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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Budgetprocessen 
 
Kommunens budgetprocess har inneburit att kommunsty-
relsens budgetberedning tillsammans med nämndernas 
presidier haft två gemensamma budgetmöten. Det första i 
april innehöll en genomgång av planeringsförutsättningar 
och anvisningar. Mötet var uppstarten till nämndernas 
budgetarbete. Vid det andra budgetmötet, i augusti, över-
lämnade nämnderna sina budgetskrivelser innehållande 
äskanden, besparingsmöjligheter samt preliminära 
nämndmål. Därefter påbörjades en central beredning av 
budgeten.  
 
Skattesats, driftramar, investeringsramar, godkända inve-
steringsprojekt samt mål för god ekonomisk hushållning 
fastställdes av fullmäktige i slutet av oktober. 
 
Nämnderna hade efter fullmäktiges budgetbeslut möjlig-
het att göra en översyn av nämndsmålen och besluta om 
reviderade mål. Därtill utarbetades en internbudget utifrån 
av fullmäktige fastställda ramar. I januari 2017 informe-
rades fullmäktige om internbudget och slutliga 
nämndsmål. 
 
Budgetförutsättningar 
 
Budgeten innehåller en oförändrad skattesats, det vill säga 
20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten. Be-
folkningen har antagits uppgå till 19 250 invånare den 1 
november 2016, det vill säga det datum som styr var 
kommunalskatt ska betalas under 2017. Antagandet inne-
bär en ökning med 171 invånare jämfört med samma 
datum 2015. Planen för de påföljande åren bygger på en 
årlig ökning med 50 invånare. 
  
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och in-
ternhyra, för 2016 har till 2017 uppräknats med en sam-
manvägd löne- och priskompensation på i genomsnitt 
cirka 2,7 procent. Av uppräkningen har 2,5 mnkr avsatts 
som en central lönereserv. Uppräkningen de två åren 
därefter uppgår till nästan 3 procent per år. Nivån på re-
spektive nämnds kompensation beror på en vägning av 
andelen lönekostnader och andelen övriga kostnader. 
Noteras bör att den bedömda kompensationsnivån avser 
kostnadsökningar mellan kalenderåren. 
 
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 2,4 pro-
cent år 2016 till 1,75 procent år 2017. Justering har också 
gjorts med hänsyn till löne- och prisuppräkning av intern-
hyrorna. 
 

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

rar cirka 9,6 mnkr i intäkter. 
• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invå-

nare motsvarar cirka 4,8 mnkr. 
• En skillnad på bedömd och faktisk löneutveckling på 

1 procent uppgår till cirka 6,5 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 konkretiseras i följande finansi-
ella mål: 
• Balanskravsresultatet ska för åren 2017–2019 i ge-

nomsnitt minst uppgå till 1 procent av skatter, gene-
rella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift samt 
specifikt för år 2017 minst uppgå till 2 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 
sammantaget 104 mnkr till och med år 2018 (KF § 
113/15). 
 

Avsikten med nedan föreslagna verksamhetsmål är att 
dessa tillsammans med de finansiella målen ska utgöra 
grunden för en samlad bedömning av om kommunen har 
en god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen med 
inriktning på god ekonomisk hushållning och de finansi-
ella målen ska följas upp i årsredovisningen, det vill säga 
efter budgetårets utgång. Målen ska även vara föremål för 
uppföljning i delårsrapporten. Följande mål gäller för 
Simrishamns kommun.
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   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 95 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 som ska inne-
hålla investeringsutgift, driftskostnad samt 
vara tidsbestämda och kopplade till bud-
get.  
(Uppföljningsansvar: samhällsbyggnads-
nämnden)  
 

Nedlagda underhållskostnader i förhål-
lande till underhållsplaner. Konkretiseras 
efterhand som planer fastställs. Planer-
na ska vara fastställda senast under 
2017. 

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

Eleverna i kommunens grundskola åk 8 
och åk 2 gymnasiet kan rekommendera 
sin skola till andra elever. Mäts genom 
attitydundersökning. Målet är ett genom-
snitt på minst 6 på en skala mellan 0 - 10. 
(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 
andelen som erhåller omsorg i särskilt 
boende eller hemtjänst i ordinärt boende 
minska eller vara oförändrad jämfört med 
år 2012 (basår). 
(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. 
 

 
Verksamhetsmässiga mål 
 
För styrning av den kommunala verksamheten används en 
vision- och målstyrningsmodell. Den fastställda visionen 
har följande sammanfattande innehåll: 
 
”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar 
bättre” 
 
Till visionen finns tre strategiska utvecklingsområden 
kopplade: 
 
1. Utmaning geografi: Kontrasterna är vår största 

tillgång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu 
mer levande året runt. 
Vi ska bevara och utveckla Simrishamn genom att 
vårda styrkan i vårt arv och utveckla det för framti-
den. Hela kommunen ska vara levande.  
Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och by-
arna emellan med sina starka identiteter gör oss unika 
i förhållande till andra kommuner. Tillsammans ska 
vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, allti-
från att påverka kollektivtrafikens utveckling till att 
nyttja nya kommunikationskanaler, exempelvis digi-
tala.  
Kommunens fysiska planering ska utveckla de till-
gångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt 
medvetet sätt. Planering ska ske så att belastningen 

på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga mö-
tesplatser och utveckla nya.  
Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med 
ett breddat utbud som motsvarar behov och förvänt-
ning hos dagens och morgondagens medborgare.  
Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som 
finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för eta-
blering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt 
som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar 
miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser till 
utvecklingsprojekt 
 

2. Utmaning demografi: En kontrastrik befolkning 
skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar 
för att alla medborgare ska må bra – alla dagar  
Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en 
framgångsrik kommun som människor vill leva, bo 
och verka i. Utan unga – ingen långsiktig tillväxt.  
Simrishamn har unika kvalitéer som gör att valet av 
kommunen som bostads- eller etableringsort är ett 
medvetet val. Simrishamns kommun ska vara kom-
munen där man mår bättre. Där man trivts när man 
växte upp, dit återvänder man.  
Man vill trivas där man bor, kunna försörja sig själv, 
veta att god omsorg finns att få när den behövs. Detta 
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är också förutsättningar för att man ska bli en före-
språkare för sin kommun.  
Kommunens skolor ska ge eleverna de bästa möjlig-
heterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är 
nyckeln. Verksamheten inom förskolan, skolbarn-
omsorg och skola ska präglas av likvärdighet och ge 
alla barn och unga samma förutsättningar till lärande.  
Vår omsorg bygger på respekt för den enskildes vär-
dighet, önskemål och val. Man ska ha möjlighet att 
leva självständigt som möjligt, nu och i framtiden. 
Kommunens bostadsbyggande ska följa medborga-
rens behov genom livets skeenden.  
En anledning till att man trivs bättre i Simrishamns 
kommun är det rika kulturutbudet och det kontrast-
rika landskapet. Kulturen skapar möten och är också 
grogrund för innovationer och tillväxt. 
 

3. Utmaning demokrati: Engagerade medborgare och 
medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; 
det goda samtalet. 
Människors nyfikenhet och mod att fatta egna beslut 
ska öka. Därigenom ska vi stärka ansvarskänslan, 
självbilden och stoltheten hos oss alla som lever och 
verkar i Simrishamns kommun. Det medför an-
norlunda politiker- och tjänstemannaroller där vi tar 
tillvara på det engagemang och den viljekraft som 
finns i kommunen. Med detta som grund intar vi en 
proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och föränd-
ring ses som möjligheter. 
Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politiker, 
tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt samtala 
om aktuella frågor för att ta vara på kunskap, kompe-
tens och engagemang. Ökad kontakt ska stimuleras 
genom att befintliga kanaler, som exempelvis ”Fram-
tidsverkstäderna” utvecklas och genom att hitta och 
använda nya kommunikationskanaler. 

 
De strategiska utvecklingsområdena ligger till grund för 
fokusområden, det vill säga de områden som det särskilt 
ska fokuseras på under motsvarande ungefär en mandat-
period. Följande fokusområden har fastställts att gälla från 
och med 2017:

1.    Fokusområden avseende geografi 
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna sin bystruk-

tur genom aktiviteter som stimulerar samhällsut-
veckling och inflyttning. 

1.2 Kommunen ska skapa möjligheter till bra pend-
lingsmöjligheter inom och utom kommunen ge-
nom utveckling av infrastruktur. 

1.3 Kommunen ska medverka till att minska miljö-
belastningen och klimathoten. 

1.4 Kommunen ska prioritera arbete med inriktning 
på näringslivets möjligheter till utveckling och 
etablering i kommunen. 

 
2.    Fokusområden avseende demografi 

2.1 Kommunen ska öka nyanländas och ungdomars 
möjligheter till sysselsättning och bosättning. 

2.2 Kommunen ska främja utveckling av service- 
och tjänsteutbudet riktat mot framförallt äldre. 

2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att förbättra 
folkhälsan. 

