdelad statistik 



63 
 

på strategiska områden. Bland annat kommer 
det att beskrivas hur beslut och resurser 
fördelas mellan män och kvinnor. 
Utgångspunkten är att medvetandegöra 
jämställdhetsfrågorna i verksamheten i 
förhållande till brukare och klienter. 
Handlingsplanen ska behandlas i nämnden.   
 
 
 
 
 

Handläggarenheten 
• Handlägga ansökningar och fatta 

biståndsbeslut inom LSS och Sol inom 
äldreomsorg och LSS 

• Vårdplanering i samverkan med HSE 
• Uppföljning och kvalitetskontroll på 

egen drift och entreprenader 
• Handlägga ärenden enligt LOV 
• Uppsökande verksamhet/förebyggande 

hembesök 
• Socialnämndens beställarfunktion 

 
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   

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. 

   Bemötande/integritet   

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

Genom årlig enkät 

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

uppfyllts. 
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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 kvalitets-uppföljningen 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 
2,0 (2,4) av 3.0.   I brukar-enkäten ska 70 % 
(90%) av de som svarat på frågan svarat 
minst en 9:a ”god kontinuitet vad gäller 
personal”. 

Den enskilde ska uppleva 
maten som god. 

Årlig brukarenkät ev. 
socialstyrelsens. Individuell 

uppföljning via 
omsorghandläggare 

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

Den enskilde ska uppleva 
delaktighet i insatsens 
utformande och 
genomförande. 

Årlig brukarenkät ev. 
socialstyrelsens. Individuell 

uppföljning via 
omsorghandläggare 

I den individuella kvalitetsuppföljning ska 
medelvärdet av de svarande ligga på minst 
2,6 av 3.0. I brukarenkäten ska 90 % av de 
som svarat på frågan svarat minst en 9:a 
”uppleva delaktighet”. 

 
Brukarenkäten syftar på den stora undersökning som socialstyrelsen genomför inom ramen för äldreguiden.  
 
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.  
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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       

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.  
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En plats för livet 
– året runt

Ska du flytta, ska du flytta till
Simrishamn på Österlen
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