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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Budgetprocessen 
 
Kommunens budgetprocess innebar att kommunstyrelsens 
budgetberedning tillsammans med nämndernas presidier 
hade två gemensamma budgetmöten. Det första budget-
mötet, i mars, innehöll en genomgång av planeringsförut-
sättningar och anvisningar. Mötet kan sägas vara uppstar-
ten till nämndernas budgetarbete. Vid det andra budget-
mötet, i juni, överlämnade nämnderna sina budgetskrivel-
ser som innehöll äskanden, besparingsmöjligheter samt 
preliminära nämndsmål. Därefter påbörjades en central 
beredning av budgeten. Skattesats, driftramar, investe-
ringsramar, godkända investeringsprojekt samt mål för 
god ekonomisk hushållning fastställdes till övervägande 
del av fullmäktige i slutet av augusti. Senare under hösten 
skedde komplettering genom fullmäktigebeslut om ytter-
ligare finansiella mål samt godkännande av investerings-
projekt avseende samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämnderna hade efter fullmäktiges beslut om ekonomiska 
ramar möjlighet att göra en översyn av nämndsmålen.  
I oktober inkom nämnderna med förslag till slutliga 
nämndsmål. Samtidigt lämnas även taxeförslagen in.  
I november fastställde fullmäktige nämndsmålen samt 
taxorna. Samtidigt informerades fullmäktige om innehål-
let i respektive nämnds internbudget. 
 
Budgetförutsättningar 
 
Budgeten innehåller en oförändrad skattesats, det vill säga 
20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten. Be-
folkningen har antagits uppgå till 19 025 invånare den  
1 november 2015, det vill säga det datum som styr var 
kommunalskatt ska betalas under år 2016. Antagandet 
innebär en ökning med 150 invånare jämfört med samma 
datum 2014. Planen för åren efter 2016 bygger på oför-
ändrat invånarantal.  
 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och in-
ternhyra, för år 2015 har till år 2016 uppräknats med en 
sammanvägd löne- och priskompensation på i genomsnitt 
cirka 2,1 procent. Uppräkningen de två åren därefter upp-
går till 2,5 respektive 2,6 procent. Nivån på respektive 
nämnds kompensation beror på en vägning av andelen 
lönekostnader och andelen övriga kostnader. Noteras bör 
att den bedömda kompensationsnivån avser kostnadsök-
ningar mellan kalenderåren 2015 och 2016. Liksom tidi-
gare år utgör tilldelad budget en total ram innehållande 
den kompensation som kan ges för slutna och kommande 
löneavtal. Inga centrala medel har avsatts för ytterligare 
pris- och lönekompensation. 
 
Nämndernas ramar har också justerats utifrån faktisk 
förändring av kapitalkostnaderna. I sammanhanget bör 
noteras att internräntan, i enlighet med beräkning från 
Sveriges Kommuner och Landsting, sänkts från 3,2 pro-
cent år 2015 till 2,4 procent år 2016. Justering har också 
gjorts med hänsyn till ny beräkning av internhyrorna samt 
förändrad reducering av arbetsgivaravgifter för yngre. 
 
 

Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats, invånarantal 
och löneutveckling påverkar enligt följande: 
• Förändrad skattesats med 0,25 procentenheter motsva-

rar cirka 9,3 mnkr i intäkter. 
• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invå-

nare motsvarar cirka 4,7 mnkr. 
• En skillnad på bedömd och faktisk löneutveckling på 

1 procent uppgår till cirka 7,1 mnkr. 
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
 
Enligt kommunallagen, 8 kap, 5 §, 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 ekono-
misk hushållning. 
 
När det gäller finansiella mål kan det lagstadgade balans-
kravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostna-
derna, anses utgöra ett minimikrav för kommunens eko-
nomi. 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 skatteun-
derlaget utan större ingrepp i verksamheten. 
 
Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun 
gäller:  
• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfatt-

ning. 
 

Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella 
mål: 
• Balanskravsresultatet ska för år 2016 minst uppgå till 

0,4 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning 
och fastighetsavgift samt från år 2019 minst uppgå till 
1 procent. 

• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara 
avgiftsfinansierad. 

• Investeringar inom den skattefinansierade verksam-
heten ska inte lånefinansieras. Undantag görs dock för 
av fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram på 
sammanlagt 104 mnkr till och med år 2018, KF  
§ 113/15. 
 

Avsikten med verksamhetsmålen nedan är att dessa till-
sammans med de finansiella målen ska utgöra grunden för 
en samlad bedömning av om kommunen har en god eko-
nomisk hushållning. Följande mål gäller för Simrishamns 
kommun: 
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 

Verksamhetsmål med inriktning  
på god ekonomisk hushållning Mäts igenom Koppling till god ekonomisk  

hushållning 
Simrishamn har varje år ett positivt flytt-
netto, 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 procent.)                                                
(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen) 

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

Kommunens anläggningar är underhållna 
så att kapitalförstöring undviks. Uppdrag 
ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
ta fram underhållsplaner.  
(Uppföljningsansvar: samhällsbyggnads-
nämnden) 
 

Nedlagda underhållskostnader i förhål-
lande till planer. Konkretiseras efterhand 
som planer fastställs. 

För att upprätthålla värdet på våra anlägg-
ningstillgångar och minska kommande 
investeringsbehov. 

Eleverna i kommunens grundskola åk 8 
kan rekommendera sin skola till andra 
elever (år 2013 = 2,93 i medelvärde) 
< 2,5 = målet ej uppfyllt 
2,5-3,0 = målet delvis uppfyllt 
> 3,0 = målet uppfyllt 
(Uppföljningsansvar: barn- och utbild-
ningsnämnden) 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens 
årliga attitydundersökning – elever. 

Kvaliteten i kommunens skolor mäts uti-
från elevers rekommendation. Mätningen 
används för att visa att de resurser kom-
munen lägger ned på att utbilda sina 
elever ger ett önskvärt resultat. 
 

Av invånarna som är äldre än 80 år ska 
inte andelen som erhåller omsorg i särskilt 
boende eller hemtjänst i ordinärt boende 
öka jämfört med år 2012.  
(Uppföljningsansvar: socialnämnden) 

Statistik andel av invånarna äldre än 80 
år som beviljats äldreomsorg. 

Genom förebyggande insatser för äldre 
invånare kan behovet av äldreomsorgs-
insatser flyttas framåt. En utveckling som 
bedöms vara positiv för både den enskilde 
och för kommunens ekonomi. 
 

 
Verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk 
hushållning och de finansiella målen ska följas upp i års-
redovisningen, det vill säga efter budgetårets utgång. 
Målen ska även vara föremål för uppföljning i delårsrap-
porten. 
 
Verksamhetsmässiga mål 
 
För styrning av den kommunala verksamheten används en 
visions- och målstyrningsmodell. Den fastställda visionen 
har följande sammanfattande innehåll: 
 
”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar 
bättre” 
 
Till visionen finns följande tre strategiska utvecklings-
områden kopplade: 
1. Utmaning geografi: Kontrasterna är vår största till-

gång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer 
levande året runt. 

2. Utmaning demografi: En kontrastrik befolkning 
skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar 
för att alla medborgare ska må bra – alla dagar. 

3. Utmaning demokrati: Engagerade medborgare och 
medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; 
det goda samtalet. 

 
De strategiska utvecklingsområdena ligger till grund för 
fokusområden, det vill säga de områden som det särskilt 

ska fokuseras på under mandatperioden. Följande fokus-
områden gäller i nuläget:  
1. Fokusområde: Geografi 

För att vidareutveckla vår kommun måste vi fortsätta 
byggandet av attraktiva bostäder för alla livsfaser. 
Tillgängligheten är viktig/avgörande för att få en reg-
ion attraktiv. En stor del av Simrishamns kommuns 
attraktionskraft ligger i naturen, vilken vi ska värna. 
Allt utvecklingsarbete ska utföras med omtanke om 
miljö och natur och med så liten miljöpåverkan som 
möjligt. Utvecklingsprojekt ska vara baserade på 
unika värden och innovation, som till exempel Marint 
centrum. 
1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område 

med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i 
kommunen och motsvarar behov och förvänt-
ningar. 

1.2 Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete 
mot tillväxtföretag och genom strategiskt väl-
grundade utvecklingsprojekt. 

1.3 Kommunen ska medvetet verka för förtätning, 
hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötes-
platser och jämställdhet vid planering av bebyg-
gelse. 

1.4 Kommunen ska tillvarata och utveckla sin ma-
rina profil. 

1.5 Kommunen ska medverka till att minska miljö-
belastningen och klimathoten. 
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2. Fokusområde: Demografi 
Förutsättningen för en mer levande kommun är fler 
människor som lever i den. Av det skälet är ett årligt, 
positivt befolkningsnetto det mål, som måste gälla 
prioriterat över alla andra och inför vilket vi alla 
måste samla oss. Alltså: få fler yngre vuxna, 25-45 
år, att flytta hit, få lika många som tidigare i ålders-
gruppen 55+ att flytta hit och sedan att få dem att inte 
vilja flytta härifrån. Kommunen har också en roll att 
spela som områdets största arbetsgivare, att tillsam-
mans med övrigt näringsliv och aktörer på bostads-
marknaden tydliggöra styrkorna i Simrishamn och 
Österlen. 
2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn 

och unga får en bra start i livet. 
2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle 

med goda levnadsvillkor för alla. 
2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar 

ett ökat befolkningsnetto. 
2.4 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

och en föregångare inom områden som ledar-
skap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och 
antidiskriminering. 

2.5 Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla 
och tillgång till trygga boenden. 

2.6 Kommunen ska stimulera föreningslivet och ide-
ella insatser på ett framåtblickande och menings-
fullt sätt. 
 

3. Fokusområde: Demokrati 
Simrishamns kommun ska verka för att ytterligare 
utöka medborgarnas inflytande. Arbete med Fram-
tidsverkstäder har redan inletts, men detta är bara 
början. Under mandatperioden ska vi utveckla Fram-
tidsverkstäderna, där medborgarna har möjlighet att 
berätta hur de vill att Simrishamn ska utvecklas. 
Dessutom ska vi fortsätta att tydliggöra rollfördel-
ningen mellan medborgare, förtroendevalda och 
tjänstemän. 
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan 

och insyn. 
3.2 Kommunen ska förstärka och utveckla medbor-

gardialogen genom fler och förbättrade kommu-
nikationskanaler, med särskilt fokus på ungdo-
mars och äldres medverkan i den demokratiska 
processen. 

3.3 Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän 
genom att tydliggöra roller och ansvar. 

Utifrån fokusområdena har fullmäktige fastställt 
nämndsmål som styrning av nämndernas verksamhet det 
kommande budgetåret. Dessa mål finns redovisade under 
respektive nämnds avsnitt. För fokusområde 1.5 gäller de 
lokala miljömålen, KF § 175/14, även som nämndsmål. 
Dessa mål redovisas inte i denna budget. 
 
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 verksam-
hetens krav på kvantitet och kvalitet, är det ekonomiska 
kravet i avvaktan på politisk behandling överordnat verk-
samhetskravet. Hänsyn ska dock tas till verksamhetskrav 
på grund av lag eller annan tvingande föreskrift. Nämn-
derna har såväl befogenhet som skyldighet att vidta åtgär-
der 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 kom-
munfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att endast i de 
fall nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom 
det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen erhåller under året ekonomisk uppfölj-
ning från nämnderna i form av gemensamma helårspro-
gnoser. Till kommunfullmäktige lämnas information i 
delårsrapporten, vilken även inkluderar en av helårspro-
gnoserna, samt i årsredovisningen. 
 
Driftbudget 
 
Basen för budget 2016 utgörs av budget 2015. Denna 
budget har justerats med tillkommande beslut som påver-
kat ramarna. För vidare information se bilaga till dessa 
budgetkommentarer på sidan 7. I tabellen nedan redovisas 
av fullmäktige fastställda ramar för åren 2016-2018. 
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    Driftbudget 
(tkr)  

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

        Kommunfullmäktige -1 000 -1 000 -1 000 

Revisionen -1 087 -1 130 -1 130 

Valnämnden -20 -20 -360 

Överförmyndarverksamheten -2 470 -2 570 -2 570 

Kommunstyrelsen -74 605 -75 205 -75 205 

Myndighetsnämnden -663 -663 -663 

Samhällsbyggnadsnämnden -45 841 -45 941 -45 941 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 0 0 0 

Kultur- och fritidsnämnden -41 263 -41 513 -41 513 

Barn- och utbildningsnämnden -356 608 -358 208 -358 208 

Socialnämnden -439 792 -442 142 -442 142 

Delsumma -963 349 -968 392 -968 732 

Pris- och lönekompensation 0 -21 309 -44 446 

Internhyressystemet, drift 0 -1 570 -3 070 

Summa verksamheterna -963 349 -991 271 -1 016 248 

Finansiering 959 892 983 592 1 009 892 

Årets resultat -3 457 -7 679 -6 356 

Från pensionskapitalet1 7 600 8 400 9 000 

Balanskravsresultatet 4 143 721 2 644 
1 I förväg fastställda uttag, enligt placeringspolicyn avseende pensionsmedel. 
 
Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett ramanslag. 
Undantag är samhällsbyggnadsnämnden då vatten- och 
avloppsverksamheten beroende på avgiftsfinansieringen 
ska hållas åtskild från övrig verksamhet. Respektive 

nämnd och styrelse har att fritt inom sitt verksamhetsom-
råde fördela sin budgetram utifrån antagna reglementen, 
mål och riktlinjer.  