2.4 Kommunen ska arbeta för att Simrishamns 
kommun ska bli Skånes mest rekommenderade 
offentliga arbetsgivare. 
 

3.    Fokusområden avseende demokrati 
3.1  Kommunen ska arbeta för ökad transparens och 

tillgänglighet gällande alla sina verksamheter. 
3.2  Kommunen ska utveckla metoder för att kunna 

ge medborgarna möjligheter till påverkan och in-
syn i kommunens arbete. 

3.3  Kommunen ska stärka sitt arbete för att uppnå ett 
bra bemötande av medborgarna. 

3.4  Kommunen ska arbeta långsiktigt och aktivt mot 
alla former av diskriminering och för främjande 
av jämställdhet. 

 
Utifrån fokusområdena har nämnderna beslutat om mer 
konkreta mål i form av nämndsmål. Dessa mål redovisas 
under respektive nämnds avsnitt i denna budget.  
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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. 
 
Vid obalans mellan ekonomiska krav och verksamhetens 
krav på kvantitet och kvalitet, är det ekonomiska kravet i 
avvaktan på politisk behandling överordnat verksamhets-
kravet. Hänsyn ska dock tas till verksamhetskrav på grund 
av lag eller annan tvingande föreskrift. Nämnderna har 
såväl befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder för att 
hålla både budgetens ram och för att genomföra budge-
tens intentioner. 
 
När avvikelse befaras ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. 
Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om 
åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att endast i 
de fall nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder 
inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
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 2017 utgörs av budget 2016. Denna 
budget har justerats med tillkommande beslut som påver-
kat ramarna. För vidare information se sidan 8 som utgör 
bilaga till dessa budgetkommentarer. I tabellen nedan 
redovisas av fullmäktige fastställda ramar för åren 2017–
2019. 
 

     Driftbudget 
(tkr)  

"Basram” 
2017 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

          Kommunfullmäktige -1 025 -1 025 -1 025 -1 025 

Revisionen -1 107 -1 150 -1 170 -1 170 

Valnämnden -20 -20 -350 -350 

Överförmyndarverksamheten -2 525 -2 625 -2 725 -2 725 

Kommunstyrelsen -77 103 -77 503 -77 600 -77 600 

Myndighetsnämnden -683 -763 -793 -793 

Samhällsbyggnadsnämnden -45 140 -47 640 -47 740 -47 740 

Kultur- och fritidsnämnden -41 987 -42 187 -42 987 -42 987 

Barn- och utbildningsnämnden -365 527 -367 627 -368 127 -368 127 

Socialnämnden -450 133 -451 133 -452 833 -452 833 

Delsumma -985 250 -991 673 -995 350 -995 350 

Pris- och lönekompensation 0 0 -26 200 -53 400 

Summa verksamheterna -985 250 -991 673 -1 021 550 -1 048 750 
Finansiering 1 001 550  1 001 550 1 022 050 1 040 050 

Årets resultat 16 300 9 877 500 -8 700 
Från pensionskapitalet1 8 400 8 400 9 000 9 200 

Balanskravsresultatet 24 700 18 277 9 500 500 
1 I samhällsbyggnadsnämndens ram ingår medel på upp till 1 mnkr för miljöåtgärder. 
2 I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel). 

 
Basramen utgörs av 2016 års ram upp- och omräknad till 
2017. Skillnaden mot budget 2017 utgörs därmed av till-
skott alternativt besparingar. I budget 2017 har nämnder-
na sammantaget erhållit tillskott på cirka 6,4 mnkr. Där-
utöver har internhyressystemet, framgår inte ovan, tillförts 
1,4 mnkr. Sammantaget resurstillskott uppgår således till 
cirka 7,8 mnkr. 
 
Mellan 2017 och 2018 ingår en ökning av nämndernas 
samlade ramar med ytterligare nästan 3,7 mnkr. Angivna 

driftramar för 2018 kommer att vara utgångspunkten vid 
arbetet med budget 2018–2020. 
 
Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett ramanslag. 
För samhällsbyggnadsnämnden gäller att 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. 
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Finansieringen har för planperioden beräknats enligt följande: 
 
    Finansiering 
(tkr)  

Budget 
2017 

 

Budget 
2018 

 

Budget 
2019 

         Pensioner -56 400 -63 500 -66 500 

Interna pensionsavgifter 29 700 30 600 31 600 

Interna kapitalkostnader 52 700 54 200 56 200 

Momsavlyft 4 200 4 200 4 200 

Personalkostnader, semester -1 200 -1 200 -1 200 

Kommunstyrelsens förfogande -5 500 -3 000 -1 500 

Kommunfullmäktiges förfogande -1 000 -1 000 -1 000 

KS reserv löneöversyn 2017 -2 500 -2 500 -2 500 

KS flyktingreserv -6 600 -3 000 0 

Fastighetsförsäljning 150 150 150 

Räntekostnader -5 200 -5 700 -7 000 

Ränteintäkter 3 700 3 700 3 700 

Avskrivningar -44 500 -48 000 -51 500 

Skatter och statsbidrag 1 034 000 1 057 100 1 075 400 

Summa 1 001 550 1 022 050 1 040 050 

 
För att täcka eventuellt tillkommande kostnader finns 
under finansieringen förutom de vanliga kommunfullmäk-
tiges respektive kommunstyrelsens anslag till förfogande 
även kommunstyrelsens flyktingsreserv och en reserv 
inför löneöversynen 2017. 
 
Flyktingreserven uppgår för 2017 till 6,6 mnkr och för 
2018 till 3 mnkr. Anslaget är avsett att användas till integ-
rationsfrämjande insatser och andra flyktingrelaterade 
kostnader.  

Den nämnda lönereserven hanteras också av kommunsty-
relsen. Tidigare har normalt sett hela utrymmet fördelats 
ut till nämnderna redan i budgeten. Denna gång har det 
dock bedömts finnas extra osäkerhet vad gäller löneök-
ningstakten i samhället. Något som också kan påverka 
kommunernas skatteintäkter. 
 
Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i 
nedanstående tabell: 

 
    Specifikation av skatter och statsbidrag 
(tkr)  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

        Skatteintäkter 766 400 797 800 830 400 

Regeringens tillskott från 2017 27 000 27 000 23 000 

varav invånarrelaterat 4 000 4 000 6 400 

varav utifrån flyktingparametrar 23 000 23 000 16 600 

Inkomstutjämning 216 000 212 200 206 900 

Regleringspost -3 600 -8 100 -13 100 

Kostnadsutjämning -14 300 -14 300 -14 300 

LSS-utjämning -2 400 -2 400 -2 400 

Fastighetsavgift 44 900 44 900 44 900 

Summa 1 034 000 1 057 100 1 075 400 

 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos 
från Sveriges Kommuner och Landsting, augusti 2016, i 
kombination med ett antagande på 19 250 invånare den 1 
november 2016. Befolkningen beräknas därefter öka med 
50 invånare per år.  
 
När det gäller Simrishamns del av regeringens tillskott, 10 
mdkr till kommunsektorn från 2017, utgår beloppet från 
SKL:s preliminära beräkning i början av september.  

Bidraget fördelas mellan kommunerna delvis utifrån anta-
let asylsökande och kommunmottagna flyktingar i en 
kommun, delvis beroende på invånarantalet. Successivt 
kommer större andel att fördelas utifrån invånarantalet. 
Från år 2021 fördelas hela bidraget på detta sätt vilket 
beräknas medföra att Simrishamn då erhåller cirka 12 
mnkr per år. 
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Investeringsbudget 
 
Nämndernas tilldelas en investeringsram för respektive år. 
Undantag gäller för samhällsbyggnadsnämnden. Denna 
nämnd har erhållit specifika ramar avseende den skattefi-
nansierade verksamheten, ett särskilt reinvesteringspro-
gram, för miljöåtgärder samt till vatten- och avloppsverk-
samheten.  

Inom tilldelad ram får av fullmäktige godkända investe-
ringsprojekt genomföras. Summan av de godkända pro-
jekten kan överstiga en nämnds totala investeringsramar 
för planeringsperioden. Sist i detta budgetdokument finns 
en investeringsbilaga. Denna bilaga innehåller de investe-
ringsprojekt som under perioden är godkända att genom-
föras inom respektive ram.