 
 
Finansieringen har beräknats enligt följande: 
 
    Finansiering 
(tkr)  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

        Pensioner -56 500 -58 500 -62 000 

Interna pensionsavgifter 30 300 31 000 31 800 

Interna kapitalkostnader 54 300 56 300 58 300 

Momsavlyft 4 400 4 400 4 400 

Personalkostnader, semester -1 300 -1 300 -1 300 

Kommunstyrelsens förfogande -2 700 -2 000 -2 000 

Kommunfullmäktiges förfogande -1 000 -1 000 -1 000 

Fastighetsförsäljning 157 157 157 

Räntekostnader -4 865 -6 065 -7 265 

Ränteintäkter 3 200 3 200 3 200 

Avskrivningar -40 500 -44 000 -47 000 

Skatter och statsbidrag 974 400 1 001 400 1 032 600 

Summa 959 892 983 592 1 009 892 

 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos 
från Sveriges Kommuner och Landsting, april 2015, i 
kombination med ett antagande på 19 025 invånare under 

planeringsperioden. Beloppen avseende skatter och stats-
bidrag specificeras i nedanstående tabell: 
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    Specifikation av skatter och statsbidrag 
(tkr)  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

        Skatteintäkter 744 500 772 900 803 600 

Inkomstutjämning 201 100 204 700 206 800 

Regleringspost -700 -5 800 -11 600 

Kostnadsutjämning -11 300 -11 500 -7 700 

Strukturbidrag 0 0 0 

LSS-utjämning -3 800 -3 800 -3 800 

Fastighetsavgift 44 600 44 900 45 300 

Summa 974 400 1 001 400 1 032 600 

 
Investeringsbudget 
 
Nämndernas tilldelas en investeringsram. Inom denna ram 
får godkända investeringsprojekt genomföras. Undantag 
gäller för samhällsbyggnadsnämnden. För denna nämnd 

uppdelas projekten i det som avser den skattefinansierade 
verksamheten, ett särskilt reinvesteringsprogram samt 
vatten- och avloppsverksamheten.

 
    Investeringsbudget per nämnd 
(tkr)  

Ram 
2016 

Ram 
2017 

Ram 
2018 

        Kommunstyrelsen 1 330 930 930 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 500 35 500 20 000 

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram 26 000 24 000 23 000 

Kultur- och fritidsnämnden 1 000 1 000 350 

Barn- och utbildningsnämnden 2 000 2 000 3 000 

Socialnämnden 4 000 4 000 4 000 

Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet 69 830 67 430 51 280 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 36 693 24 798 21 000 

Summa investeringar inkl. vatten och avlopp 106 523 92 228 72 280 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -2 027 -2 129 -2 300 

Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter 104 496 90 099 69 980 

 
För investeringsverksamheten gäller följande regler: 
1. Nämnderna inkommer med förslag till investe-

ringsprojekt. 
2. Fullmäktige godkänner vilka investeringsprojekt 

som får igångsättas under budgetåret. 
3. Fullmäktige fastställer även investeringsramar för 

budgetåret och de två därpå följande åren. 
4. Ansvarig nämnd ges möjlighet att prioritera mellan 

de godkända investeringsprojekten vad gäller ge-
nomförandet, det vill säga i vilken ordning och takt 
genomförandet ska ske. 

5. Nämndens investeringsverksamhet får sammanta-
get inte överstiga den ram som har tilldelats för 
budgetåret. Genomförandet ska även vara anpassat 
till de ramar som beslutats för de två därpå föl-
jande åren. 

6. I det fall en nämnd inte använt tilldelad ram under 
ett budgetår får resterande belopp istället användas 
nästkommande år. 

7. Ett projekts investeringsbudget för den aktuella 
planperioden får inte överskridas. Skulle så ändå 

ske ska finansiering ske genom omprioritering 
inom tilldelad ram. 

8. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt inve-
steringsbudgeten rätt att inom ramen göra omprio-
riteringar innebärande att nya investeringsprojekt, 
det vill säga projekt som inte ingår bland de god-
kända, till ett belopp av totalt högst 500 tkr kan 
genomföras. 

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

 
Sist i detta budgetdokument finns en investerings-
bilaga. Denna bilaga innehåller de investeringsprojekt 
som under perioden är godkända att genomföras inom 
respektive ram. 
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Resultat-, finansierings- och balansbudget 
 
Under detta avsnitt redovisas kommunens resultat-, finan-
sierings- och balansbudgetar.  
 

 
 

    Resultatbudget 
(tkr)  

2016 2017 2018 

        Nettokostnader -935 692 -962 214 -987 891 

Avskrivningar -40 500 -44 000 -47 000 

Verksamhetens nettokostnader -976 192 -1 006 214 -1 034 891 

Skatter och statsbidrag 974 400 1 001 400 1 032 600 

Ränteintäkter 3 200 3 200 3 200 

Räntekostnader -4 865 -6 065 -7 265 

Årets resultat -3 457 -7 679 -6 356 

Från pensionskapitalet 7 600 8 400 9 000 

Balanskravsresultat 4 143 721 2 644 

 
    Finansieringsbudget 
(tkr)  

2016 2017 2018 

        Tillförda medel    

Resultat från driftbudget -3 457 -7 679 -6 356 

Uttag pensionsmedel 7 600 8 400 9 000 

Avskrivningsmedel 40 500 44 000 47 000 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 

Nya lån 60 000 40 000 23 000 

Summa tillförda medel 104 643 84 721 72 644 

    

Använda medel    

Investeringsramar, inklusive anläggningsavgifter -104 496 -90 099 -69 980 

Summa använda medel -104 496 -90 099 -69 980 

       

Förändring likvida medel 147 -5 378 2 664 

 
Kommunens upplåning uppgick vid utgången av 2014 till 
155 mnkr och beräknades utifrån fastställd investerings-
budget öka till 240 mnkr under 2015. Genomförs investe-

ringsverksamheten i planerad takt beräknas upplåningen 
vid utgången av år 2018 ha ökat till 363 mnkr.

 
    Balansbudget 
(tkr)  

2016 2017 2018 

        Tillgångar 1 270 1 302 1 319 

Skulder 644 684 707 

Eget kapital 626 618 612 

Summa skulder och eget kapital 1 270 1 302 1 319 

       

Soliditet, eget kapital / tillgångar 49% 47% 46% 

 
Notera att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. 
Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2014 samt fast-
ställd budget för år 2015. Beräknad utveckling följer 

resultatbudget och finansieringsbudget enligt tabellerna 
ovan. Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga 
avseende 2014, till 56 procent.
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Ekonomisk översikt – bilaga till budgetkommentarer  

Förklaring till ramberäkning 
 
         Driftbudget 
(tkr)  

Budget 
2015 

1. Beslut 
förändr. 

m.m. 

2. Arb. 
giv. avg. 

yngre 

3. Löne- 
och pris 

komp. 

4. Juster. 
kapital-
kostn. 

5. Juster. 
intern- 

hyra 

6. Övriga 
förändr. 

Slutliga 
ramar  
2016 

                  Kommunfullmäktige -975     -23     -2 -1 000 

Revisionen -1 065     -22       -1 087 

Valnämnden -20     0       -20 

Överförmyndarverksamheten -2 165     -55     -250 -2 470 

Kommunstyrelsen -72 780   -110 -1 270 -500 55   -74 605 

Myndighetsnämnden -650     -13       -663 

Samhällsbyggnadsnämnden -47 799   -255 -553 867 1 899   -45 841 

Kultur- och fritidsnämnden -38 894 -770 -65 -439 -351 -244 -500 -41 263 

Barn- och utbildnin.nämnden -346 533 827 -1 050 -6 476 -247 -13 -3 116 -356 608 

Socialnämnden -423 191   -2 690 -8 829 -17 235 -5 300 -439 792 

Internhyressystemet, drift      -930   430 500 0 

Internhyressyst. kap. kostn.        3 094 -3 094   0 

Summa verksamheten -934 072 57 -4 170 -18 610 2 846 -732 -8 668 -963 349 

 
1. Beslutade förändringar med mera som påverkar 2016; 

• Fullmäktige har i maj 2015 beslutat om resurser för bokbuss. Totala beloppet uppgår till 1 mnkr per år. Då kapi-
talkostnaderna för anskaffandet av bussen, i likhet med andra investeringar, kompenseras i särskild ordning blir 
tillskottet för övriga kostnader 770 tkr för år 2016. Finansiering från särskild reserv upptagen i budget 2015. 

• För att rätta fel vid omräkningen av internhyror skulle barn- och utbildningsnämndens ram ha minskats med 827 
tkr år 2015. Det har emellertid beslutats att ge nämnden mer tid för anpassning och rättelse sker i budget 2016. 

2. Arbetsgivaravgift yngre; Reduceringen av arbetsgivaravgiften för yngre avtar och upphör enligt förslag halvårsskif-
tet 2016. Den kompensation kommunen erhåller i generella statsbidrag utfördelas till nämnderna i syfte att nå ekono-
misk neutralitet. 

3. Löne- och priskompensation; Nämnderna har i genomsnitt erhållit 2,1 procent i kompensation, ram exklusive kapi-
talkostnader och internhyror. 

4. Justering av kapitalkostnaderna; Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader medför justering av ramarna. Sam-
tidigt ändras den interna intäkten under finansieringen. Hänsyn tagen till sänkt internränta från 3,2 procent till 2,4 
procent. 

5. Justering av internhyror; Kommunstyrelsens uppdrag att justera ramarna utifrån av fullmäktige avsatta medel för 
omräkning av internhyror. 

6. Övriga förändringar; Avser ökade respektive minskade ramar utöver justeringar enligt kolumnerna 1-5. 
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Verksamheterna – kommunfullmäktige 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande 

organ. 
• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annat av större vikt för kommunen, till exempel 
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- och de-

taljplaner som styr användningen av mark och vatten 
samt nämndernas organisation och verksamhet. 

• Styra nämnderna genom reglementen som anger 
nämndernas arbetsuppgifter, genom verksamhetsmål i 
till exempel verksamhetsplaner eller budget men 
också genom beslut med direkta anvisningar för 
nämndernas organisation och verksamhet. 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut 
2014 

 

Budget 
2015 

 

Budget 
2016 

 

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 997 975 1 000 1 000 1 000 

 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kom-
munfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. Vid de 
allmänna valen i september 2014 valdes ledamöterna för 
mandatperioden 1 november 2014 – 31 oktober 2018. 
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare. 
De 49 ledamöterna fördelar sig på följande partier: Arbe-
tarpartiet Socialdemokraterna 13, Moderata samlingspar-
tiet 10, Sverigedemokraterna 7, Centerpartiet 5, Feminist-
iskt initiativ 4, Österlenpartiet Simrishamn 3, Miljöpartiet 
De gröna 3, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 1 och Väns-
terpartiet 1. 

Kommunfullmäktige har en valberedning som är direkt 
knuten till fullmäktige. Valberedningen har fem ledamö-
ter och fem ersättare. Valberedningen har till uppgift att 
förbereda de val som sker i kommunfullmäktige, till ex-
empel val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
och i kommunens övriga nämnder. 
 
Kommunfullmäktige anordnar temadagar för kommun-
fullmäktiges ledamöter inom olika ämnesområden, bland 
annat årsbokslut och årsbudget. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Håkan Erlandsson (C) 
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Verksamheterna – revisionen 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 

nämndernas verksamhetsområden i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed och kommun- 
revisionens reglemente.  

 
 
 
 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut 
2014 

 

Budget 
2015 

 

Budget 
2016 

 

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 1 040 1 065 1 087 1 130 1 130 

 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Revisionens lagstadgade uppdrag innebär att granska 
nämnderna utifrån ett antal frågeställningar, såsom effek-
tivitet, intern kontroll och rättvisande räkenskaper. Revis-
ionen ser också som sin uppgift att verka stödjande och 
främjande för en positiv utveckling av kommunen. Som 
ett led i detta har revisionen sedan ett antal år tillbaka valt 
att prioritera dialog med nämnderna, före en enbart kon-
trollerande hållning. Utöver revisionens ansvar att 
granska all verksamhet har revisorerna utifrån sin risk- 
och väsentlighetsanalys beslutat att under mandatperioden 
särskilt granska: 
- Kommunala utvecklingsinsatser. Omfattningen styrs 

självklart av omfattning och storlek på kommunala 
projekt men avser styrning och ledning såväl av pro-
jekten som sådana som kommunens övergripande 
styrning.  
 

- Kommunledningskontorets styrande och ledande 
uppdrag. Revisionen avser att följa kommunled-
ningskontorets arbete med att utveckla och stödja 
andra nämnder och förvaltningar i kommungemen-
samma frågor. 

- Goda uppväxtvillkor för barn och unga. Det kan gälla 
ett ökat antal anmälningar om att barn far illa eller en 
trygg skolmiljö. Även om vissa nämnder har ett tyd-
ligt ansvar för gruppen är det ett område som gäller 
samtliga nämnder. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Revisionen 
 
Ordförande: Birgitta Larsson (L) 
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Verksamheterna – valnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Förbereda och genomföra allmänna val och folkom-

röstningar på lokal nivå. 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om 
vallokaler och röstningslokaler samt rekrytera och ut-
bilda röstmottagare. 

• Ansvara för förtidsröstningen, både i röstningslokaler 
och vid äldreboenden. 

 
Ekonomisk ram 

 
 

 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut 
2014 

 

Budget 
2015 

 

Budget 
2016 

 

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 592 20 20 20 360 

 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Val-
nämnden ansvarar för att förbereda och genomföra all-
männa val och folkomröstningar på lokal nivå. Huvudre-
geln för kommunal rösträtt är att man ska vara folkbok-
förd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. 
Av Simrishamns kommuns drygt 19 000 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 sex till åtta röstmottagare 
tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär 
röstsammanräkning. 
 
Valnämnden har numera även ansvaret för förtidsröst-
ningen, både i röstningslokaler och vid institutioner. För-
tidsröstningen pågår under cirka tre veckor före valdagen. 
Kostnaderna för förtidsröstningen finansieras genom ett 
särskilt statsbidrag till kommunerna. Mandatperioden för 
riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige är 
fyra år.  

 
 
 

Valnämnden 
 
Ordförande: Göran Thorén (S) 
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Verksamheterna – överförmyndarverksamheten 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Vara tillsynsmyndighet vars ansvarsområden är god-

manskap, förvaltarskap, förmyndarskap samt godman-
skap för ensamkommande flyktingbarn. Överförmyn-
daren är även en utredande och beslutande myndighet.  

 
 
 
 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut 
2014 

 

Budget 
2015 

 

Budget 
2016 

 

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 2 274 2 165 2 470 2 570 2 570 

 
Personalkostnader för överförmyndare och handläggare 
och arvoden till legala företrädare utgör huvuddelen av 
överförmyndarverksamhetens totala kostnad. Antalet 
ärenden styrs av hur många som ansöker om god man och 
därefter hur många godmanskap som beslutas av Tings-
rätten. Arvodena till gode män och förvaltare bestäms av 
överförmyndaren utifrån lagregler i föräldrabalken samt 
utifrån riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Befolkningen blir allt äldre i Simrishamns kommun. Detta 
medför att fler hinner drabbas av demenssjukdomar och 

ålderssvaghet i en sådan omfattning att de själva inte har 
förmågan att handha sin ekonomi eller föra sin talan. 
Vidare inkommer ansökningar där grunden för ansökan är 
psykisk utvecklingsstörning, psykisk sjukdom men fram-
förallt ansökan från unga människor med Asperger, aut-
ism eller svår ADHD. Detta innebär att både antalet ären-
den, demografieffekt, men också svårighetsgraden i  
desamma, nya målgrupper, kommer att öka successivt.  
 
Under 2015 har också antalet ärenden med god man till 
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ökat kraf-
tigt. Denna ökning förväntas fortsätta under 2016. 

 
      Nyckeltal 
Antal ärenden 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

            Godmanskap 245 274 270 280 426 

Förvaltarskap 34 39 42 44 46 

Förmyndarskap 45 47 56 52 63 

Summa 324 360 368 376 535 

 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad 
samarbetar i överförmyndarfrågor sedan närmare tio år. 
Denna samverkan omfattar bland annat utveckling av 
arbetssätt och metodik. Inför 2016 har det genomförts en 
förändring av verksamheten. Till exempel har handläggar-
resursen förstärkts för att handlägga godmanskap till 
ensamkommande barn. Denna resurs kommer dock inte 
att räcka till om ärendetillströmningen blir enligt migrat-

ionsverkets prognos. Frågan får följas noggrant eftersom 
volymfrågan är mycket svårbedömd. Det kan också bli 
svårigheter att rekrytera gode män till verksamheten.  
 
Under hösten 2016 kommer det att införas ett IT-baserat 
verksamhetssystem av samma slag som finns hos samver-
kanskommunerna.  

 
 
 

Överförmyndarverksamheten 
 
Överförmyndare: Roland Persson 
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Verksamheterna – kommunstyrelsen 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Leda, samordna, planera och följa upp den kommu-

nala ekonomin och verksamheten. 

• Ansvara för att utforma övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrning av kommunens verksamhet. 

• Följa samhällsutvecklingen, göra analyser och vara 
uppdaterad på samhällsförändringar. 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 73 424 72 780 74 605 75 205 75 205 

varav:           

Politisk verksamhet 4 559 3 909 3 970 3 970 3 970 

Kommunledningskontor 44 918 44 606 45 759 46 359 46 359 

Medlemsavgifter, kommunikationer och färdtjänst 23 947 24 265 24 876 24 876 24 876 

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 6 544 8 455 1 330 930 930 

 
De största planerade investeringarna är fortsatt utveckling 
av e-tjänster och beslutsstödsystemet samt inköp av IT-
utrustning.  
 
En investeringsbilaga med godkända projekt vad investe-
ringsramen får användas till finns sist i detta budgetdo-
kument. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 

Politisk verksamhet 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan med det övergripande ansvaret för hela 
kommunens utveckling och för god ekonomisk utveckl-
ing. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen 
och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksam-
heter. Verksamheten innehåller kostnader för nämnds-
verksamhet samt partistöd enligt beslutad modell. 
 
Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret leder och samordnar planering 
och uppföljning av ekonomi och verksamhet samt refor-
merar och effektiviserar regelverk och administration.  
I ansvaret ingår att följa samhällsutvecklingen, göra ana-
lyser 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 förvalt-
ningschef samt tillika chef över förvaltningscheferna. 
Enheterna på kommunledningskontoret består, förutom 
förvaltningsledning, av ekonomi-, IT-, kansli-, personal- 
och löne- samt utvecklingsenheter. 
 
Ekonomienhet 
Ekonomienheten ansvarar för att upprätta kommunge-
mensam budget, redovisning och bokslut. Enheten ansva-
rar också för den löpande finansieringen och likviditets-
planeringen, utveckla ekonomiadministrativa rutiner samt 
genomför ekonomiska uppföljningar. 
  
IT-enhet 
Enheten ansvarar för IT-strategisk planering och elektro-
nisk infrastruktur. Enheten ansvarar också för projekte-
ring, införande och förvaltning av kommunövergripande 
och gemensamma IT-system samt IT-teknisk service till 
förvaltningarna. IT-enheten driver arbetet med utbyggna-
den av fibernät inom kommunen. Projektet är en viktig 
del i arbetet med att utveckla möjligheterna för distansar-
bete. 
 
Kanslienhet 
Inom enheten finns kommunens kanslifunktion med ären-
dehantering för kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige, kommunens jurist samt överförmyndarhandläggare. 
Enheten har det kommunövergripande ansvaret för sam-
ordning och utveckling av administrativa system, post-
hantering, växel och vaktmästeri samt arkivfrågor. 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Karl-Erik Olsson (S) 
Förvaltningschef: Diana Olsson 
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Verksamheterna – kommunstyrelsen 

Personal- och löneenhet 
Enheten ansvarar för att utveckla och genomföra en 
kommungemensam personalpolitik, stödja professionell 
rekrytering och personalutveckling, hantera lönefrågor 
samt samordningsansvaret för arbetsmarknadsfrågor. 
Vidare ingår centrala personalåtgärder såsom kostnader 
för facklig tid, friskvård, företagshälsovård, minnesgåvor 
och ledarskapsutveckling. 
 
Utvecklingsenhet 
Utvecklingsenheten bildades under hösten 2014 och är en 
sammanslagning av tidigare delar av förvaltningsstaben 
och turistbyrån. Enheten ansvarar för näringslivsfrågor, 
kommunikation och information samt övergripande ut-
vecklingsfrågor och projektverksamhet. 
 
Medlemsavgifter, kommunikationer och färd-
tjänst 
 
Simrishamns kommun bedriver verksamheter gemensamt 
med andra kommuner i olika organisationer såsom Miljö-
förbundet, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och Syd-
östra Skånes Räddningsförbund. Därutöver är kommunen 
medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting, Kom-
munförbundet Skåne samt bidrar till verksamheten inom 
räddningsvärnen i kommunen.  
 
Kommunen har tecknat avtal med Region Skåne angå-
ende handläggningen av färdtjänst, såväl utförandet som 

tillståndsgivande. Region Skåne bedriver kollektivtrafiken 
i länet men kostnaden för tätortstrafiken i Simrishamn, 
Snurringen, finansieras av kommunen.  
 
Övrig verksamhetsinformation 
 
Nedan listas prioriterade områden inom kommunstyrelsen 
under år 2016: 
- Genomförande av handlingsplanen för att öka be-

folkningen. 
- Fortsätta införandet av e-tjänster och andra åtgärder 

med syfte att öka servicenivån mot kommunens med-
borgare och företag. 

- Fortsätta införandet av beslutsstödsystem med syfte 
att underlätta mål- och ekonomiskuppföljning för 
verksamhetens chefer. 

- Kompetensutveckling av personal med speciellt fo-
kus på utbildningar i ledarskap för kommunens che-
fer. 

- Utveckling av destination Ystad & Österlen i samar-
bete med till exempel Tourism in Skåne i syfte att 
öka gästnätterna och att verka för en året runt-
destination. 

- Bredbandsutbyggnad genom samverkan med IP-
Only. Projektet är en del i att förbättra möjligheterna 
till distansarbete. 

- Förbättra och stimulera näringslivsutvecklingen. 
 
Nämndsmål 
 

Fokusområde Nämndsmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.2 Kommunen ska prioritera sitt nä-
ringslivsarbete mot tillväxtföretag och 
genom strategiskt välgrundade utveckl-
ingsprojekt. 

Arbeta aktivt med att stödja och stimulera 
näringslivsutveckling. 

Marknadsförsörjningsgrad, jämförelse 
med 2015. Sveriges Kommuner och 
Landstings mätning Insikt som referens-
värde. 
 

1.3 Kommunen ska medvetet verka för 
förtätning, hänsyn till miljöbelastning, 
utveckling av mötesplatser och jäm-
ställdhet vid planering av bebyggelse. 
 

Arbeta aktivt med infrastruktursatsningar 
med fokus på fortsatt utveckling av kollektiv-
trafiken. 

Resandestatistik – ökat värde. 

2. Demografi   
2.3 Kommunen ska prioritera åtgärder 
som skapar ett ökat befolkningsnetto. 

Skapa en ännu aktivare kommun tillsam-
mans med andra aktörer. 

Befolkningsutveckling – ökad befolkning. 
 
Antal nya bostäder – ökat värde 
Nöjd kund index  som referensvärde. 
 

 Förbättra marknadsföringen av Simrishamn 
som boendeort. 

Planberedskap för småhus och bostä-
der, referensvärde. 
 
Marknadsföringsinsatser, referensvärde. 
 

2.4 Kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och en föregångare inom 
områden som ledarskap, arbetsmiljö, 
lönebildning, jämställdhet och antidis-
kriminering. 
 

Arbeta för att skapa utvecklings- och påver-
kans möjligheter för medarbetarna 

Andelen medarbetare som upplever att 
Simrishamns kommun är en attraktiv 
arbetsgivare, referensvärde. 
 
Personalomsättning, referensvärde. 

3. Demokrati   
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet 
till påverkan och insyn. 

Utveckla hanteringen och tillgängliggörande 
av allmänna handlingar. 

Andel av Simrishamns kommuns proto-
koll, politiska, som är tillgängliga för alla. 
 
Antal protokoll med klartext, referens-
värde, manuell genomgång. 
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Verksamheterna – kommunstyrelsen 
3.2 Kommunen ska förstärka och ut-
veckla medborgardialogen genom fler 
och förbättrade kommunikationskanaler, 
med särskilt fokus på ungdomars och 
äldres medverkan i den demokratiska 
processen. 

Utöka antalet e-tjänster och öka aktiviteterna 
på sociala medier. 

Antal nya e-tjänster – ökat värde. 
 
Användning av befintliga e-tjänster – 
ökat värde. 
 
Antal aktiviteter på sociala medier, 
referensvärde. 
 

3.3 Öka förtroendet mellan politiker och 
tjänstemän genom att tydliggöra roller 
och ansvar. 

Kommunen sak präglas av helhetssyn och 
tydlig rollfördelning mellan förvaltningar och 
politik. 
 

Extern undersökning, referensvärde. 
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Verksamheterna – myndighetsnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutöv-

ning, rådgivning och information enligt plan- och 
bygglagen.  

• Nämnden är tillika tillsynsmyndighet enligt plan- och 
bygglagen. 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 552 650 663 663 663 

 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Driftramen ska täcka arvoden till ledamöter och lön till 
nämndsekreterare samt kostnader för utbildning och resor. 
 
Myndighetsnämnden verkar både som myndighet och  
serviceorgan. Myndighetsnämnden fattar beslut om för-
handsbesked, strandskyddsdispenser, bygglov och anmäl-
ningar. 

Arbetet i myndighetsnämnden står för tydlighet, tillgäng-
lighet och trovärdighet. 
 
Myndighetsnämnden håller nio sammanträden årligen, 
vilket krävs för att handläggningstiden i bygglovsärenden 
ska behandlas inom 10 veckor. 
 
 

 
    Nyckeltal 
 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Totala antalet ärenden 624 650 630 

Totala antal beslut i bygglovsärenden 462 450 460 

Totala antal beviljade bygglov 339 400 340 

Övriga beslut i bygglovsärenden 118 100 100 

Totala antalet beslut i nämnden1 127 150 120 

varav positiva förhandbesked2  6 6 5 

*andelen inom sammanhållen bebyggelse - - 100% 

varav negativa förhandbesked2 12 12 10 

Antalet beslut på delegering (bygglovsrelaterat) 353 380 340 

Rättssäkerhet 70% 80% 75% 

Handläggningstid, veckor 8,5 8,0 8,0 

Kostnadstäckning nämnd och bygglov3 79% 91% 80% 

Kundnöjdhet 80% 85% 85% 
1 Beslut i ärende rörande bygglov, förhandsbesked, påföljd och överprövning. 
2 Avslag och förhandsbesked är nämndsärende. 
3 Värdet av budget 2015 har reviderats för att stämma överens med definitiv internbudget för året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myndighetsnämnden 
 
Ordförande: Thomas Hansson (MP) 
Förvaltningschef: Henrik Olsson 
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Verksamheterna – myndighetsnämnden 

Nämndsmål 
 

Fokusområde Nämndsmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.3 Kommunen ska medvetet verka för 
förtätning, hänsyn till miljöbelastning, 
utveckling av mötesplatser och jäm-
ställdhet vid planering av bebyggelse. 

Förtätning av byar ska eftersträvas för att 
minska spridd bebyggelse och bidra till 
minskad miljöbelastning. 

Förhandsbesked utanför sammanhållen 
bebyggelse ska undvikas genom tydlig 
information på kommunens hemsida. 
Mätning av andelen förhandsbesked 
inom sammanhållen bebyggelse ska 
göras. 
 

2. Demografi   
2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt 
samhälle med goda levnadsvillkor för 
alla. 

God tillgänglighet till kommersiell och kom-
munal service och tillgång till kollektivtrafik. 

På kommunens hemsida och på sam-
hällsbyggnadsförvaltningen ska bra och 
tydlig information om bland annat till-
gänglighetskraven finnas. 
 

3. Demokrati   
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet 
till påverkan och insyn. 

Korrekt rådgivning och tydlig information i 
bygglovsfrågor. 

Kundnöjdhet mäts och redovisas. Kund-
nöjdheten ska uppgå till minst 80 pro-
cent. Genomsnittlig handläggningstid 
mäts och ska inte överstiga åtta veckor. 
Av antalet överklagade beslut ska minst  
75 procent av nämndens beslut kvarstå 
(rättssäkerhet). 
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Ansvara för kommunens gator, vägar, järnvägar, ham-

nar, park- och grönytor, vatten- och avloppsanlägg-
ningar, övriga offentliga platser och gatubelysning 
samt drift av dessa och teknisk service, till exempel 
förråd, verkstäder och fordon. 

• Bedriva verksamhet för mätning-beräkning-kartering 
och exploateringsverksamhet samt namnsättning av 
gator, by- och gårdsadresser. 

• Ansvara för trafiksäkerhet, trafikuppgifter som åligger 
trafiknämnden enligt Lagen (1978:234) om nämnder 
för vissa trafikfrågor, kommunens insatser vad gäller 
klimat-, miljö- och naturvård, energiplanering inklu-
sive främjande av energihushållningen samt att före-
träda kommunen i Västra Hanöbuktens och Österlens 
vattenvårdsförbund. 