 
    Investeringsbudget per nämnd 
(tkr)  

Ram 
2017 

Ram 
2018 

Ram 
2019 

        Kommunstyrelsen -930 -930 -1 330 

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat -33 000 -17 000 -22 500 

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram -24 000 -23 000 0 

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöåtgärder -2 500 -3 000 -4 500 

Kultur- och fritidsnämnden -1 000 -350 -3 405 

Barn- och utbildningsnämnden -2 000 -3 000 -3 600 

Socialnämnden -4 000 -4 000 -4 150 

Kommunfullmäktiges förfogande 
 

0 0 -3 515 

Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet -67 430 -51 280 -43 000 
Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp -24 798 -21 000 -15 243 

Summa investeringar inkl. vatten och avlopp -92 228 -72 280 -58 243 
Anläggningsavgifter, vatten och avlopp 2 129 2 300 3 353 

Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter -90 099 -69 980 -54 890 

 
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. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt inve-
steringsbudgeten rätt att göra följande ändringar av 
godkända projekt;  
• öka totalbeloppet för ett redan godkänt projekt 

med högst 500 tkr. 
• tillföra nya investeringsprojekt, det vill säga pro-

jekt som inte ingår bland de tidigare godkända, till 
ett belopp av totalt högst 500 tkr per projekt. 

 

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

8. Ett projekts investeringsbudget för den aktuella 
planperioden får inte överskridas. Skulle så ändå 
ske ska finansiering ske genom omprioritering 
inom tilldelad ram. 

9. Slutredovisning ska ske till fullmäktige senast sex 
månader efter att investeringen har slutförts (”ta-
gits i bruk”) för projekt med investeringsbelopp 
överstigande totalt 3 mnkr. 
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Resultat-, finansierings- och balansbudget 
 
Under detta avsnitt redovisas förslag till resultat-, finansierings- och balansbudgetar utifrån ovan redovisade budgetför-
slag.  
 
    Resultatbudget 
(tkr)  

2017 2018 2019 

        Nettokostnader -978 123 -1 006 600 -1 029 300 

Avskrivningar -44 500 -48 000 -51 500 

Verksamhetens nettokostnader -1 022 623 -1 054 600 -1 080 800 
Skatter och statsbidrag 1 034 000 1 057 100 1 075 400 

Ränteintäkter 3 700 3 700 3 700 

Räntekostnader -5 200 -5 700 -7 000 

Årets resultat 9 877 500 -8 700 

Från pensionskapitalet 8 400 9 000 9 200 

Balanskravsresultat 18 277 9 500 500 

 
Budgeten innebär att balanskravet uppnås samtliga år under planeringsperioden. Den genomsnittliga resultatnivån upp-
går till nästan 1 procent av skatter och statsbidrag. 
 
    Finansieringsbudget 
(tkr)  

2017 2018 2019 

        Resultat från driftbudget 9 877 500 -8 700 

Uttag pensionsmedel 8 400 9 000 9 200 

Avskrivningsmedel 44 500 48 000 51 500 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 

Nya lån 29 000 14 000 0 

Tillförda medel 91 777 71 500 52 000 
    
Investeringsramar, inklusive anläggningsavgifter -90 099 -69 980 -54 890 

Använda medel -90 099 -69 980 -54 890 
       Förändring likvida medel 1 678 1 520 -2 890 

 
Kommunens upplåning uppgick vid utgången av 2015 till 
185 mnkr. Genomförs investeringsverksamheten i plane-
rad takt under åren 2016–2018 beräknas, med nuvarande 

förutsättningar, upplåningen vid utgången av 2018 ha ökat 
till 343 mnkr för att sedan vara oförändrad under 2019.

 
    Balansbudget 
(mnkr)  

2017 2018 2019 

        Tillgångar 1 411 1 425 1 417 
Skulder 733 747 747 

Eget kapital 678 678 670 

Summa skulder och eget kapital 1 411 1 425 1 417 
       Soliditet, eget kapital / tillgångar 48% 48% 47% 

 
Noteras bör att beräkningen av balansbudgeten är för-
enklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2015 
samt fastställd budget för år 2016. Beräknad utveckling 
följer resultatbudget och finansieringsbudget enligt tabel-
lerna ovan.  

Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga avse-
ende 2015, till 52 procent. För samtliga år under perioden 
2017–2019 beräknas soliditeten hamna på runt 48 pro-
cent. 
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Ekonomisk översikt – bilaga till budgetkommentarer  

Förklaring till ramberäkning 
 
         Driftbudget 
(tkr)  

1. Budget 
2016 

2. Beslut 
förändr. 

m.m. 

3. Juster. 
kapital-
kostn. 

4. Löne- 
och pris 
komp. 

5. Juster. 
intern- 
hyra 

6. Tillsk.  
intern- 
hyra 

7. Övriga 
förändr. 

8. Budget  
2017 

                  Kommunfullmäktige -1 000     -25      -1 025 

Revisionen -1 087     -20      -43 -1 150 

Valnämnden -20            -20 

Överförmyndarverksamheten -2 470     -55     -100 -2 625 

Kommunstyrelsen -74 605 -980 8 -1 600 -6 80 -400 -77 503 

Myndighetsnämnden -663     -20     -80 -763 

Samhällsbyggnadsnämnden -45 841 -827 -49 -480 2 231 -174 -2 500 -47 640 

Kultur- och fritidsnämnden -41 263  64 -570 15 -233 -200 -42 187 

Barn- och utbild.nämnden -356 608 827 -455 -7 700 -645 -946 -2 100 -367 627 

Socialnämnden -439 792 980 -61 -10 570 -563 -127 -1 000 -451 133 

Internhyressystemet, drift      -1 000 1 000 1 400 -1 400 0 

Internhyressyst. kap. kostn.     2 032   -2 032    0 

Summa verksamheten -963 349 0 1 539 -22 040 0 0 -7 823 -991 673 

 
1. Budget 2016: Ursprunglig budget avseende 2016. 
2. Beslutade förändringar med mera som påverkar 2017: 

• Kommunstyrelsen har 2016 övertagit ansvaret för arbetsmarknadsfrågor från socialnämnden. Av detta skäl flyt--
tas 980 tkr från socialnämndens till kommunstyrelsens ram. 

• I budget 2016 borde 827 tkr ha överflyttats från barn- och utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 
för energikostnader (kosten). Detta har istället skett under pågående budgetår. 

3. 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 2,4 procent till 1,75 
procent. 

4. Löne- och priskompensation: Kompensationen har sammantaget beräknats till 2,7 procent (ram exklusive kapital-
kostnader och internhyror). 

5. Justering av internhyror: Kompensation för omräknade hyror till följd av justerade kapitalkostnader och löne- och 
priskompensation. 

6. Tillskott internhyressystemet: Utfördelning av det tillskott som beslutats för att täcka ytterligare kostnader inom 
detta system. 

7. Övriga förändringar: Avser ökade respektive minskade ramar utöver justeringar enligt kolumnerna 2–5. 
8. Budget 2017: Beslutade ramar avseende år 2017. 
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Verksamheterna – kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 
• 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 
2015 

 

Budget 
2016 

 

Budget 
2017 

 

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 951 1 000 1 025 1 025 1 025 

 
Verksamhet 
 
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. 
 
Under året kommer kommunfullmäktigesammanträden att 
sändas via webben. 
 
 
 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Håkan Erlandsson (C) 
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Verksamheterna – revisionen 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i enlighet med 

kommunallagen, god revisionssed och kommunrevis-
ionens reglemente. 

 

Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 1 103 1 087  1 150 1 170 1 170 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Genom ökat anslag kommer revisorerna att kunna genom-
föra ytterligare en djupgranskning.  
 
Verksamhet 
 
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 av 

granskningarna beror på omfattningen av kommunala 
projekt. Granskningen avser såväl projekten som 
kommunens övergripande styrning.  

• Kommunledningskontorets styrande och ledande upp-
drag. Revisionen avser att följa kommunledningskon-
torets arbete med att utveckla och stödja andra nämn-
der och förvaltningar i kommungemensamma 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 tydligt 
ansvar för gruppen är det ett område som gäller samt-
liga nämnder. 

 
 

 
  
 
 
 
  
 

 

Revisionen 
 
Ordförande: Birgitta Larsson 
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Verksamheterna – valnämnden 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 

• 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 
2015 

 

Budget 
2016 

 

Budget 
2017 

 

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 8 20 20 350 350 

 
Verksamhet 
 
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 samt kommunfullmäktige är 
fyra år och nästa val genomförs 2018. 

 
 
 

Valnämnden 
 
Ordförande: Göran Thorén (S) 
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Verksamheterna – överförmyndarverksamheten 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 
• Vara tillsynsmyndighet vars ansvarsområde är god-

manskap, förvaltarskap samt godmanskap för ensam-
kommande flyktingbarn. Överförmyndaren är även en 
utredande och beslutande myndighet.  

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 2 668 2 470 2 625 2 725 2 725 
 
Personalkostnader för handläggare, överförmyndare och 
arvoden till företrädare utgör huvuddelen av överförmyn-
darverksamhetens totala kostnad. 
 
Verksamhet 
 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabal-
ken. Uppgifterna är i huvudsak att fatta beslut enligt för-
äldrabalken, att vara tillsynsmyndighet samt att utreda och 
därefter lämna yttranden till tingsrätten om anordnande av 
godmanskap och förvaltarskap. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande barn utifrån 
särskild lagstiftning. Överförmyndaren ska inom några 
dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, för-
ordna en god man. Den gode mannen går in i vårdnadsha-
varens ställe och får samma juridiska rättigheter och skyl-
digheter som denne.  
 