• Ansvara för kommunens fastighetsförvaltning. 
• Ansvara för de kommunala verksamheternas kosthåll-

ning. 
 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 42 846 47 799 45 841 45 941 45 941 

varav:           

Plan- och bygglovsverksamhet 3 389 2 500 2 555 2 555 2 555 

Exploaterings- och MBK-verksamhet 2 985 3 912 3 986 3 986 3 986 

Fastighets- och städverksamhet 2 857 5 989 4 245 4 245 4 245 

Gata- och parkverksamhet 24 069 25 204 25 139 25 139 25 139 

Hamnverksamhet 6 425 6 893 5 748 5 748 5 748 

Kostverksamhet     0 0 0 

Stab/administration och nämndverksamhet 3 121 4 253 5 140 5 240 5 240 

Avslut exploateringsprojekt 0 -952 -972 -972 -972 

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 0 0 0 

 
Till och med år 2014 ingick exploatering och miljöstrategi 
i gata- och parkverksamhet och MBK/bygglov utgjorde 
en enhet. Ovan redovisas den verksamhetsindelning som 
gäller från och med år 2015. 
 

Till och med år 2015 ingick kostverksamheten i barn- och 
utbildningsnämnden, men tillhör samhällsbyggnadsnämn-
den från och med år 2016. För år 2014 uppgick nettokost-
naden till cirka 1,7 mnkr. Avseende år 2015 budgeteras 
ett nollresultat.

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Skattefinansierat exklusive reinvesteringsprogram 36 521 60 354 35 500 35 500 20 000 

Reinvesteringsprogram 0 31 000 26 000 24 000 23 000 

Vatten- och avloppsverksamhet 27 215 71 786 36 693 24 798 21 000 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -5 360 -1 931 -2 027 -2 129 -2 300 

 
Investeringsbilaga med godkända projekt vad investe-
ringsramen får användas till finns sist i detta dokument. 
 
Verksamhetsbeskrivning  
 

Plan- och bygglovsverksamhet 
 
Plan- och bygglovsverksamheten verkar både som myn-
dighet och serviceorgan och ska verka för en god bygg-

nadskultur, stads- och landskapsbild som är estetisk tillta-
lande. Plan- och bygglagen ska följas. 
 
Översiktsplanen antogs 2015-11-30 av kommunfullmäk-
tige men ligger för överprövning. En del av resurserna 
kommer även fortsättningsvis att behöva användas till 
arbete med att informera om och förverkliga och följa 
översiktsplanens framtidsmål, bebyggelsestrategi och 
ställningstaganden. Som ett tillägg till översiktsplanen  

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Förvaltningschef: Henrik Olsson 
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

har ett integrerat bostadsförsörjningsprogram och arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram påbörjats som ska värna om 
arkitektur- och kulturmiljövärden för kommunens med-
borgare och redovisa var och hur kommande attraktiva 
boendemiljöer kan vara lämpliga. En viktig del i detta 
arbete är medborgardialoger. 
 
Under år 2015 har ett beslut tagits av samhällsbyggnads-
nämnden avseende vilka detaljplaner som ska prioriteras 

vilket innebär att planverksamheten fokuserar på större 
attraktiva områden dit inflyttning av permanentboende 
förväntas ske genom förtätning i Simrishamn och Kivik. 
Planverksamheten genomför samråd och utställningar och 
ska skapa planeringsunderlag, detaljplaner, som resulterar 
i och ger möjlighet till områden för bebyggelsemiljöer 
med höga värden. 

 
    Nyckeltal 
Plan 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Antal antagna fastighetsplaner 1 - - 

Antal antagna planer 13 10 10 

varav antal antagna detaljplaner för områden, 
dit inflyttning av permanentboende förväntas ske 

1 3 3 

 
Bygglovsverksamheten är starkt händelsestyrd och påver-
kas av konjunkturen, som förväntas bli förbättrad under 
kommande år. Bygglovshandläggarna har en stor mängd 
ärenden samtidigt som tid måste ges för god service och 
rådgivning. Förutom bygglovsärenden vilket även innefat-
tar tekniska samråd och arbetsplatsbesök tillkommer en 
stor mängd tillsynsärenden och överklaganden.  
 
Bygglovshandläggningen finansieras endast delvis genom 
bygglovsavgifter. Det finns arbetsuppgifter som man inte 

får ta betalt för, exempelvis rådgivning, service, informat-
ion, tillsynsärenden, handläggning av remisser och över-
klagande. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting bör 
bygglovverksamheten ha en täckningsgrad om 70 procent. 
Resterande 30 procent bör vara tid för rådgivning och 
information. Då kostnadstäckningen för bygglovsverk-
samheten i Simrishamn är högre kan detta innebära längre 
handläggningstider.    
 

 
    Nyckeltal 
Bygglov 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Handläggningstid, veckor 8,5 8,0 8,0 

Produktivitet, beslut i bygglov/årsarbetskraft tjänstemän 113 0 100 

Kostnadstäckning bygglov, exklusive myndighetsnämnd 95% 95% 80% 

Kundnöjdhet 80% 85% 85% 

 
Exploateringsverksamhet  
 
Exploateringsverksamheten ska säkra tillgång på kommu-
nal och privat byggbar mark inom Simrishamns kommun. 

Detta innebär bland annat att tillgodose behovet av infra-
struktur i form av gator, belysning, gcmr-vägar samt led-
ningar och anläggningar för vatten och avlopp. 

 
      Pågående och planerade exploateringar 2016 
 

Utgift Inkomst Netto varav  
resultat- 

påverkande 

varav  
balans-

påverkande   
            Bostadsexploatering, egen 5 500 6 112 612 172 440 

Bostadsexploatering, extern 2 000 2 000 0 0 0 

Exploatering, industri 2 470 209 -2 261 800 -3 061 

Markanvisning 0 0 0 0 0 

Summa exploatering 9 970 8 321 -1 649 972 -2 621 

 
Mätning-Beräkning-Kateringsverksamhet 
 
MBK-verksamheten har relativt många mätuppdrag, både 
till externa och interna parter. Externt avseende nyexploa-
tering och lantmäteriuppdrag och internt framförallt mot 
vatten- och avloppsenheten. 

Förutom mätuppdrag pågår det en kontinuerlig uppdate-
ring av primärkartan med GIS-kopplingar till olika regis-
ter och databaser. Verksamheten är händelsestyrd och 
konjunkturberoende avseende mätuppdrag.  
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 
    Nyckeltal 
MBK 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Antal nybyggnadskartor 22 20 20 

Antal husutsättningar 46 35 35 

Antal grundkartor 26 12 10 

Förrättningsförberedelser 8 10 10 

Kundnöjdhet för byggnadskartor 82% 80% 80% 

Kostnadstäckning MBK 41% 45% 45% 

 
Fastighets- och städverksamhet  
 
De under år 2014 framtagna nyckeltalen för fastighets-
verksamheten, kommer fortsättningsvis att vara de styr-
medel som används för att nå de övergripande målen; att 
tillhanda hålla energieffektiva lokaler för kommunens 
verksamheter som över tid underhålls så att kapitalförstö-
ring undviks.  
 
Detta innebär att energianvändningen i de kommunala 
byggnaderna, mätt som MWh/m2, årligen ska minska. 
Antalet kvadratmeter outnyttjad lokalyta minskas succes-
sivt genom uthyrning och försäljning. Behovet av externt 
hyrda lokaler minskas genom ett bättre utnyttjande av 
kommunens egna lokaler. 
 

Budgeten för underhållet på kommunens byggnader har 
sedan många år legat på en låg nivå. Underhållsinsatserna 
har stegvis utökats, från 85 kr/m² år 2011 till 115 kr/m² i 
2016 års budget.  
 
Fastighetsenheten har genomfört två så kallade NKI-
analyser för att mäta den upplevda kvaliteten i den fysiska 
miljön och i de tjänster som enheten levererar till kom-
munens lokalhyresgäster. Den första genomfördes no-
vember – december 2012 och den andra i mars 2015. 
Resultaten visar att bland de kommuner som gjort samma 
undersökning hamnar Simrishamns resultat i mitten.

    Nyckeltal 
Fastighet  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Förvaltad lokalarea, m2 89 934 91 307 88 413 

Externt förhyrda lokaler m2 del av ovan 6 220 6 220 5 819 

Outhyrda lokaler, m2 - - 9 075 

Energiförbrukning, MWh - 13 671 13 562 

varav el, MWh 7 785 8 487 8 523 

varav fjärrvärme, MWh 4 586 5 072 4 917 

varav olja, m3 79 14 0 

varav gas 127 0 122 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 122 109 115 

 
Gata- och parkverksamhet 
 
Gatuverksamheten har i samband med utökad investe-
ringsbudget 2015-2018 för gator och gcmr-vägar möjlig-
het att åtgärda undermåliga gator baserade på utförda 
inventeringar gjorda 2007 och 2014. Investeringarna sker 
under några år för att ligga i fas med pågående bred-
bandsutbyggnad, belysningsbyten och vatten- och av-
loppsarbeten. Åtgärderna kommer succesivt minska be-

hovet av lagningar framöver och beräknas kunna balan-
sera upp de ökade kapitalkostnaderna. 
 
Det är viktigt att optimera ombyggnation av allmänna ytor 
för minskad driftkostnad. Nyexploatering av allmänna 
ytor medför dock ökade kostnader för drift och underhåll. 
Långsiktiga underhållsplaner ska säkerställa ett hållbart 
och ekonomiskt förvaltande av ytor och utrustning inom 
gata- och parksverksamhetsområde. 
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    Nyckeltal 
Gata  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Gator och vägar, asfalterade km 118,4 118,8 119,0 

Gator och vägar, stenbelagda km 5,7 5,7 5,7 

Drift/underhållskostnad gator och vägar tkr/km 51,9 54,0 52,0 

Slitlager asfalterade gator och vägar tkr/kvm 36,1 25,0 - 

Antal ljuspunkter 6 280 6 297 6 310 

Kostnad/ljuspunkt inklusive kapitalkostnad, tkr 0,86 0,82 - 

 
Hamnverksamhet 
 
Hamnverksamheten svarar för skötsel och underhåll av 
kommunens sju hamnar, varav två betraktas som kom-
mersiella och övriga fem som gästhamnar. För att hamn-
verksamheten ska kunna utvecklas krävs politiskt fast-
ställda mål av högre detaljeringsgrad än idag. Dessa 
måste tas fram för att verksamheten ska få tydliga mål. 
Underhållsplaner är utarbetade utifrån tidigare gjorda 
statusbedömningar i hamnarna.  

Återkommande driftunderhåll behövs av samtliga hamnar 
där behoven styrs mycket av hur väder och vind under 
året har påverkat dessa.  
 
En ständigt återkommande fråga är behov av muddring i 
hamnarna. Tidsmässigt går behoven inte alltid att förutse, 
då exempelvis en kraftig höststorm plötsligt kan förändra 
förutsättningarna radikalt. Därtill kommer de miljömäss-
iga krav som ställs på denna typ av aktiviteter exempelvis 
i form av tillstånd. Muddring har hittills inte budgeterats, 
utan har betraktats som oförutsedda händelser. 

 
    Nyckeltal 
Hamn  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Antal ton fisk som landas 9 498 12 500 7 000 

Antal ton kommersiell frakt 13 770 11 800 9 000 

Antal gästnätter i hamnarna 6 892 6 150 6 000 

Antal uthyrda båtplatser 513 510 510 

 
Kostverksamhet 
 
Från och med år 2016 överförs ansvaret från barn- och 
utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 
Kostverksamheten ansvarar för upphandling, tillagning 
och distribution av mat till kommunens barn, elever och 
äldreomsorg. 
 
I oktober 2013 slöts ett nytt livsmedelsavtal tillsammans 
med Tomelilla och Ystads kommuner. Samtidigt infördes 
elektronisk handel på livsmedel och en gemensam distri-
butionscentral för dessa kommuner, bland annat i syfte att 
underlätta för närproducerade livsmedel och förminskad 
miljöpåverkan från transporter. Samtliga 14 kök i kom-
munen har digitaliserats för att möjliggöra elektronisk 
handeln.   
 
Det sker en förskjutning i verksamheten mot att mer  
tillagning sker på plats där maten äts vilket också gör att 
transporterna minskar. Flera av mottagningskö-
ken/serveringsköken uppgraderas efter hand till tillag-
ningskök utifrån fastställd kostpolicy. 
 
Kostverksamheten är helt intäktsfinansierad via portions-
pris och försäljning till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden. 
 
 

Stab/administration och nämndverksamhet 
 
Administrationen ska utformas så att stöd ges till såväl 
förvaltningens verksamhet som till samhällsbyggnads-
nämnden respektive myndighetsnämnden. Ekonomisk 
redovisning och återkoppling av pågående projekt till 
nämnden har intensifierats. 
 
Kommunens miljöarbete kompletterar miljöförbundet i de 
frågor som inte är kopplade till myndighetsutövning. 
Mycket av det arbete som sker är knutet till vattenvårds-
frågor och förvaltningen deltar även i olika projekt med 
delvis statligt stöd.  
 
Vatten- och avloppsverksamhet 
 
Verksamheten bedrivs med fullständig kostnadstäckning 
från vatten- och avloppstaxan. Både på kostnads- och 
intäktssidan sker uppdelning i vatten och avlopp, spillvat-
ten och dagvatten, där samtliga intäkter kommer från 
vatten- och avloppstaxan. Medel till planerat underhåll av 
vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät styrs av 
verksamhetens kostnader för drift samt intäkter från vat-
ten- och avloppstaxan. 
 
 
 
 



 

21 
 

Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

För säkerställande av de åtgärder som krävs idag och 
framöver måste en uppdatering av sanerings- och åtgärds-
planen genomföras vilket i hög grad påverkar driftbudge-
ten kommande år och framåt. Åtgärderna ska grundas på 

lokala vattenförsörjnings- och avloppsförsörjningsplan 
som utarbetats under 2013-2015 och beräknas vara klar 
för leverans våren 2016. 
 

 
    Nyckeltal 
Vatten och avlopp 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Antal anslutna fastigheter 9 085 9 130 9 204 

Anslutna fastigheter, vatten 8 935 8 990 9 064 

Anslutna fastigheter, spillvatten 8 657 8 694 8 768 

Anslutna fastigheter, dagvatten - - - 

Effektivitet vattenproduktion 79% 75% - 

Producerad vattenvolym, m3 1 775 000 1 850 000 1 850 000 

varav från Tomelilla kommun, m3  106 000 150 000 150 000 

varav vattenproduktion Kivik, Skogsdala vattenverk, m3  138 000 140 000 140 000 

Debiterbar vattenvolym, m3 1 395 000 1 388 000 1 400 000 

varav debiterbar volym Kivik, m3 - 122 000 - 

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

Kostnad drift och underhåll per ledningsmeter avlopp 20,21 26,00 - 

 
Nämndsmål 
 

Fokusområde Nämndsmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Bostadsbyggandet ska vara ett 
prioriterat område med ett brett utbud 
som stimulerar inflyttning i kommunen 
och motsvarar behov och förväntningar. 
 

Ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggandet 
med prioritering av permanent boende och 
företagsetablering. 

Bostadsförsörjningsprogram ska följas 
upp under 2016. 

1.4 Kommunen ska tillvarata och ut-
veckla sin marina profil. 

Hamnarna ska i högre grad upplevas som 
attraktiva mötesplatser och besöksmål av 
såväl boende som turister. 
 

Projektet Sjöfartsstråket ska fortsätta 
under 2016. 
 

2. Demografi   
2.3  Kommunen ska prioritera åtgärder 
som skapar ett ökat befolkningsnetto 

Utveckla trygga, tillgängliga och jämställda 
miljöer för alla offentliga platser. Simrishamn 
och byarna skall upplevas som attraktiva och 
spännande.  
 
Fortsätta upprustning av skolor och deras 
yttre miljö för att skapa attraktivitet inklusive 
energieffektiviseringar som en del i kommu-
nens miljösatsning. 
 
Reningsverket i Kivik samt utbyggnaden av 
ledningsnätet igångsätts för att säkra möjlig-
het till utveckling för såväl företagande som 
boende. 
 

Inventering av offentliga rummet som 
utmynnar i en åtgärdslista. 

3. Demokrati   
3.3 Öka förtroendet mellan politiker och 
tjänstemän genom att tydliggöra roller 
och ansvar. 

Utveckla en marknadsföringssida för kom-
munen som visar hur allmänhet och företag 
kan få snabb och enkel upplysning om 
möjligheter till nyetablering och byggbar 
mark. 
 
Service mot allmänheten ska präglas av 
snabbt, enkelt och trevligt bemötande samt 
utveckla medborgardialogen med regel-
bundna dialogmöten i de större orterna. 
 

Undersöka förvaltningens aktivitet på 
sociala medier och graden av interaktivi-
tet på nätet. 
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Verksamheterna – kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 
 

 
Uppdrag 
 
• Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och fri-

tidsområdet, i kulturområdet ingår även kulturarvs- 
och kulturmiljöfrågor. 

• Bedriva verksamhet på biblioteket, Ungdomens 
hus/Bénka-dí och Österlens museum. 

• Bedriva verksamhet vid turist- och fritidsanläggningar 
inom ramen för driftentreprenader.  

• Stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar samt 
utfärda lotteritillstånd. 

• Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare 
och föreningsledarstipendiat. 

• Ansvara för kommunala samlingslokaler.

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 34 254 38 894 41 263 41 513 41 513 

varav:           

Nämnd och förvaltningsledning1 3 712 4 339 4 274     

Kulturverksamhet 13 590 13 879 15 672     

Fritidsverksamhet 16 952 20 676 21 317     
1 Verksamhetsindelning 2014 och 2015 är ändrade efter 2016 års organisation. 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 758 4 412 1 000 1 000 350 

 
De största planerade investeringarna är Meröppet biblio-
tek och ändamålsenliga studieplatser på biblioteket, rein-
vestering av sporthallar samt konstinköp.  
 
En investeringsbilaga med godkända projekt vad investe-
ringsramen får användas till finns sist i detta budgetdo-
kument. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 

Nämnd och förvaltningsledning 
 
Verksamheten omfattar kultur- och fritidsnämnd och 
administration och gemensam service. I nämndsverksam-
heten inryms bidrag till kulturpristagare, idrottspristagare 
och föreningsledarstipendium. I administration och ge-
mensam service ingår, förutom förvaltnings-, nämnds- 
och föreningsadministrationen också de övergripande 
kultur- och fritidsfrågorna, föreningskontakter, arrange-
mang, utbildningar och lokalbokningar. 
 
Kulturverksamhet 
 
I kulturverksamhet ingår allmän kulturverksamhet, mu-
seiverksamhet och folkbibliotek. 
 
 

Allmän kulturverksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten har som uppgift att 
stödja och stimulera kulturverksamhet. I verksamheten 
ingår egna kulturarrangemang, utställningsverksamhet, 
folkliga fester som valborgs- och nationaldagsfirande 
samt kultur- och arrangörsbidrag till föreningar. Under år 
2015 betalades 832 tkr ut i kultur- och arrangörsbidrag till 
25 specifika mottagare. Fokus ligger också på att stötta 
kreativa och kulturella företagare och att skapa nätverk 
med olika aktörer. Simrishamns kommuns konstsamling 
administreras och förvaltas här. 
  
Museiverksamhet 
I verksamheten ingår driften av Österlens museum med 
utställningar, föredrag och andra aktiviteter för barn och 
vuxna samt vård av de cirka 230 000 museiföremålen som 
ingår i samlingarna. Museet arbetar med att belysa kultur-
arvet i samverkan med grannkommuner, besöksmål i 
sydöstra Skåne, övriga skånska kommuner, Kultur Skåne 
och Danmark, Tyskland och Italien. Genom extra bidrag 
från Region Skåne har en museipedagog anställts på halv-
tid som genom sin verksamhet mer långsiktigt kan ge-
nomföra en genomtänkt pedagogisk plan gentemot sko-
lan, barn i allmänhet och grupper som till exempel nyan-
lända flyktingar och äldre. Museet hade drygt 49 000 
besökare 2015 vilket är en ökning med nästan 5 000 be-

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Förvaltningschef: Mats Carlsson 
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sökare jämfört med året innan.  
 
Under år 2016 kommer fokus att ligga på nytt musei-
magasin och eventuella förberedelser för flytt samt EU-
samarbetet kring destinationsutveckling i projektet Trade 
and traveling in Bronze Age Europe. Fokus kommer även 
att ligga på en digital strategi för museets verksamhet som 
ska vara klar att presenteras för Kultur Skåne i mars 2016. 
Arbetet påbörjades i november 2015 och kräver extra 
resurser i form av en projektanställning. 
 
Folkbibliotek 
Verksamheten bedrivs huvudsakligen på biblioteket i 
Simrishamn och består av utlåning av media och inform-
ationstjänster, bibliotekspedagogiskt arbete inom ramen 
för skolans kulturgaranti, social biblioteksverksamhet 
med bland annat Boken kommer, Seniornät samt pro-
gramverksamhet med koppling till litteratur, läsning och 
folkbildning. Biblioteket arbetar särskilt med att stimulera 
barns och ungdomars läsning genom riktade aktiviteter, 
uppsökande arbete och ett aktuellt mediautbud. Invånare 
med annat modersmål än svenska, äldre, funktionshind-
rade och barn och ungdomar är prioriterade grupper för 
verksamheten.  
 
Behovet av bibliotek som plats för informationssökning, 
läsning, livslångt lärande och möten bedöms fortsatt vara 
stor för många människor. Biblioteket har omkring 105 
000 besök och förmedlar 120 000 lån om året och progno-
sen är att nivåerna består de närmaste åren. Bibliotekets 
program innehåller ett 80-tal evenemang och vid sidan om 
detta aktiviteter riktade och utformade för våra priorite-
rade grupper. 
 
För att kunna ge biblioteksservice till alla i kommunen 
kommer en mobil biblioteksverksamhet att starta under 
senare delen av 2016. Tillgängligheten till biblioteket 
utökas även genom inrättande av Meröppet. Nya studie-
platser och en möteslokal kommer att iordningsställas för 
att möta behov av rum för studier, lärande och bildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritidsverksamhet 
 
I fritidsverksamhet ingår även ungdomsverksamhet. 
 
Fritidsverksamhet 
I verksamheten ingår de idrottsplatser, sporthallar, cam-
pingplatser, samlingslokaler och utomhusbad som nämn-
den ansvarar för. För driften av huvuddelen av anlägg-
ningarna har nämnden avtal med två driftentreprenörer 
som löper till 2017-12-31. Under 2016 kommer priorite-
ring ske kring gemensamma lokalöversyner med fastig-
hetsförvaltare och nyttjare i tre samlingslokaler samt 
fortsatt pågående samarbete med fastighetsförvaltare 
kring utrustning och förrådsmöjligheter i sporthallarna. 
 
Antalet besökare i Korsavads simhall har kraftigt minskat 
de senaste åren och landade på 36 000 besökare 2015. 
Totalt antal lokalbokningar slutade på knappt 8 000 
stycken år 2015, varav bokningar av sporthallar, gymnas-
tiksalar, konstgräsplan och danssal står för 80 procent. 
Korsavadshallarna är inte inräknade. Den sammanlagda 
bokningstiden var 24 350 timmar. 
 
I verksamheten ingår även stöd till föreningar främst i 
form av ekonomiska bidrag men även i form rådgivning 
och utbildning till föreningarna. I stöd till fritidsverksam-
het inryms olika bidragsformer som föreningar kan an-
söka om. Under år 2015 utbetalades 1 938 tkr i bidrag till 
90 specifika mottagare.  
 
Ungdomsverksamhet 
Verksamheten bedrivs främst på Ungdomens hus, Bénka-
dí, och består av öppen kultur- och fritidsverksamhet med 
fokus på delaktighet, integration och jämställdhet. Inom 
verksamheten finns även ett uppdrag att i samarbete med 
andra förvaltningar och ideella aktörer stödja ungdomar 
mellan 13-25 år som har behov av extra stöd för att hitta 
meningsfulla fritidsaktiviteter. Antalet besökare har ökat 
markant det senaste året. År 2014 var besöksantalet 12 
570 och 2015 hade Bénka-dí drygt 15 000 besökare, varav 
59 procent pojkar och 41 procent flickor. Jämfört med 
liknande kommuner i landet har Simrishamn ett stort antal 
besökare och lyckas engagera både pojkar och flickor i 
verksamheten. Bénka-dí har haft stor betydelse för integ-
ration och välkomnandet av nyanlända ungdomar i kom-
munen. Högstadieungdomar visar ett växande intresse för 
delaktighet i planering och genomförande av våra aktivi-
teter och evenemang. Under år 2015 hade Bénka-dí mer 
än 100 programaktiviteter.  
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    Nyckeltal 
 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Antal besökare:    

Bibliotek 105 368 105 000 105 000 

Ungdomens hus 12 570 12 000 12 000 

Österlens museum 44 989 40 000 40 000 

Korsavads simhall 40 067 40 000 40 000 

       

Antal bibliotekslån 125 143 120 000 120 000 

 
Nämndsmål 
 

Fokusområde Nämndsmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.3 Kommunen ska medvetet verka för 
förtätning, hänsyn till miljöbelastning, 
utveckling av mötesplatser och jäm-
ställdhet vid planering av bebyggelse. 

Öka utbudet av kvalitativa och attraktiva 
mötesplatser för upplevelser, uttryck och 
skapande, särskilt fokus ska läggas på barn 
och ungdomar. 
 

Könsuppdelad statistik över antal besö-
kare/deltagare i verksamhet som Bénka-
dí ordnar. 
 
Antal gemensamma lokalsyner med 
fastighetsförvaltaren. 
 
Antal utgivna kulturkalendrar. 
 
Andelen barnaktiviteter av totala antalet 
aktiviteter. (biblioteket) 
 
Könsuppdelad statistik på antal besö-
kare vid evenemang. (biblioteket) 
 
Könsuppdelad statistik på engagerade 
artister/föreläsare. (biblioteket) 
 
Antal låntagare med meröppetlånekort. 
 

1.4 Kommunen ska tillvarata och ut-
veckla sin marina profil. 

Arbeta för destinationsutveckling med fokus 
på fiskerinäringens kulturarv. 

Antal aktiviteter med inriktning på fiske-
näringens kulturarv. 
 
Antal dokumentationsaktiviteter kring 
fiske och sjöfart. 
 
Antal nya produkter, receptbok historiska 
fiskrecept. 
 

2. Demografi   
2.1 Kommunen ska skapa förutsättning-
ar för att barn och unga får en bra start i 
livet. 

Öka barn och ungdomars möjlighet till kun-
skapsinhämtning, delaktighet, gemenskap, 
tillgång till kulturell verksamhet och ett varie-
rat utbud av idrott och fysiska aktiviteter. 

Antal programaktiviteter för barn och 
ungdomar som Bénka-dí ordnar.  
 
Antal aktiviteter i naturmiljö. (Bénka-dí) 
 
Antal utvecklings- och dialogträffar med 
berörda nyttjare. (fritid) 
 
Antal dialogträffar med skolor. (fritid) 
 
Antal utbildningstillfällen för föreningsle-
dare. 
 
Antal Kulturkullerbytteföreställningar. 
 
Antal aktiviteter för nyanlända på Öster-
lens museum. 
 
Antal aktiviteter för barn och ungdomar 
på Österlens museum där kunskapsin-
hämtning står i centrum. 
 
Antal barnbokslån/barn 0-18 år. 
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Antal lån och omlån per invånare. 
 

2.6 Kommunen ska stimulera förenings-
livet och ideella insatser på ett framåt-
blickande och meningsfullt sätt. 

Samverka med föreningar och övriga ideella 
krafter för att främja engagemang, mångfald 
och jämställdhet. 
 

Antal samarbetspartner inom förenings-
livet och övriga ideella verksamheter. 
(Bénka-dí) 
 
Antal dialogtillfällen med föreningar kring 
tidfördelningar. 
 
Antal utbildningstillfällen, med inriktning 
mångfald, för föreningsledare. 
 
Antal samarbetstillfällen med extern part 
som främjar mångfald och jämställdhet. 
(Österlens museum) 
 
Antal aktiviteter med extern part. (biblio-
teket) 
 

3. Demokrati   
3.1 Medborgarna ska ha stor möjlighet 
till påverkan och insyn. 

Utveckla olika former av fysiska och digitala 
mötesplatser i hela kommunen. 
 