Under början av 2016 var tillströmningen av ensamkom-
mande barn väldigt hög. Den avmattades under våren och 
har under sommaren och hösten i stort sett upphört.  
 

Ärende för ensamkommande barn har i gengäld blivit mer 
komplicerade och det har tillkommit nya frågor för över-
förmyndaren att utreda, till exempel frågor om vad som 
gäller när barnen och deras gode män överklagar ålders-
uppskrivningar eller när barnen får PUT. Förutom detta 
har uppdragen för ensamkommande barn en omfattande 
administration. Framtida ärendeutveckling inom detta 
område är mycket svårbedömd. 
 
Något som kan komma att påverka överförmyndarverk-
samheten framöver är regeringsbeslutet om lagrådsremis-
sen framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap 
för vuxna. De nya reglerna om framtidsfullmakter och 
anhörigbehörighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 
Om framtidfullmakter införs kommer med all sannolikhet 
överförmyndarverksamheten att påverkas. Möjligheten 
finns att antal ärende hos överförmyndaren minskar i takt 
med att medborgarna istället utnyttjar framtidsfullmakter-
na. Samtidigt kan även nya arbetsuppgifter tillkomma för 
överförmyndaren beroende på vad beslutet kommer att 
innehålla kring eventuell registrering av fullmakterna eller 
påkallande av utredning kring fullmaktshavares brukande 
av fullmakten. 

 
      Nyckeltal 
Antal ärende 

Bokslut  
2012 

Bokslut 
2013 

Bokslut  
2014 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016  

            Godmanskap 274 270 280 426 399 

Förvaltarskap 39 42 44 46 56 

Förmynderskap 47 56 52 63 55 

Summa 360 368 376 535 510 

 

Överförmyndaren 
 
Överförmyndare: Roland Persson  
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Verksamheterna – kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 

• leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ra-
mar för styrningen av hela den kommunala verksam-
heten samt göra framställningar i målfrågor som inte 
är förbehållna annan nämnd, 

• utöva uppsikt över övriga nämnders och gemen-
samma nämnders beslut, 

• ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor 
i kommunen, 

• ha hand om kommunens personaladministrativa 
system, ekonomisystem, dokument- och ärende-
system, epostsystem, kommunikationssystem, skade-
rapporteringssystem, förtroendemannaregister och 
andra kommungemensamma IT-system, 

• ha ett övergripande ansvar för näringslivs-, turism- 
och arbetsmarknadsfrågor, 

• hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndig-
heter göra de framställningar som behövs, 

• kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
• ansvara för utformning och utveckling av kommu-

nens system för intern kontroll i enlighet med vad 
fullmäktige särskilt beslutar, 

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier-
na och förvaltningscheferna, 

• upprätta förslag till program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare, 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas 
av fullmäktige i enlighet med kommunallagen, 

• verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte 
beslutat annat. 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 73 164 74 605 77 503 77 600 77 600 

varav:           

Politisk verksamhet 3 720 3 799 3 880     

Medlemsavgifter/bidrag1 17 983 18 442 18 875      

Sponsorbidrag 736 300 300   

Kollektivtrafik 6 874 6 981 7 101     

Personalbefrämjande åtgärder 260 500 500   

Fackliga företrädare 2 073 2 200 2 260   

Kommunledningskontor 41 518 42 383 44 587   
1 Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunförbundet Skåne, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, Leader Ystad-Österlen, Ystad-
Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Kommunstyrelsen ram har utökats med 400 tkr för nya 
satsningar, utöver dessa medel har viss omfördelning 
inom ram skett för att finansiera verksamheterna. Sats-
ningar som sker inför 2017 är en utökning med 150 tkr 
med anledning av ökade driftkostnader för utbyggnaden 
av wifi-zoner på allmänna platser inom kommunen. 

100 tkr har avsatts för den årliga nationella fiskekonferen-
sen samt 300 tkr för personalförstärkning inom utveckl-
ingsenheten. En nedläggning av turistbyrån i Kivik ger en 
besparing på 100 tkr. Kommunen har skapat bättre förut-
sättningar för besökare att själva kunna hitta information

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

genom gratis wifi i Kiviks hamn. Arbetsplatsen uppfyller 
inte heller kraven på en god arbetsmiljö. Kostnaderna för 
medverkan i KIMO Sverige minskas med 20 tkr.  
 

För införandet av ”Rätt till heltid” avsätts 450 tkr vilket 
finansieras genom att medel tas från den avslutade förstu-
dien om ”Rätt till heltid”. Driftkostnader för införande av 
e-tjänster omfördelas från PRIOS-avtalet.  

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 7 206 7 658 930 930 1 330 

 
Investeringsprojekten under 2017 är inventarieinköp för 
kommunledningskontoret, allmänna IT-investeringar samt 
satsningar på e-tjänster.  
 
En investeringsbilaga med godkända projekt vad investe-
ringsramen får användas till finns sist i detta budgetdo-
kument. 
 
Verksamhet 
 
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 nämndverk-
samhet samt partistöd enligt beslutad modell. 
 
Sponsorbidrag 
 
Löpande under året kommer ansökningar om sponsorbi-
drag till kommunstyrelsen. 
 
Medlemsavgifter 
 
Simrishamns kommun bedriver verksamheter gemensamt 
med andra kommuner i olika organisationer såsom Syd-
östra Skånes Räddningstjänstförbund, (SÖRF), Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, Sydöstra Skånes Samar-
betskommitté (SÖSK). Därutöver är kommunen med-
lemmar i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Kommunförbundet Skåne samt bidrar till verksamheten 
inom räddningsvärnen i kommunen. 
 
Kommunikationer/färdtjänst 
 
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.  
 
Kommunledningskontor 
 
Förvaltningsledning 
Kommunledningskontoret leder och samordnar planering 
och uppföljning av ekonomi och verksamhet samt 

reformerar och effektiviserar regelverk och administrat-
ion. I ansvaret ingår att följa samhällsutvecklingen, göra 
analyser och vara uppdaterad på samhällsförändringar 
samt ansvarar för framtagande av budget och helårspro-
gnoser. I uppdraget ingår även att driva utvecklingspro-
jekt som gynnar kommunen, såväl nationellt som internat-
ionellt.  
 
Kommunledningskontoret svarar för att policys, riktlinjer 
och beslut som rör organisations- och ledningsfrågor samt 
kommungemensamma utvecklingsfrågor genomförs på 
förvaltningarna.  
 
Kommundirektören svarar för att kommungemensamma 
ärenden samordnas, är förvaltningschef för kommunled-
ningskontoret samt tillika chef över övriga förvaltnings-
chefer.  
 
Enheterna på kommunledningskontoret består, förutom 
förvaltningsledning, av kansli-, IT-, ekonomi-, utveckl-
ings- samt personal- och löneenheter. 
 
Kanslienhet 
Inom enheten finns kommunens kanslifunktion med ären-
dehantering för kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige, kommunens jurist samt överförmyndarhandläggare. 
Kommunövergripande ansvar för samordning och ut-
veckling av administrativa system, posthantering, växel 
och vaktmästeri samt arkivfrågor. Kontakt Simrishamn är 
en ny verksamhet som kommer att driftsättas från och 
med april 2017. 
 
IT-enhet 
Enheten ansvarar för IT-strategisk planering och elektro-
nisk infrastruktur, projektering, införande och förvaltning 
av kommunövergripande och gemensamma IT-system 
samt IT-teknisk service till förvaltningarna samt driver 
arbetet med bredbandsutbyggnaden inom kommunen.  
 
Ekonomienhet 
Enheten ansvarar för årsredovisning och delårsrapport 
samt bokföring, fakturabetalning, debiterings- och krav-
verksamhet samt försäkringssamordning. Enheten sköter 
också den ekonomiska administrationen för stiftelsen 
(donationsfonder). Enheten har ett övergripande ansvar 
för ekonomisk statistik till statliga myndigheter och för 
ekonomisk information till politiker och allmänhet. Dess-
utom ingår kommunens upphandlingssamordning inom 
enheten.  
 



 

15 
 

Verksamheterna – kommunstyrelsen 
Personal- och löneenhet 
Ansvarar för att utveckla och genomföra en kommun- 
gemensam personalpolitik, stödja professionell rekryte-
ring och personalutveckling, hantera lönefrågor samt 
samordningsansvaret för arbetsmarknadsfrågor. Vidare 
ingår centrala personalåtgärder såsom kostnader för fack-
lig tid, friskvård, företagshälsovård, minnesgåvor och 
ledarskapsutveckling. Barnombudsmannen ingår i enhet-
en. 