Antal personer som följer Bénka-dí på 
sociala medier. 
 
Antal dialogträffar med berörda nyttjare. 
(fritid) 
 
Antal föremål ur samlingarna som publi-
ceras på nätet och därmed kommer alla 
till gagn. 
 
Antal föreläsningar/utställningar/program 
utanför museet. 
 
Förstärka arbetet med bibliotekets soci-
ala medier. 
 

3.2 Kommunen ska förstärka och ut-
veckla medborgardialogen genom fler 
och förbättrade kommunikationskanaler, 
med särskilt fokus på ungdomars och 
äldres medverkan i den demokratiska 
processen. 

Utveckla de demokratiska möjligheterna för 
invånarna att påverka kultur- och fritidsutbu-
det. 

Andel programaktiviteter på Bénka-dí 
som ungdomar har föreslagit, planerat 
eller påverkat. 
 
Antal kulturfikaträffar. 
 
Antal träffar med markägare berörda av 
program eller åtgärder kring kommunens 
fornminnen. 
 
Utredning om museets digitala strategi 
för att främja demokratiska möjligheter 
för invånarna.  
 
Aktiviteter som ger deltagarna medie- 
och informationskompetens. (biblioteket) 
 
Antal aktiviteter som bygger på delaktiga 
och medskapande deltagare. (biblio-
teket) 
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Uppdrag 
 
• Bedriva verksamheter som rör barn och ungdomar 

från förskoleåldern till och med gymnasieåldern. 
Verksamheterna bedrivs i form av förskola, fritids-
hem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
gymnasium och särskola. 

• Ansvara för kulturgarantin och kulturskolan. 
• Bedriva skolhälsovård samt tillhandahålla skolpsyko-

loger, övergripande specialpedagog, mobilt stödteam 
och kuratorer. 

• Samordna vuxenutbildningen med Ystads kommun. 
 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 343 197 346 533 356 608 358 208 358 208 

varav:           

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 75 663 81 371 85 586     

Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 125 373 125 846 125 857     

Gymnasieverksamhet 69 519 70 662 71 867     

Vuxenutbildning 3 625 5 825 3 240     

Gemensamma verksamheter 69 017 62 829 70 058     

 
Den ekonomiska ramen är beräknad utifrån kommunens 
prognos över antalet folkbokförda barn och elever. Redo-
visat antal barn och elever är med anledning av det stora 
antalet asylsökande inte rättvisande. Förvaltning följer 
utvecklingen av nyanlända barn och elever noga.  

Gemensamma verksamheter är i huvudsak anslagsfinansi-
erade medan övriga verksamheter baseras på ett barn- och 
elevpengsystem. 

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 2 564 3 500 2 000 2 000 3 000 

 
I investeringsbudgeten ges fortsatt prioritering till IT-
investeringar i skolorna, i syfte att i högre utsträckning än 
idag utrusta eleverna med de verktyg som fordras för att 
skolorna ska kunna uppfylla läroplanernas krav på digitalt 
pedagogiskt arbetssätt i skolan. 
 
Nova Academy avser att under år 2016 investera i en 
publikgradäng och teknisk utrustning, vilket bland annat 
inkluderar ett redigeringssystem till det samhällsveten-
skapliga programmet med profilinriktning, Digital De-
sign. När elevantalet utökas höstterminen 2016 krävs 
ytterligare inredning och fler möbler. 
 
En investeringsbilaga med godkända projekt vad investe-
ringsramen får användas till finns sist i detta budgetdo-
kument. 
 
 
 
 
 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
Behovet av förskola har successivt förändrats i kommu-
nen. Antalet placerade barn har ökat sedan maxtaxan och 
allmän förskola infördes medan den genomsnittliga vistel-
setiden för förskolebarnen stadigt har minskat. Försko-
lorna schemalägger personalen efter hur omsorgsbehovet 
fördelar sig över dagen och inte efter statiska barngrup-
per. 
 
Målsättningen är att i förskolan nå de nationella målen för 
personaltäthet, det vill säga 5,0 barn per årsarbetare. I 
kommunal verksamhet fanns år 2015 6,27 barn per årsar-
betare. Nämnden strävar efter att minska antalet barn per 
årsarbetare.

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Christer Grankvist (S) 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
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    Nyckeltal 
Antal barn inom förskola och skolbarnomsorg 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        1-3 år 335 296 327 

4-5 år 303 349 342 

6-9 år 509 493 496 

10-12 år 158 210 155 

Summa 1 305 1 348 1 320 

 
Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 
 
Simrishamns kommun har indelat grundskolan i fyra 
områden; Skolområde Nord, Skolområde Syd, Skolom-
råde Korsavad och Skolområde Simrislund.  
 
Skolområde Nord består av Piratenskolan i Kivik, Sankt 
Olofs skola och Gärsnäs skola. Skolområde Syd består av 
Borrby skola. I tätorten finns elever i förskolan till årskurs 
sex på Skolområde Simrislund och kommunens alla ele-
ver i årskurs sju till nio finns på Skolområde Korsavad. 
 
Den kommunala grundskolan har under de senaste tre 
åren utvecklats mycket positivt. Detta bekräftas inte minst 
i Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun där Sim-
rishamn utomordentligt förbättrat sin ranking från 85:e 
plats år 2014 till plats 15 år 2015. I Sveriges Kommuner 
och Landstings ranking förbättrar Simrishamn sig från 
159:e plats år 2013 till 76:e plats år 2014. 
 
En stor utmaning för grundskolans organisation i kom-
munen är att se till att resurserna allokeras utifrån elever-
nas behov och går till pedagogiskt stöd till de som behö-
ver, snarare än till dyra och små undervisningsgrupper 
och höga lokalkostnader.  
 
Nationella krav på en socioekonomisk plan i kommunen 
för resursfördelningen till skolorna innebär ytterligare 
förändringstryck vad gäller att optimera skolorganisation-
en i kommunen för att ge förutsättning för ökad målupp-
fyllelse. 

För att höja utbildningskvaliteten och ge lärarna mer tid 
för varje elev har regeringen fattat beslut om möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för minskade barngrupper i försko-
lan och personalförstärkning på lågstadiet. Bidraget, som 
för Simrishamns kommunala skolverksamhet är beräknat 
till cirka 3 mnkr, förutsätter att huvudmannen uppvisar en 
strategi för hur kommunen avser att rekrytera i förhål-
lande till pensionsavgångar med mera samt hur kommu-
nen säkerställer tillgång på legitimerade och behöriga 
lärare.  
 
De krav som är förenade för att erhålla statsbidraget till 
lågstadiet kan samtidigt innebära ett hinder för att genom-
föra personalreducerande åtgärder under den tid som 
bidraget uppbärs.  
 
Arbetet med att öka måluppfyllelsen i förskolan och sko-
lan utgår ifrån vårt systematiska kvalitetsarbete. Priorite-
rade utvecklingsområden är formativ bedömning, ledar-
skap, kollegialt lärande och barn- och elevinflytande. Nya 
arbetssätt med hjälp av ny teknik, kollegialt lärande och 
så kallad formativ bedömning, en metod för att ge elever-
na strukturerad, kontinuerlig och personlig återkoppling i 
sitt lärande, är stöd i utvecklingsarbetet. 
 
Kompetensutveckling av skolledare och pedagoger utgör 
en viktig del i detta förändringsarbete. Skolutvecklings-
planerna är i detta sammanhang en viktig styrfunktion.   
 
 

    Nyckeltal 
Antal elever inom förskoleklass och grundskola 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        Förskoleklass 158 163 148 

År 1-3 651 504 503 

År 4-6  493 510 536 

År 7-9 519 551 560 

Summa 1 821 1 728 1 747 

 
Antal budgeterade elever inom förskoleklass och grund-
skola för år 2015 var 1 728 stycken, fördelade på kom-
munens skolor, friskoleenheterna och skolor i andra 
kommuner. Vid utgången av år 2015 var totalt 1 762 
elever inskrivna på förskola eller grundskola, varav 81 
elever var asylsökande. Under år 2016 kommer denna 
elevgrupp att öka. Det är en stor utmaning för organisat-
ionen att hitta personal och lokaler för att hantera det 
kraftigt ökade elevantalet. För år 2016 är det budgeterat 

1 747 stycken elever inom förskoleklass och grundskola. 
  
Gymnasieverksamhet 
 
Gymnasieverksamheten har som målsättning att erbjuda 
önskad utbildning till alla ungdomar i Simrishamns kom-
mun. Kommunen har ett samverkansavtal med kommuner 
i Skåne och västra Blekinge vilket innebär att eleverna 
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blir förstahandsmottagna. Gemensamt gymnasieintag och 
fritt sök för eleverna inom samverkansområdet.  
 
Det låga antalet som söker sig till lärlingsutbildningarna 
vid Österlengymnasiet i Simrishamn ställer höga krav på 

en snabb anpassning av skolans organisation vad gäller 
personal och lokaler. Utbudet av antalet program anpassas 
efter sökandes preferenser. Elevtillströmningen till den 
nya gymnasieskolan Nova Academy har varit över för-
väntan. 

 
    Nyckeltal 
Antal elever inom gymnasieskola 

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

        År 1 200 214 205 

År 2  191 199 231 

År 3 188 177 203 

Summa 579 590 639 

 
Antal budgeterade gymnasieelever för år 2015 var 590 
stycken, fördelade på kommunens egna gymnasieskolor, 
på andra kommunala gymnasieskolor och på fristående 
gymnasieskolor. Under år 2015 fanns det i kommunen 
totalt sett ett genomsnitt på 604 gymnasieelever. Antalet 
elever beräknas som ett genomsnitt av det antal elever 
som går i gymnasieskolan på vår- respektive hösttermin 
under ett budgetår. Under senare delen av 2015 har många 
nyanlända elever börjat i gymnasieskolan och enbart på 
Österlengymnasiet var 67 asylsökande elever inskrivna 
2015-12-31 och antalet elever kommer att öka under 
våren 2016. För år 2016 är det budgeterat 639 stycken 
gymnasieelever. 
 
Vuxenutbildning 
 
Behoven av fortbildning för vuxna har allt mer ändrat 
inriktning från att gälla studieförberedande kurser till mer 
yrkesinriktade utbildningar.  
 
Utbildningsutbudet för invånare i kommunen tillhanda-
hålls genom ett samverkansavtal mellan Simrishamns och 
Ystads kommuner inom ramen för Forum Ystads program 
och utbildningar.     
 
Särskild utbildning för vuxna 
Särskild utbildning för vuxna, särvux, är en utbildnings-
form för dem som är över 20 år med en utvecklingsstör-
ning. Inom särvux får deltagarna kunskaper och färdig-
heter 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 motsvara individuella behov och efter-
frågan. 
 
Gemensamma verksamheter 
 
Under gemensamma verksamheter redovisas kulturpeda-
gogisk verksamhet, elevhälsa, särskola, nämnd, förvalt-
ningskontor och skolskjutsar. 
 
Kulturpedagogisk verksamhet 
Den kulturpedagogiska enhetens verksamhet utgörs av 
frivillig verksamhet och integrerad verksamhet. Den fri-
villiga verksamheten består av instrumental- och vokal-
undervisning, orkester- och ensembleverksamhet samt 

utåtriktad verksamhet som dans, bildkonst, film och tea-
ter. Den integrerade verksamheten finns i grundskolan 
genom Kulturgarantin, som innebär att alla grundskole-
elever garanteras kulturupplevelser varje skolår samt att 
eleverna själva får skapa och reflektera samt att de ordina-
rie lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling inom 
kultur. Verksamheten kan också utgöra en bas för de barn 
och ungdomar som vill fortsätta att utbilda sig till musi-
ker, artister och kulturpedagoger. 
 
Elevhälsan 
Elevhälsan är en verksamhet bestående av specialpedago-
ger, kuratorer, psykolog och skolsköterskor. Enheten har 
en utredande verksamhet och handlägger tilläggsbelopp 
till barn/elever med behov av särskilt stöd. Elevhälsan har 
också en handledande verksamhet gentemot lärare och 
lärarlag som arbetar med barn med särskilda behov. 
 
Elevhälsan tillhandahåller ett mobilt team som utgår från 
enhetens centrala stödteam. Det mobila teamet arbetar 
enbart ute i grundskolans och gymnasieskolans skolmil-
jöer med sina specialkompetenser och med fokus på verk-
samhetsstöd åt rektor, pedagoger och barn och elever. 
Teamet bistår med kartläggning, handledning och sam-
ordning av olika resurser kring barn och elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
Nämnd och förvaltning 
Under våren 2015 startades Naturskola Österlen vid nat-
ionalparken Stenshuvud. Verksamheten riktar sig till alla 
barn och elever inom nämndens verksamhetsområden. 
Naturskolan kan även utnyttjas av andra kommuners 
skolor. 
 
Migrationsverket placering av ett stort antal flyktingar i 
kommunen förväntas fortsätta under 2016. Nationella 
krav på nyanlända elevers kunskaper, liksom krav på 
kontinuerlig studiehandledning på modersmålet, innebär 
ökade kostnader för skolverksamheten och en utmaning 
för organisationen. 
 
Kommunen har från och med läsåret 2015/2016 slutit ett 
avtal med Skånetrafiken avseende skolskjutsverksamhet 
som har en positiv inverkan på  de allmänna kommunikat-
ionerna. Kostnaderna finns inarbetade i nämndens budget 
för 2016. 
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Nämndsmål 
 

Fokusområde Nämndsmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.4 Kommunen ska tillvarata och ut-
veckla sin marina profil. 

Under 2016 har 10 procent av kommunens 
elever deltagit i en marin aktivitet1. 

Mäta antalet elever som har deltagit i 
marina aktiviteter. 
 

1.5 Kommunen ska medverka till att 
minska miljöbelastningen och klimatho-
ten. 

En utredning om förutsättningar och villkor 
för en Naturgaranti, som ska omfatta alla 
barn och elever, färdigställs under 2016. 
 

Samtal med naturpedagog och förvalt-
ningschef.   
 

2. Demografi   
2.1 Kommunen ska skapa förutsättning-
ar för att barn och unga får en bra start i 
livet. 

Flickor och pojkar uppnår samma höga 
studieresultat.  
 

Jämför betyg – kön. 

90 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 
känner stor motivation i sitt lärande. 
 

Mäts i attitydundersökningen. 

2.3  Kommunen ska prioritera åtgärder 
som skapar ett ökat befolkningsnetto. 

Minst hälften av kommunens elever söker 
sig till kommunens gymnasieskolor. 

Analys av resultat från ansökningssta-
tistiken.  
 

2.4 Kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och en föregångare inom 
områden som ledarskap, arbetsmiljö, 
lönebildning, jämställdhet och antidis-
kriminering. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar engagerad, kompetent och inspire-
rande personal på alla nivåer med extra 
fokus på jämställdhet och antidiskriminering.   
 

I analysen av elevernas svar i attitydun-
dersökningen och i utvärderingar där 
andra verksamheter, utöver de olika 
skolformerna, följs upp genom särskild 
enkätundersökning. Utfallet pekar på att 
eleverna upplever pedagogerna som 
kompetenta och inspirerande. Pedago-
gerna upplever sin arbetsmiljö som 
attraktiv och inspirerande. 
 

1 Östersjön är ett av Naturskolan Österlens fokusområden och i samarbete med Marint centrum kommer intresset och kunskapen för Östersjön att 
öka. 
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Uppdrag 
 

• Ansvara för individ- och familjeomsorg. 
• Bedriva omsorg och stöd till personer med psykiska 

och fysiska funktionshinder. 
• Bedriva social omsorg och hemsjukvård till främst 

äldre. 

• Handha mottagandet av flyktingar och ensamkom-
mande flyktingbarn enligt avtal. 

• Handlägga bostadsanpassningsbidrag, serveringstill-
stånd och kommunala hyresgarantier.

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 404 622 423 191 439 792 442 142 442 142 

varav:           

Nämnd och gemensam administration 12 786 10 274 11 806 12 171 12 171 

Vård och omsorg 265 859 291 291 305 753 307 085 307 085 

LSS 84 504 80 509 85 682 86 140 86 140 

Individ- och familjeomsorg 41 473 41 117 36 551 36 746 36 746 

 
Nämnd och gemensam administration 
Ökningen av budget inom nämnd och gemensam admi-
nistration beror på att en chefstjänst flyttas från vård och 
omsorg till nämnd och gemensam administration.  
 
Vård och omsorg 
Det särskilda boendet i Kivik övergick till att drivas i 
egen regi i början av 2015 och detta medför högre kostna-
der på grund av att de har rätt till tre tjänster på natten 
enligt ny behovsprövning vilket inte var budgeterat 2015. 
 
Behovet av särskilt boende ökar. Det nya särskilda boen-
det Joneberg Plaza har 54 lägenheter under 2016 vilket 
medför en kostnadsökning på 14 mnkr. Lillevångshem-
mets avtal upphör och ny upphandling görs, ersättningen 
blir enligt Lagen om Valfrihetssystem vilket medför 
högre kostnader i slutet av 2016. Även en enhet i Borrby 

kan komma att behöva öppna fler lägenheter i slutet av 
året.  
 
LSS 
Öppnandet av LSS-boendet Vildrosen i slutet av 2015 
budgeteras fullt ut 2016. Daglig verksamhet ökade 2015 
och förväntas fortsätta göra detta under 2016.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorgens budgetminskning beror på 
att de förväntade kostnader för externa placeringar för 
vuxna och barn samt kostnader för försörjningsstöd blir 
lägre. Utöver detta beräknas intäkterna från Migrations-
verket öka dels genom fler ensamkommande barn och 
ungdomar dels genom att arbetet med återsökningar blir 
effektivare.  

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2014 

Budget  
2015 

Budget  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

            Ram 2 416 5 781 4 000 4 000 4 000 

 
Upphandling av nytt verksamhetssystem planeras ske 
under våren 2016 och implementeras under hösten. Öv-
riga investeringar som trygghetslarm, trygghetsskapande 
IT-produkter, till exempel nattkameror, och hjälpmedel 
kommer att fortsätta enligt verksamhetens tillväxt och IT-

utveckling. Inventarier till socialförvaltningens verksam-
heter har också budgeterats. 
 
En investeringsbilaga med godkända projekt vad investe-
ringsramen får användas till finns sist i detta budgetdo-
kument. 

 
 
 
 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Pia Ingvarsson (S) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
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Verksamhetsbeskrivning 
 

Nämnd och gemensam administration 
 
Den övergripande administrationen omfattar bland annat 
ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, kommunens lea-
singbilar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, personligt 
ombud samt samordnare för våld i nära relationer. Under 
2015 har ett utvecklingsteam skapats med några av dessa 
funktioner. Detta för att förvaltningen på ett mer struktu-
rerat och tydligare sätt ska kunna analysera våra verksam-
heter, följa upp och implementera. Detta arbete kommer 
att fortsätta under 2016 och målet är att ha en välfunge-
rande kedja från idé till resultat.  
 
Samordnaren för frågor angående våld i nära relationer 
har under 2015, i samverkan med övriga kommuner i 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, arbetat med att 
revidera den gemensamma handboken och reviderat lo-
kala rutiner samt genomfört en utbildning för personal 
inom vård och omsorg i dessa frågor. Under 2016 kom-
mer samordnaren att utbilda personal inom LSS på lik-
nande sätt samt även anordna utbildning inom området 
hedersrelaterat våld. Samordnaren kommer även att knyta 
kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen då 
samverkan är nödvändig i dessa komplexa frågor. 
 
Vård och omsorg 
 
Området för vård och omsorg består av särskilt boende, 
ordinärt boende, korttidsvistelse, demensteam, anhö-
rigstöd, uppsökande verksamhet, dagcentral och dagverk-
samhet. Hit räknas också den del av handläggarenheten 
som arbetar inom detta område. 
 
Den kommunala verksamheten består idag av fem sär-
skilda boenden som drivs i egen regi samt tre särskilda 
boenden som drivs i extern regi. Platserna i särskilt bo-
ende ökas 2016 till ett totalt antal av 302 då Joneberg 
Plaza under december 2015 öppnade sin sista enhet och 
socialnämnden tagit beslut att den successiva avveckling-
en av en enhet i Borrby avbryts och kan utnyttjas vid 
behov. Antal hemtjänsttagare har minskat från cirka 550 
brukare till cirka 535 brukare. Behovet av hemtjänsttim-
mar har minskat från 216 000 timmar till 210 000 timmar. 
Att antalet hemtjänsttimmar har sjunkit så mycket utan att 
antalet brukare blivit mycket färre beror på att brukarnas 
behov av hemtjänstinsatser inte är så stort, brukarna är 
helt enkelt friskare och insatserna är inte så omfattande.  
 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen blir en egen avdelning 
inom vård och omsorg med servicefunktion mot i huvud-
sak ordinärt boende och särskilt boende. Hälso- och sjuk-
vårdsavdelningen omfattar distriktssjuksköterskor, sjuk-
sköterskor samt sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
Dessa arbetar med hemsjukvård samt rehabilitering 
gentemot patienter både inom vård och omsorg och LSS. 
Rehab personalen har dessutom ansvar för hjälpmedel för 
kommunens samtliga medborgare över 20 år samt ansva-
rar även för bostadsanpassning. 

De patienter som har hemsjukvård har blivit mer multi-
sjuka och kräver alltmer kvalificerad omvårdnad och 
medicinska åtgärder. Antalet patienter som återinläggs till 
sjukhus har minskat, patienten vårdas i större utsträckning 
i sin bostad och framöver kommer detta att öka. Hälso-
och sjukvårdsavdelningen har också ansvar för de privata 
entreprenörernas patienter 15 timmar per dygn samt alla 
helger. Detta medför en ytterligare patientökning. Antal 
patienter för rehab är 1 367 stycken inklusive privata 
vilket är en ökning från 2014.      
      
Teknikutvecklingen inom vård och omsorg är intensiv. 
Förvaltningen följer utvecklingen och under 2015 har 
nyckelfria lås provats inom hemtjänsten samt kameror har 
använts vid tillsyn nattetid hos de brukare som önskat 
prova detta. Utfallet kommer att följas upp och om det ger 
goda resultat kommer planering att göras för att införa 
hjälpmedlen. Förhoppningen är att under 2016 ha möjlig-
het att prova även andra tekniska och IT-baserade tjänster.  
 
Under 2016 kommer förvaltningen att satsa på förebyg-
gande insatser. Det balansprojekt som genomförts har gett 
goda resultat och erfarenheterna av projektet ska imple-
menteras i befintlig verksamhet. Att förebygga fallskador 
är ett mycket viktigt arbete både för den enskilde och för 
verksamheten då det innebär en bättre livskvalitet för 
brukaren och kan innebära att brukarens behov av sjuk-
vård och omfattande insatser skjuts på framtiden. Förbätt-
ringsledarna har i sitt projekt också jobbat med implemen-
tering av Senior Alert och Palliativa registret, båda är 
kvalitetsregister. Hemsjukvårdens arbete kommer förvalt-
ningen att se över under året för att insatserna ska kunna 
möta det ökade behovet av hemsjukvård som troligen 
uppstår i takt med att fler brukare vårdas i hemmet. 
 
LSS 
 
Verksamheten består av gruppbostäder, trapphusboende, 
daglig verksamhet samt korttidstillsyn. I verksamheten  
ingår också socialpsykiatrin med boendestöd samt särskilt 
boendestöd.  
 
Antalet lägenheter i gruppboende har ökat under 2015 och 
kommer öka ytterligare med en lägenhet i början av 2016 
till totalt 42 platser. Behovet av nya typer av bostäder för 
att kunna möta framförallt de yngre brukarnas behov har 
gjort att enheten Vildrosen som öppnades 2015 successivt 
har fått utöka antalet lägenheter. Insatsen daglig verksam-
het har ökat under 2015 och förväntas att öka ytterligare 
under 2016. Samarbete med Arbetsförmedlingen för att 
hitta alternativa vägar till sysselsättning för målgruppen 
pågår. Ett fåtal brukare är placerade externt och dessa 
placeringar är mycket kostsamma och har inte heller alltid 
så goda resultat som vore önskvärt. För att brukarna i så 
stor utsträckning som möjligt ska få insatserna på hem-
maplan arbetar verksamheten med att utveckla och an-
passa boende utifrån individens behov. 
 
Inom LSS har brukarnas behov av insatser från hälso- och 
sjukvårdsavdelningen ökat både på grund av ökat antal 
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brukare men också på grund av att brukarna är mer medi-
cinskt sjuka. 
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Verksamheten består av tre enheter: barn och unga-, 
vuxen- samt integrationsenheten. Individ- och familje-
omsorg ska utifrån individens behov erbjuda bistånd och 
social service i form av råd, stöd eller behandling.  
 
Under 2015 var 11 barn/ungdomar placerade på hem för 
vård och boende, HVB och 24 barn/ungdomar var place-
rade i familjehem. Tolv vuxna missbrukare hade insats i 
form av extern placering på behandlingshem. Under 2016 
ska verksamheten målinriktat arbeta med att utveckla 
insatsen intern öppenvård samt förebyggande arbete både 
för barn, ungdomar och vuxna. I och med detta beräknas 
antalet placeringar att minska. 
 
Under 2015 betalades cirka 8,9 mnkr ut i försörjningsstöd 
vilket är drygt 0,6 mnkr lägre jämfört med 2014. Utbetal-
ning av försörjningsstöd ligger fortfarande lågt i Sim-
rishamn i jämförelse med andra kommuner, mycket på 
grund av personaltäthet som gör att handläggarna har 
möjlighet att följa upp och stötta klienterna så de kan bli 
självförsörjande. Fortsatt nära samarbete med Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan samt sjukvården bedöms 
kunna sänka kostnaderna för försörjningsstöd under 2016. 
 
Under hösten 2015 ökade antalet kommunplacerade en-
samkommande barn stort. Antal ärenden ensamkom-
mande barn var 53 stycken den 15 januari 2015 och den  
1 december 2015 uppgick antal ärenden till 144 stycken. 
Den kraftiga ökningen har gjort att verksamheten har 
utökats både personalmässigt och med nya boenden. Det 
finns inget som tyder på att det kommer att ske en minsk-
ning under 2016 och verksamheten fortsätter att leta efter 
lämpliga boenden för ungdomarna. Kommunerna tilldelas 
en kvot med antal ensamkommande barn som varje kom-
mun ska ta emot efter Migrationsverkets beräkningar och 
för Simrishamns del är den kvoten 95 ensamkommande 
barn under 2016. 
 
Kostnaderna för integrationsenheten beräknas ersättas 
med de bidrag som fås och söks från Migrationsverket. 
Då verksamheten har mer än fördubblats på kort tid och 
det är vissa tjänster som inte ersätts alternativt inte ersätts 
fullt ut så kommer verksamheten att vara i behov av en 
del av det särskilda statliga stöd som kommunen erhållit 
för flyktingverksamhet.  
 
 

Övrig verksamhetsinformation 
 
Vid delårsbokslutet 2015 visade det sig att förvaltningen 
troligen inte kommer att kunna uppnå målen gällande 
placeringar/intern öppenvård för barn och unga. Målet är 
att barn och unga ska erbjudas intern öppenvård i sådan 
utsträckning att antalet externa placeringar minskar. Det 
är ett komplicerat mål som är svårt att mäta då barn och 
ungas behov styr vilka insatser som är bäst lämpade. 
Dock är det tydligt att den interna öppenvården måste 
utformas på ett sådant sätt så den kan möta de behov barn, 
unga och deras föräldrar har. Detta mål formuleras på 
annat sätt i socialnämndens nya mål för 2016 och tydlig-
görs både vad gäller innehåll och uppföljning. Detta för 
att verksamheterna ska fokusera på tidiga, samordnade 
och individuella insatser. 
 
Även målet att behovet av hälso- och sjukvård ska minska 
genom förebyggande åtgärder uppnås troligen inte i slutet 
av 2015. Beräkning av detta har skett genom att ta fram 
siffror på antal fallskador. Inte heller detta är ett helt rätt-
vist sätt att räkna och uppföljning bör göras på annat sätt 
för att vara mer heltäckande. Arbetet med förebyggande 
insatser kommer under 2016 att struktureras och följas 
upp noggrannare för att verksamheten ska kunna följa 
effekterna av arbetet och på så sätt implementera metoder, 
arbetssätt som är framgångsrika. 
 