Utvecklingsenhet 
Utvecklingsenheten ansvarar för det dagliga operativa 
arbetet samt utvecklingsarbetet inom turism, näringsliv, 
Marint centrum, information och kommunikation samt 
strategisk samhällsplanering med fokus på infrastruktur.

Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna 
sin bystruktur genom aktiviteter som 
stimulerar samhällsutveckling och inflytt-
ning. 
 

Utbyggnadstakten för tillgång till bredband 
via fiber fortsätter så att slutmålet om 95% 
täckningsgrad om 100 Mbit/s nås senast 
2020. 
 

Andel hushåll med möjlighet till fiberan-
slutning. 
 
 
 

 Möjligheten till omvärldsbevakning och ökad 
samverkan med andra kommuner ska alltid 
beaktas där det är möjligt. 
 

KKiK-mått 39: Hur ser medborgarna på 
sin kommun som en plats att bo och leva 
på? 
 
Antal kommunledningsomvärldsresor 
som genomförs under 2017. 
 

1.4 Kommunen ska prioritera arbete 
med inriktning på näringslivets möjlig-
heter till utveckling och etablering i 
kommunen. 
 

I samverkan med näringslivet arbeta med 
strategiska nätverk och löpande erbjuda stöd 
och utveckling till näringslivet inom många 
olika områden. 

KKiK-mått 33: Hur många nya företag 
har startats per 1 000 invånare i kom-
munen? 
 
KKiK-mått 34: Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om kommu-
nens service för företagen? 
 
Marknadsförsörjningsgraden. 
 

2. Demografi   
2.1 Kommunen ska öka nyanländas och 
ungdomars möjligheter till sysselsättning 
och bosättning. 
 

Arbeta för att det i efterfrågade områden 
byggs 30–40 lägenheter per år i genomsnitt 
fram till 2020. 

Antal nybyggda lägenheter 2017. 

3. Demokrati   
3.1 Kommunen ska arbeta för ökad 
transparens och tillgänglighet gällande 
alla sina verksamheter. 
 

Kommunens verksamheter ska ha ett öppet 
och samarbetande arbetssätt som syftar till 
att kommunens invånare får möjlighet att 
känna inflytande och delaktighet i kommu-
nens utveckling.  
 
 

KKiK-mått 14: Hur väl möjliggör kommu-
nen för medborgarna att delta i kommu-
nens utveckling? 
 
KKiK-mått 15: Hur väl upplever medbor-
garna att de har insyn och inflytande 
över kommunens verksamhet? 

 Aktivt driva frågan om det fortsatta arbetet 
med att tydliggöra roller mellan politiker och 
tjänstemän. 
 

Antal utbildningstillfällen med fokus på 
roller där både politiker och tjänstemän 
deltar ska 2017 uppgå till minst två. 

3.2 Kommunen ska utveckla metoder för 
att kunna ge medborgarna möjligheter till 
påverkan och insyn i kommunens ar-
bete. 
 
 

Det ska vara lätt för medborgare att ta del av 
förslag och beslut i den kommunala besluts-
processen. Det ska också vara lätt att kon-
takta en politiker eller en tjänsteman för att 
lämna synpunkter eller diskutera någon del 
av kommunens verksamhet. 

KKiK-mått 1: Hur stor andel av invånar-
na som skickar in en enkel fråga via e-
post får svar inom två arbetsdagar?  
 
KKiK-mått 2: Hur stor andel av invånar-
na som kontaktar kommunen via telefon 
får ett direkt svar på en enkel fråga?  
 
KKiK-mått 3: Hur stor andel av invånar-
na uppfattar att de får ett gott bemö-
tande när de via telefon ställt en enkel 
fråga till kommunen? 
 
KKiK-mått 13: Hur god är kommunens 
webbinformation till invånarna? 

 



 

16 
 

Verksamheterna – myndighetsnämnden 

 
 
 
 
 
 
Ansvarsområde 
 
• Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutöv-

ning, rådgivning och information enligt plan- och 
bygglagen.  

• Nämnden är tillika tillsynsmyndighet enligt plan- och 
bygglagen.

 
Ekonomisk ram 
 

Driftram Bokslut Budget Budget Ram Ram 
(tkr)  2015 2016 2017 2018 2019 
Ram 626 663 763 793 793 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Utöver kompensation för ökade löner och priser, på 20 
tkr, har nämnden fått extra anslag på 80 tkr. Det extra 
anslaget ska användas till utökning av antal sammanträ-
den från nio till tio och fler utbildningstillfällen samt 
utgör även en kompensation för utökning av antal leda-
möter från 14 till 18, vilket nämnden inte hade fått full 
kompensation för tidigare år. 
 
Verksamhet 
 
Nämnden verkar både som myndighet och serviceorgan 
och fattar beslut om förhandsbesked, strandskyddsdispen-
ser, bygglov och anmälningar.

Arbetet i nämnden står för tydlighet, tillgänglighet och 
rättssäkerhet. 
 
Driftramen ska täcka arvoden till ledamöter och lön till 
nämndsekreterare, bearbetning av nämndmål av nämn-
dens förtroendevalda samt kostnader för utbildning och 
resor. 
 
Nämnden håller i normala fall nio sammanträden årligen, 
vilket är den lägsta nivån, för att uppfylla lagkravet på att 
bygglovsärenden ska behandlas inom tio veckor. För att 
kunna hantera den ökande ärendemängden kommer 
nämnden att hålla tio sammanträden år 2017. 

 
      Nyckeltal 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Totalt antal ärenden 758 630 630   

Totalt antal beslut i bygglovsärenden 442 460 484   

Totalt antal beviljade bygglov 358 340 385   

Övriga beslut i bygglovsärenden 73 100 75   

Totalt antal beslut i myndighetsnämnd1 79 120 99   

varav positiva förhandbesked2 5 5 5   

*andelen inom sammanhållen bebyggelse 60% 100% 100%   

varav negativa förhandsbesked2 5 10 10   

Antal beslut på delegering (bygglovsrelaterat) 363 340 385   

Antal beslut i ärenden, som kvarstår efter Länsstyrelsens 
prövning, i relation till totalt antal överklagade beslut 
under perioden 72% 75% 75% 

  

Antal inkomna tillsynsärenden - - 80   

Handläggningstid, genomsnittlig 5 veckor 8 veckor 8 veckor   

Kostnadstäckning nämnd och bygglov3 98% 96% 80%   

Kostnadstäckning bygglov 120% 117% 117%   

Kundnöjdhet 91% 85% 80%   
1 Beslut i ärende rörande bygglov, förhandsbesked, påföljd och överprövning. 
2 Avslag och förhandsbesked är nämndsärende. 
3 Värdet för budget 2016 har reviderats för att stämma överens med definitiv internbudget för året. 

Myndighetsnämnden 
 
Ordförande: Thomas Hansson (MP) 
Tillförordnad Förvaltningschef: Mats Carlsson 
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Verksamheterna – myndighetsnämnden 
 
 

Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna 
sin bystruktur genom aktiviteter som 
stimulerar samhällsutveckling och inflytt-
ning. 
 

Förtätning av byar ska eftersträvas för att 
minska spridd bebyggelse, i enlighet med 
bebyggelsestrategin i översiktsplanen. 

Förhandsbesked utanför sammanhållen 
bebyggelse ska undvikas genom tydlig 
information vid rådgivning och hand-
läggning av ärenden. Mätning av ande-
len förhandsbesked inom sammanhållen 
bebyggelse ska göras.  
 
Kundundersökning ska genomföras 
avseende kundnöjdhet rörande tydlig-
heten i informationen. 
 

1.2 Kommunen ska skapa möjligheter till 
bra pendlingsmöjligheter inom och utom 
kommunen genom utveckling av infra-
struktur. 
 

Tillgång till kollektivtrafik vid nybyggnation. Förhandsbesked utanför sammanhållen 
bebyggelse ska undvikas genom tydlig 
information vid rådgivning och hand-
läggning av ärenden. 
 

2. Demografi   
2.2 Kommunen ska främja utveckling av 
service- och tjänsteutbudet riktat mot 
framförallt äldre. 
 

God tillgång till offentlig och kommersiell 
service. 

Vid varje beslut om förhandsbesked 
redovisas tillgång till service och kom-
munikation. 
 

2.4 Kommunen ska arbeta för att Sim-
rishamns kommun ska bli Skånes mest 
rekommenderade offentliga arbetsgi-
vare. 
 

E-tjänster ska utvecklas. Vid årsbokslut redovisas e-tjänster som 
har utvecklats. 

3. Demokrati   
3.1 Kommunen ska arbeta för ökad 
transparens och tillgänglighet gällande 
alla sina verksamheter. 
 

Korrekt rådgivning och tydlig information i 
bygglovsfrågor. 

Kundnöjdhet mäts och redovisas. Kund-
nöjdheten ska uppgå till minst 80 %.  
 
Genomsnittlig handläggningstid mäts 
och ska inte överstiga tio veckor. 
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde  
 
• 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 tekniska 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  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 45 970 45 841 47 640 47 740 47 740 

varav:           

Plan- och bygglovsverksamhet 1 912 2 555 2 582 2 582 2 582 

Exploaterings- och MBK-verksamhet 3 470 3 986 4 028 4 028 4 028 

Fastighets- och städverksamhet 4 749 4 245 2 260 2 260 2 260 

Gata- och parkverksamhet 25 376 25 139 26 914 26 914 26 914 

Hamnverksamhet 7 136 5 748 5 816 5 816 5 816 

Kostverksamhet  - 0 828 828 828 

Stab/nämnd, och miljöstrategi 3 457 5 140 6 194 6 294 6 294 

Avslut exploateringsprojekt -130 -972 -982 -982 -982 

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 0 0 0 

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Skattefinansierat exklusive reinvesteringsprogram 30 083 86 137 33 000 17 000 22 500 

Reinvesteringsprogram 14 273 42 728 24 000 23 000 0 

Miljöåtgärder 0 0 2 500 3 000 4 500 

Vatten- och avloppsverksamhet 31 279 77 200 24 798 21 000 15 243 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -4 685 -2 027 -2 129 -2 300 -3 353 

 
Till vilka godkända investeringsprojekt ramen får användas till framgår av särskild investeringsbilaga. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Tillförordnad Förvaltningschef: Bengt Persson 
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhet 
 
Plan- och bygglovsverksamhet 
 
Plan- och bygglovsverksamheten verkar både som myn-
dighet och serviceorgan och ska verka för en god bygg-
nadskultur, samt en stads- och landskapsbild som är este-
tisk tilltalande. 
 
Översiktsplanen antogs den 30 november 2015 av kom-
munfullmäktige, men ska förhoppningsvis ha vunnit laga 
kraft innan 2017. Som ett tillägg till översiktsplanen har 
ett bostadsförsörjningsprogram påbörjats och ett arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram ska påbörjas. Båda ska värna 

om arkitektur- och kulturmiljövärden för kommunens 
medborgare och redovisa var och hur kommande attrak-
tiva boendemiljöer kan vara lämpliga. En viktig del i detta 
arbete är medborgardialoger.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar generellt större 
attraktiva områden dit inflyttning av permanentboende 
förväntas ske och områden av intresse för verksamheter. 
Planverksamheten samråder med grannar och andra be-
rörda för att ta fram detaljplaner som ger möjlighet till 
attraktiva mötesplatser, samt bostäder och verksamhetslo-
kaler. Under 2017 är förhoppningen att samtliga befintliga 
detaljplaner ska publiceras på kommunens hemsida. Det 
kommer att öka servicenivån till medborgarna avsevärt. 

 
      Nyckeltal 
Plan 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Antal antagna planer 6 10 10 10 10 
varav antal antagna detaljplaner för områden, dit inflytt-
ning av permanentboende förväntas ske 

1 3 3 3 3 

 
Bygglovsverksamheten är starkt händelsestyrd och påver-
kas av konjunkturen. Bygglovshandläggarna har en stor 
mängd ärenden samtidigt som tid måste sättas av för god 
service och rådgivning. Förutom bygglovsärenden, vilket 
även innefattar tekniska samråd och arbetsplatsbesök, 
tillkommer en stor mängd tillsynsärenden och överkla-
ganden.  
 
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 
bygglovsverksamheten ha en täckningsgrad på 70 pro-
cent. Resterande 30 procent bör vara tid för rådgivning 
och information. Då kostnadstäckningen för bygglovs-
verksamheten i Simrishamn är avsevärt högre kan detta 
innebära längre handläggningstider.  

 
      Nyckeltal 
Bygglov 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Handläggning, veckor 5,0 8,0 10,0 10,0 10,0 

Produktivitet (beslut i bygglov/årsarbetskraft tjänstemän) 110 100 - - - 

Kostnadstäckning bygglov (exklusive myndighetsnämnd) 120% 117% 118% 118% 118% 

Kostnadstäckning bygglov (inklusive myndighetsnämnd) 98% 96% 80% 80% 80% 

Kundnöjdhet 91% 85% 80% 80% 80% 

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. 
 



 

20 
 

Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

Mätning-Beräkning-Karteringsverksamhet 
 
MBK-verksamheten har relativt många mätuppdrag, både 
till externa och interna parter och är därför händelsestyrd 
och konjunkturberoende avseende mätuppdrag. Externt 

avseende ny exploatering och lantmäteriuppdrag och 
internt framförallt mot vatten- och avloppsverksamheten.  
Förutom mätuppdrag pågår det en kontinuerlig uppdate-
ring av primärkartan med GIS-kopplingar till olika regis-
ter och databaser. 

 
      Nyckeltal 
MBK 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Antal nybyggnadskartor 36 20 30 30 30 

Antal husutsättningar 33 35 40 40 40 

Antal grundkartor 3 10 4 4 4 

Förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet 11 10 10 10 10 

Kundnöjdhet för nybyggnadskartor 85% 80% 85% 85% 85% 

Kostnadstäckning MBK 52% 52% 50% 50% 50% 

Fastighets- och städverksamhet 
 
Fastighetsverksamheten strävar efter att tillhandahålla 
energieffektiva lokaler för kommunens verksamheter som 
över tid underhålls så att kapitalförstöring undviks. Detta 
innebär att energianvändningen i de kommunala byggna-
derna, mätt som MWh/m2, årligen ska minska. Antalet m² 

outnyttjad lokalyta minskas successivt genom uthyrning 
och försäljning. Behovet av externt hyrda lokaler minskas 
genom ett bättre utnyttjande av kommunens egna lokaler. 
För budget år 2017 är underhållskostnaden 119 kr/m2. 
Kundnöjdhet med verksamheten ska mätas med NKI-
mätning under 2017. 

 
      Nyckeltal 
Fastighet 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Förvaltad lokalarea, m2 88 413 88 413 91 391 91 391 91 391 

varav externt förhyrda lokaler m2  5 820 5 819 8 798 8 798 8 798 

Outhyrda lokaler m2 - 9 075 3 046 3 046 3 046 

Energiförbrukning, MWh 13 269 13 562 13 014 13 014 13 014 

varav el, MWh 8 026 8 523 8 453 8 453 8 453 

varav fjärrvärme MWh 4 913 4 917 4 439 4 439 4 439 

varav olja MWh 17 0 0 0 0 

varav gas MWh 160 122 122 122 122 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 80 115 119 119 119 

Gatu- och parkverksamhet 
 
Gatu- och parkverksamheten har genom en utökad budget 
avsedd för reinvesteringar tagit fram en beläggningsplan 
utifrån tidigare inventering av vägstatus. Investeringarna 
sker under några år för att kunna samordnas med på-
gående utbyggnation av bredband, belysningsbyten och 
vatten- och avloppsarbeten. Åtgärderna kommer succesivt 
att minska behovet av reparationer framöver, vilket be-
räknas kunna balansera de ökade kapitalkostnaderna. 
Gatubelysningen kan utifrån utökad investeringsbudget 

åtgärdas till stor del. Genom byte från förbjudna kvicksil-
verlampor till LED-lampor kommer energiförbrukningen 
att minska drastiskt, vilket beräknas motsvara de ökade 
kapitalkostnaderna. 
 
Ombyggnation av parker, lekplatser och andra grönytor 
ska anpassas 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 utrust-
ning inom gatu- och parkverksamhetens område. 
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 
 

      Nyckeltal 
Gatu- och parkverksamhet 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Gator och vägar, asfalterade km 118,5 119,6 120,1 120,1 120,1 

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

Drift/underhållskostnad gator och vägar tkr/km 54,6 62,1 65,7 65,7 65,7 

Slitlager/underhållsbeläggning gator/vägar tkr/km 21,7 20,8 19,9 19,9 19,9 

Antal ljuspunkter 6 280 6 326 6 351 6 351 6 351 

Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad, tkr 0,76 0,71 0,73 0,73 0,73 

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. 
 
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 oförutsedd händelse. 

 
      Nyckeltal 
Hamn 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Antal ton fisk som landas 9 663 7 000 9 500 9 500 9 500 

Antal ton kommersiell frakt 7 268 9 000 6 000 6 000 6 000 

Antal gästnätter i hamnarna 6 828 6 000 5 500 5 500 5 500 

Antal uthyrda båtplatser 500 510 500 500 500 

Kostverksamhet 
 
Från och med 2016 överfördes ansvaret för kostverksam-
heten från barn- och utbildningsnämnden till samhälls-
byggnadsnämnden. Kostverksamheten ansvarar för upp-
handling, tillagning och distribution av mat till kommu-
nens barn, elever och äldreomsorg. 
 