I nämndens mål- och utvecklingsarbete kommer att ingå 
att ta fram metoder för att öka kvaliteten i insatser kring 
barn och unga med svårigheter i sina familjer. Även att 
förstärka och förbättra insatser kring unga i riskzon för 
missbruk samt unga med missbruk kommer att vara ett 
utvecklingsområde. Gruppen unga personer med demens-
sjukdom samt deras anhöriga har andra behov än äldre 
med samma problematik. Att utveckla insatser som mer 
stämmer överens med deras livssituation är ytterligare ett 
målområde för nämnden. Övergripande för målområdena 
är att samordning både inom nämndens område, men även 
med andra ska ha ett större fokus. 
 
Befolkningsprognosen visar att kommunen kommer att få 
fler äldre och med ökat behov av insatser framöver. Under 
2016 fortsätter Kommunförbundet Skåne tillsammans 
med Region Skåne att arbeta med det nya Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Planeringen är att avtalet ska sjösättas 
under hösten 2016 men det är i nuläget inte klart när och 
hur detta ska ske. Avtalet kommer att innebära större 
kostnader för kommunerna för kvalificerad personal samt 
utbildningssatsningar men hur kostnaderna kommer att bli 
är inte möjligt att säga i nuläget. 
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Nämndsmål 
 

Fokusområde Nämndsmål Indikatorer 

2. Demografi   
2.1 Kommunen ska skapa förutsättning-
ar för att barn och unga får en bra start i 
livet. 

Flickor och pojkar som lever i familjer med 
svårigheter ska känna trygghet och bli be-
kräftade genom tidiga och samordnade 
insatser. 

Antal barn som får tillgång till tidiga 
insatser.  
Studie av ärenden om och hur samord-
ning sker. 
Kartläggning. 
 

 Flickor och pojkar ska vara delaktiga i de 
insatser de får. 

Studie av hur barn har varit delaktiga i 
planering och uppföljning. 
 

 Familjehem som tar emot barn och ungdo-
mar för placering ska ges adekvat stöd. 
 

Enkät/intervju av familjehem. 

 Förebyggande och samordnade insatser ska 
riktas till unga flickor och pojkar i riskzon för 
att utveckla missbruk och beroende av 
droger. 

Drogvaneundersökning. 
Studie av ärenden om och hur samord-
ning sker. 
Kartläggning. 
 

2.2 Kommunen ska skapa ett tillgängligt 
samhälle med goda levnadsvillkor för 
alla. 

Insatser till unga vuxna kvinnor och män 
med missbruk ska ges i ett tidigt skede och 
vara samordnade. 

Mäta i vilket skede verksamheten får 
kontakt med personen. 
Studie av ärenden om och hur samord-
ning sker. 
Kartläggning. 
 

 Yngre kvinnor och män med demenssjuk-
dom ska erbjudas insatser och aktiviteter 
anpassade till sin livssituation. 

Studie av vilken särskild hänsyn som tas 
till livssituation vid bedömning av samt 
genomförande av insats. 
 

 Anhöriga till yngre dementa ska erbjudas 
stöd utifrån sin vardagssituation. 
 

Enkät/intervju med anhöriga. 
 

4. Övriga nämndsmål Flickor och pojkar, kvinnor och män får lika 
tillgång till social omsorg och sociala tjänster 
på likvärdiga villkor. Vi beaktar att flickors 
och pojkars, kvinnors och mäns behov kan 
vara olika. 
 

Kostnad per brukare. 
Nöjdhet i kvalitetsmätningar. 
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Bilaga – investeringsbudget 

Investeringsbudget per nämnd 
 
       Investeringsbudget per nämnd 
(tkr)  

Godk proj  
2015-18 

Ram  
2015 

Ram  
2016  

Ram  
2017  

Ram 
2018 

Totala 
ramar 

              Kommunstyrelsen  11 645 8 455 1 330 930 930 11 645 

Samhällsbyggnadsnämnden 202 650 60 354 35 500 35 500 20 000 151 354 

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram 104 000 31 000 26 000 24 000 23 000 104 000 

Kultur- och fritidsnämnden 7 392 4 412 1 000 1 000 350 6 762 

Barn- och utbildningsnämnden 10 500 3 500 2 000 2 000 3 000 10 500 

Socialnämnden 17 781 5 781 4 000 4 000 4 000 17 781 

Summa skattefinansierad verksamhet 353 968 113 502 69 830 67 430 51 280 302 042 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 220 000 71 786 36 693 24 798 21 000 154 277 

Summa inklusive vatten och avlopp 573 968 185 288 106 523 92 228 72 280 456 319 

Anläggningsavgifter vatten och avlopp -6 087 -1 931 -2 027 -2 129 -2 300 -8 387 

Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter 567 881 183 357 104 496 90 099 69 980 447 932 

 
Godkända projekt visar i vad respektive nämnd får inve-
stera. För planeringsperioden 2016-2018 kommer god-
kända projekt att avse det som redovisas i denna bilaga, 
dock med avdrag för det som slutligen kommer att ha 
använts 2015. 
 

Ramar anger vilka belopp som får användas respektive år. 
Ej använda investeringsmedel 2015 överförs automatiskt 
till 2016 års ram. 
 
Nedan specificeras respektive nämnds investeringsbudget. 
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Investeringsbudget i detalj per nämnd 
 
Kommunstyrelsen 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

 
 
 
 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Socialnämnden 
 

 
 
 
 

 

  Kommunstyrelsen 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

IT-inventarier 1 686 

E-tjänster 1 740 

Fiberutbyggnad 800 

Inventarier, KLK 600 

Beslutsstödsystem 800 

Medlemsinsats, Kommuninvest 6 019 

Summa godkända projekt 11 645 
  

Tilldelade ramar  

Ram 11 645 

varav:  

2015 8 455 

2016 1 330 

2017 930 

2018 930 

  Kultur- och fritidsnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

Inventarier 1 092 

Reinvesteringar sporthall 100 

Utbyte bokhyllebelysning, bibliotek 600 

Bokbuss 2 300 

Byte klädskåp, simhall 150 

Friidrottsutrustning, Korsavad 100 

Spontanidrottsplats 1 680 

Konstinköp 400 

20 läsplatser, bibliotek 180 

Meröppet bibliotek 250 

Arkivhyllsystem museum 140 

Inredning nytt museum 400 

Summa godkända projekt 7 392 
  

Tilldelade ramar  

Ram 6 762 

varav:  

2015 4 412 

2016 1 000 

2017 1 000 

2018 350 

  Barn- och utbildningsnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

Inventarier, tillagningskök 500 

IT-pedagogiska investeringar 750 

Inventarier 7 750 

Inventarier Nova Academy 1 500 

  

  

Summa godkända projekt 10 500 
  

Tilldelade ramar  

Ram 10 500 

varav:  

2015 3 500 

2016 2 000 

2017 2 000 

2018 3 000 

  Socialnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

Trygghetslarm 1 636 

Inventarier, LSS, IFO och VoO 2 318 

IT-utveckling  8 908 

Hjälpmedel 4 919 

  

  

  

  

  

  

  

  

Summa godkända projekt 17 781 
  

Tilldelade ramar  

Ram 17 781 

varav:  

2015 5 781 

2016 4 000 

2017 4 000 

2018 4 000 
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Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad verksamhet 
 

  
 
 

  Samhällsbyggnadsnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

Fastighet  

Inneklimatåtgärder ventilation 2 100 

Trafiksäkerhet inom skola 1 200 

Brandskydd 2 300 

Tillgänglighetsanpassning 750 

Energisparåtgärder 2 400 

Utemiljö förskolor och skolor 8 000 

Badanläggningar, reinvestering 10 000 

Tak, reinvestering 4 000 

Konstgräsplan i Skillinge 2 650 

Fönsterbyte, reinvestering 4 000 

Sporthallar, reinvestering 13 000 

Teknisk utrustning fritidsanläggningar 3 000 

Offentliga rummet  

Bäckhalladalen, Simrishamn 600 

Tätortsnära natur 1 700 

Toalett, Borrby 750 

Toalett, Brantevik 750 

Parkeringsplatser 1 000 

Diverse gator och grönytor 500 

Spontanidrottsplats 3 600 

Skåneled, vandringsgångväg 500 

Strandrastplats 800 

Hammenhögs bycentrum 5 830 

Åbackarna 1 300 

Tommarpsån, vattenåtgärder 1 500 

Skillinges   bycentrum 10 800 

Skillinge torg, busshållplats 2 450 

Utsmyckning 2 300 

GC-väg, Tumatorpsvägen 2 200 

Projekteringspott 1 700 

Tobisviks camping 8 105 

Maskin och utrustning, gata och grönt 2 000 

Sjöfartsstråk, Simrishamn 14 144 

Gatu- och torghandel 600 

GC-väg, Kivik Solgläntan 1 900 

Tobisviks strandbad, Simrishamn 10 100 

Belysningar 2 100 

Östergatan, reinvestering 2 000 

GC-väg, Kivik-Brösarp 900 

GC-väg, Tommarp-Gärsnäs 2 200 

GC-väg, Skillinge-Mälarhusen 2 000 

GC-väg, Fabriksgatan/Lindhagagatan 950 

GC-väg, Fredalsgatan 800 

  Samhällsbyggnadsnämnden, forts. 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt fortsättning  

Kristianstadsvägen, infart 1 000 

GC-väg, Stenbocksgatan 2 000 

Åtgärder gamla Viaduktsvägen 500 

Åtgärdsvalsstudie Kivik 3 900 

Gatunamnskylt, systemskift 1 000 

Utsmyckning västra rondell 1 800 

Trafiksäkerhetsåtgärder 1 200 

Nya träd enligt trädplanen 1 000 

Förnyelse av lekplatser 1 400 

Fibernät, återställning 100 

Dagvattenåtgärder med tillhörande anläggning 3 000 

Strömmens strädde 500 

Utegym, Jonebergsparken 500 

Strandparken, Kivik 1 100 

Bergengrenska trädgården 1 500 

Flisgraven, Hammenhög 100 

Vide Broar, Simrishamn 2 500 

Hantverksparken, Gärsnäs  1 000 

Ekenstamspark, Simrishamn 1 100 

Brunnsparken, Simrishamn 1 700 

Stenbocksgatan, Simrishamn 3 100 

Hamnar  

Hamn investeringar 6 000 

Isverk 4 478 

Hamnar reinvestering, statusbedömning 8 221 

Flytbryggor, Småbåtshamnen 700 

Plan och bygg  

Inventarier, bygglov 225 

Inventarier, planverksamhet 200 

Digitalt bygglovsarkiv 1 700 

Mätning-Beräkning-Kartering  

Kartförsörjning 575 

Skollokaler  

Skollokaler, byskolor 8 271 

Gymnasium centrum etapp 2 2 801 

Summa godkända projekt 202 650 
  

Tilldelade ramar  

Ram 151 354 

varav:  

2015 60 354 

2016 35 500 

2017 35 500 

2018 20 000 
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Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesterings-
program 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Samhällsbyggnadsnämnden, reinvest. 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

Energisparåtgärder extra paketet 5 000 

Reinvestering parkmiljöer 20 000 

Gatubelysning byte av lampor 19 000 

Reinvestering gator 60 000 

Summa godkända projekt 104 000 
  

Tilldelade ramar  

Ram 104 000 

varav:  

2015 31 000 

2016 26 000 

2017 24 000 

2018 23 000 

  Samhällsbyggnadsnämnden, VA 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt  

Brösarp-Maglehem, överföringsledning 2 000 

Brösarp-Kivik, förstärkt vattenledning 30 500 

Brösarp, ny borra 2 398 

Sankt Olof-Stiby, överföringsledning 2 000 

Vattenledningar 3 000 

Brantevik-Simrishamn, förstärkning 2 000 

Smedstorp-Hammenhög, förstärkning 7 000 

Haväng, avloppsledning 8 000 

Gamla stan, Simrishamn dagvattensep. 6 000 

Simrishamn centralt, tryckavlopp 1 500 

Saneringsprojekt, övriga 6 000 

Tommarp-Bjärsjö, ledningsnät 2 000 

Borrby-Hammenhög 10 000 

Kivik-Vitemölla-Vitaby-Ravlunda 2 500 

Kivik tryckledning avloppsreningsverk 6 000 

Sedimenteringsbassäng Östersjön 1 200 

Viks vattenverk, överföringsledning 200 

Hammenhög, sanering/ny dagvattenledning 2 280 

Avloppsledningar övrigt 5 640 

Brösarp, ny vattentäkt 2 600 

Smedstorp, renovering/uppgradering 2 000 

  Samhällsbyggnadsnämnden, VA forts. 
(tkr)  

Godkänt  
2015-18 

  Projekt fortsättning  

Svinaberga/Bästekille, övervakning 200 

Viks vattenverk, filterrenovering 200 

Lullamöllan, avhärdning 13 000 

Legalisering av vattentäkter 6 000 

Vattenverk, skalskydd 600 

Hamnabro, avhärdning 12 000 

Sankt Olof vattenverk, UV-ljus 100 

Rörums vattenverk, byte tryckkärl 100 

Hamnabro, ombyggnation av råvattenintag 350 

Skogsdala vattenverk 200 

Gladsax, reservkraft 150 

Borrby vattenverk, byte av tryckkärl, pumpar 200 

Gärsnäs, högreservoar 300 

Nödvattenplan, utredning och antagande 400 

Simris 25:34 m.fl., f.d. minkfarmen 7 011 

Stengård, utrymme förråd/personalutrustning 6 195 

Stengård, vent. bassänghall 845 

S:t Olofs avloppsreningsverk, kapacitetsutrustn 100 

Stengården, övrigt 3 000 

Kiviks avloppsreningsverk, rensgaller/-tvä 500 

Kiviks avloppsreningsverk, utbyggn/kap.ökning 15 000 

Extern slammottagning 2 000 

Blåsmaskin, Stengård/Kivik 1 500 

Scada-system övervakning 1 600 

Stengård, nya styrn. skrapor 1 000 

Avloppspumpstationer 3 000 

Övriga mindre avloppsreningsverk 600 

Östra Tommarps äldre avloppsreningsverk 147 

Slamhantering, Stengården 1 500 

Stengården, IVL-projekt 20 000 

Övervakningssystem 1 100 

VA-serviser 6 284 

Landsbygdens vattenförsörjning 10 000 

Summa godkända projekt 220 000 
  

Tilldelade ramar  

Ram 154 277 

varav:  

2015 71 786 

2016 36 693 

2017 24 798 

2018 21 000 
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