I oktober 2013 slöts ett nytt livsmedelsavtal tillsammans 
med Ystad och Tomelillas 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 Sim-
rishamns kommun, har digitaliserats för att möjliggöra 
elektronisk handel.   
 
Det sker en förskjutning i verksamheten mot att mer til--
lagning 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 
samt socialnämnden.  

 
      Nyckeltal 
Kost 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Andelen ekologiskt - baserat på inköpsvärde     15% 15% 15% 

Andelen inköp utanför upphandlat sortiment     10% 10% 10% 

Stab, miljöstrategi 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. 
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Vatten- och avloppsverksamhet 
 
Vatten- och avloppsverksamheten omfattar drift och un-
derhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. 
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. 
 
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. 

 
      Nyckeltal 
Vatten och avlopp 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Antal anslutna fastigheter 9 130 9 204 9 254 9 254 9 254 

Anslutna fastigheter, vatten 8 995 9 064 9 114 9 114 9 114 

Anslutna fastigheter, spillvatten 8 698 8 768 8 818 8 818 8 818 

Effektivitet vattenproduktion 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

Producerad vattenvolym m3 1 700 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 

varav från Tomelilla kommun m3 112 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

varav vattenproduktion Kivik (Skogsdala VV) m3 139 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Debiterbar vattenvolym m3 1 486 000 1 400 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 

varav debiterbar volym Kivik m3 - - - - - 

Kostnad drift o underhåll per ledningsmeter vatten 21,9 - 22,0 22,0 22,0 

Kostnad drift o underhåll per ledningsmeter avlopp 26,5 - 26,0 26,0 26,0 

 
Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna 
sin bystruktur genom aktiviteter som 
stimulerar samhällsutveckling och inflytt-
ning. 
 

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

Bostadsförsörjningsprogram ska följas 
upp under 2017. 

 Bebyggelseplan enligt Översiktsplanen skall 
fullföljas. Artiklarna 24 ’’Hållbar utveckling’’ 
respektive 25 ’’Stadsplanering och lokal 
planering’’ prioriteras. 
 

Mäts via årlig projektredovisning samt 
via information på nämndsmöten. 

 Planlägga för minst 30 lägenheter per år 
med olika upplåtelseformer. 
 

Årlig träff med byggentreprenörer för 
aktiv marknadsföring av aktuella planer. 
 

1.2 Kommunen ska skapa möjligheter till 
bra pendlingsmöjligheter inom och utom 
kommunen genom utveckling av infra-
struktur. 
 

Flexibla transportkoncept inom begreppet 
’’Transport on demand’’ som komplement 
och stöd för linjetrafiken skall utredas och 
transportmodell presenteras. 
 

Rapporten är måluppfyllelsen. 
 
 
 
 

1.4 Kommunen ska prioritera arbete 
med inriktning på näringslivets möjlig-
heter till utveckling och etablering i 
kommunen. 
 

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

Projektet Sjöfartsstråket ska fortsätta 
under 2017. 

3. Demokrati   
3.3 Kommunen ska stärka sitt arbete för 
att uppnå ett bra bemötande av medbor-
garna. 
 

Service av allmänhet ska präglas av snabbt, 
enkelt och trevligt bemötande. 
 

Kundnöjdheten bör uppgå till 75 procent 
på förvaltningen. 
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Ansvarsområde 
 
• 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 kommunens samlingslokaler 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 39 253 41 263 42 187 42 987 42 987 

varav:           

Nämnd och förvaltningsledning1 3 916 4 274 4 240  
  

  

Kulturverksamhet 14 743 15 672 16 367    

Fritidsverksamhet 20 594 21 317 21 580     
1 Verksamhetsindelning 2015 är ändrad efter 2017 års organisation. 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Kultur- och fritidsnämnden har, förutom om- och uppräk-
ningar, fått tillskott på 200 tkr för år 2017 och ytterligare 
800 tkr från år 2018. Tanken är att den ökade ramen ska 
användas till ett museimagasin under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om detta under våren 2017. 
Enligt utredningen av museimagasin från 2015 kommer 
museimagasinet inklusive flyttkostnader att kosta om-
kring 600 tkr år 2017 om tidplanen håller. Detta betyder 
att besparingar behöver göras på skillnaden mellan 600  

 
tkr som hyra och flyttkostnader beräknas kosta 2017 och 
de 200 tkr i ökad ram. Omjusteringar inom budgetramen 
på 400 tkr har gjorts i form av att verksamheten nämnd 
och förvaltningsledning minskar antal nämndsammanträ-
den samt minskar budgeten för konsult till upphandling av 
fritidsentreprenader. Kulturverksamhet får minskad bud-
get för kulturaktiviteter samt minskade lönekostnader för 
biblioteket på grund av avgångsvederlag för 2017 som 
betalades ut 2016. Fritidsverksamheten får minskad bud-
get för bidrag till fritidsgårdar.  

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 656 4 756 1 000 350 3 405 
 
De planerade investeringarna för 2017 är inredning till ett 
nytt museimagasin om det kommer till stånd, spontanid-
rott/aktivitetsyta, konstinköp samt inventarier till förvalt-
ningen. En investeringsbilaga med godkända projekt vad 
investeringsramen får användas till finns sist i detta bud-
getdokument. 
 
Verksamhet 
 
Nämnd- och förvaltningsledning 
 
Verksamheten omfattar kultur- och fritidsnämnd och 
administration och gemensam service. I nämndverksam-
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, arrangemang, 
utbildningar och lokalbokningar. 
 
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 den 31 december 2017.

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Förvaltningschef: Peter Bernhorn 
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Kommunstyrelsen har beslutat om inriktning av framtida 
driftsformer för fritidsanläggningar. Under 2016 påbörja-
des ett arbete med en upphandling av driftentreprenad, ett 
arbete som kommer att fortsätta under 2017. Tobisviks 
camping kommer att läggas ut på långsiktigt arrende utan 
besittningsskydd samt simhall och utomhusbaden kom-
mer att upphandlas på driftentreprenad alternativt före-
ningsdrift.  
 
Förvaltningen har fått ett uppdrag att utreda behovet av 
Jonebergs sporthall, en utredning som redovisas i slutet av 
2016. I enlighet med nämndmålet 2016 skedde gemen-
samma lokalöversyner med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och berörda nyttjare i Jonebergs sporthall kring 
upprustning av sporthallen. Investeringarna i Jonebergs 
sporthall har tillfälligt avstannat i väntan på beslut om 
framtiden för sporthallen. 
 
Prognos för antal besökare i Korsavads simhall beräknas 
till 40 000 besökare under 2017. Nuvarande bedömning är 
att prognos för totalt antal lokalbokningar är 9 400 styck-
en år 2017, varav bokningar av sporthallar, gymnastiksa-
lar, konstgräsplan och danssal står för 80 procent. Korsa-
vadshallarna är inte inräknade. Den sammanlagda bok-
ningstiden prognostiseras till cirka 25 500 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. I 2017 års budget är det budgeterat 1 837 tkr i 
bidrag till föreningar.  
 
Allmän kulturverksamhet 
 
Den allmänkulturella verksamheten har som uppgift att 
stödja och stimulera kulturverksamhet. I verksamheten 
ingår egna kulturarrangemang, utställningsverksamhet, 
folkliga fester som valborg och nationaldagen, samord-
ning av barnkultur och publikationen Kulturguiden samt 
kultur- och arrangörsbidrag till föreningar och studieför-
bundsbidrag. För 2017 är budgeten för kultur- och arran-
görsbidrag 918 tkr och budgeten för studieförbundsbidrag 
600 tkr. Allmän kulturverksamheten ansvarar även för 
kommunens konstsamling samt inköp av konst, med en 
budget på 100 tkr årligen.      
 
Under 2017 kommer fokus bland annat att ligga på att 
stötta kreativa och kulturella företagare. Ett nämndmål för 
2017 är att gemensamt med näringslivet vidareutveckla 
kreativa och kulturella näringar, med syfte att underlätta 
och stimulera samhälls- och kulturutvecklingen. Att öka 
barn och ungdomars möjligheter till bland annat kulturell 
verksamhet är också ett nämndmål, med ett fortsatt sam-
arbete inom kulturkullerbyttan och 2017 års upplaga av 
Bästa Biennalen. Kultur är en kraft i samhället som 
sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. 
Detta betyder för oss att kulturen har en bred roll i sam-
hällsutvecklingen. Ett välfungerande, rikt och varierat 

kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av 
välfärdssamhället och Simrishamns kommun. 
 
Ungdomsverksamhet 
 
Verksamheten bedrivs främst på Ungdomens hus, Bénka-
dí, och består av öppen kultur- och fritidsverksamhet för 
ungdomar från årskurs 7 upp till 17 år. Bénka-dí har öppet 
tre kvällar i veckan och fokuserar på delaktighet, integrat-
ion och jämställdhet. Ungdomsverksamheten samarbetar 
även med andra förvaltningar och ideella aktörer för att 
stödja ungdomar som har behov av extra stöd. 
 
Bénka-dí arbetar för att få fler högstadieflickor och hög-
stadiepojkar att besöka och vara delaktiga i verksamheten. 
År 2016 kunde inte jämställdhetsmålet uppfyllas då be-
tydligt fler pojkar än flickor besökte verksamheten. Målet 
för 2017 är att 8 000 ungdomar ska besöka verksamheten, 
och att minst 40 procent är flickor och minst 40 procent är 
pojkar. Bénka-dí kommer att utöka arbetet för integration 
och kommer att samarbeta med övriga aktörer för att 
hjälpa fler ungdomar att starta egna eller upptäcka existe-
rande föreningsaktiviteter. 
 
En utredning kring lokal- och utvecklingsbehov för alla 
verksamheter på Kulturhuset Valfisken kommer att ge-
nomföras och kan möjligen påverka verksamhetens ut-
formning och utveckling under 2017. Förhoppningen är 
att kunna involvera ungdomar i utredningen och oavsett 
vilken inriktning som utvecklingen tar kommer ungdomar 
erbjudas möjligheten att vara delaktiga i processen.  
 
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 har samarbetspartners i Tanum, Danmark, Tyskland 
och Italien.  
 
Under 2017 kommer Österlens museum att fortsätta arbe-
tet med att förbättra magasinsmöjligheterna av de 80 000 
föremål och 100 000 arkivalier som museet har att för-
valta genom avtal med Föreningen för Fornminnes- och 
Hembygdsvård i Sydöstra Skåne. Förhoppningsvis kan 
inflyttning i Lyckebyhuset ske vid årsskiftet 2017/2018. 
Även digitaliseringen och publiceringen av samlingarna 
på nätet kommer att fortgå. 
 
Verksamheten i Hafreborg kommer att anpassas efter nya 
målgrupper. På första våningen öppnar digitala och tradit-
ionella verkstäder i SKRABBAN till påsk 2017. Mål-
gruppen är barnfamiljer samt skolklasser. Allt fler barn-
familjer och skolklasser söker sig till museet tack vare 
anställningen av en museipedagog. Inför produktionen 
och under första halvåret verksamheten är igång kommer 
en enkät att genomföras angående verksamheten för barn 
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och unga på museet. I processen kommer frågor kring 
jämställdhet och mångfald att diskuteras och bakas in. En 
ombyggnad av museibutiken kommer att ske i början av 
året för att presentera museet på ett tydligare vis redan i 
butiken och därmed öka besökssiffrorna och göra musei-
butiken attraktivare. 
 
Museichefen kommer under 2017 att fortsätta med rese-
arch och produktion av boken Simrishamn 900 år med 
hjälp av bidrag, bland annat från Herrlinska stiftelsen. 
Boken beräknas komma ut 2018–19. Arbete med destinat-
ionsutveckling gällande Simrishamn 900 år och ett 
skånskt hällristningscentrum kommer också att fortsätta 
2017. 
 
För att nå fler intresserade av museets programverksam-
het kommer det under sommaren 2017 att anordnas fort-
satta visningar i fält av hällristningarna samt fler stads-
vandringar än tidigare år. 
 
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 och programverksamhet 
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 medieutbud. Invånare med annat 
modersmål än svenska, äldre, funktionshindrade och barn 
och ungdomar är prioriterade grupper för verksamheten. 
Biblioteket är den största offentliga platsen i kommunen 
dit alla är välkomna på egna villkor med sina behov av 
information, litteratur och kultur. 
 

Att tillhandahålla biblioteksservice i hela kommunen är 
prioriterat och arbetet med att upphandla och inrätta en 
mobil biblioteksverksamhet pågår. 
 
Behovet av bibliotek som plats för informationssökning, 
livslångt lärande och kulturella aktiviteter bedöms fortsatt 
vara stor för många människor. Biblioteket har omkring 
105 000 besök och förmedlar 120 000 lån om året och 
prognosen är att talen består eller ökar. Under 2016 års 
första hälft ökade besökstalen med 15 till 40 procent. 
Bland besökarna märks ungdomar, ensamkommande barn 
och asylsökande flyktingar, där män utgör en stor andel. 
Bibliotekets program innehåller ett 80-tal evenemang och 
därutöver hålls aktiviteter riktade till prioriterade grupper. 
 
För att kunna tillgodose behovet av biblioteksservice, 
studieservice, lässtimulerande aktiviteter och förströelse 
behöver biblioteket renoveras och moderniseras de närm-
aste åren. Bland annat behöver lokalen nytt golv, bättre 
belysning och akustik. Som ett led i moderniseringen har 
biblioteket under året byggt en tyst läsesal med studieplat-
ser och öppnat ett nytt mötesrum. Tidskriftshörna och 
läsfoajé har förnyats och till hösten öppnar en enkel café-
verksamhet med självbetjäning för att tillgodose behovet 
av kaffe och wifi. En modernisering av barn- och ung-
domsavdelningen är också nödvändig om biblioteket ska 
kunna utföra sitt litteraturförmedlande och läsfrämjande 
uppdrag till en högt prioriterad målgrupp. Under 2016 har 
en projektgrupp arbetat fram ett förslag till en ny barn- 
och ungdomsavdelning. Biblioteket arbetar på olika sätt 
för att tillgodose ett behov av kulturhus som man upple-
ver efterfrågas i kommunen, bland annat med ett utökat 
program av aktiviteter.  
 

      Nyckeltal 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Antal besökare:      

Biblioteket 116 300 105 000 110 000 110 000 110 000 

Ungdomens hus 15 132 12 000 8 000 8 000 8 000 

Österlens museum 49 200 40 000 40 000 45 000 45 000 

Korsavads simhall 36 063 40 000 40 000 40 000 40 000 

      
Antal bibliotekslån 116 547 120 000 120 000 120 000 120 000 
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Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna 
sin bystruktur genom aktiviteter som 
stimulerar samhällsutveckling och inflytt-
ning. 
 

I samarbete med bland annat föreningslivet 
verka för ökat utbud av kvalitativa och attrak-
tiva mötesplatser för upplevelser, uttryck och 
skapande, särskilt fokus ska läggas på barn 
och ungdomar. 
 

Antal aktiviteter/evenemang som Bénka-
dí ordnar med föreningslivet eller övriga 
ideella verksamheter. 
 
Genomföra byavisningar/arkeologiska 
lektioner i skolorna, kopplade till de byar 
som finns representerade på respektive 
skola. 
 
Arbeta vidare med samhällsbyggnads-
förvaltningen kring samhällsplanering. 
(Museet) 
 
Läsfrämjande aktiviteter i årskurs 2, 6 
och på fritidshem. 
 
Andel barnaktiviteter av alla aktiviteter 
på biblioteket. 
 
Förstärka det läsfrämjande arbetet i 
förskolan. En plan samt genomförande. 
 

1.4 Kommunen ska prioritera arbete 
med inriktning på näringslivets möjlig-
heter till utveckling och etablering i 
kommunen. 
 

Gemensamt med näringslivet vidareutveckla 
KKN-verksamheterna, med syfte att under-
lätta och stimulera samhälls- och kulturut-
vecklingen. (KKN = kulturella och kreativa 
näringar.) 

Antal aktiviteter riktade till KKN-
företagare. 
 
Antal kulturfikaträffar, vilka bland annat 
besöks av KKN-företagare. 
 

2. Demografi   
2.2 Kommunen ska främja utveckling av 
service- och tjänsteutbudet riktat mot 
framförallt äldre. 
 

Arbeta för främjande av större tillgång till 
kultur för äldre, bland annat genom en kul-
turgaranti. 
 

Genomföra ett pilotprojekt för äldrebo-
enden och äldreföreningar kring kom-
munikation via ny teknikrobot. (Museet) 
 
Informationsträffar med kommunens 
hemtjänstgrupper om Boken kommer 
service, e-böcker, talböcker och Daisy-
spelare. 
 

2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

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

Antal årliga dialogträffar med föreningar. 
 
Antal dialogträffar/nätverksmöten till-
sammans med ideella krafter som 
Bénka-dí deltar i, med fokus på ökat 
engagemang, mångfald eller jämställd-
het. 
 
Arbeta tillsammans med museiförening-
ar och lokala museer kring integrations- 
och jämställdhetsfrågor. 
 
Antal aktiviteter på biblioteket med 
extern part som främjar engagemang 
och mångfald. 
 
Andelar deltagande kvinnor och män i 
bibliotekets aktiviteter. 
 

 Öka barn och ungdomars möjligheter till 
kunskapsinhämtning, delaktighet, gemen-
skap, tillgång till kulturell verksamhet och ett 
varierat utbud av idrott och fysiska aktivite-
ter. 

Antal årliga utbildningstillfällen med 
föreningar. 
 
Antal arrangemang inom kulturkuller-
byttanserien. 
 
Antal aktiviteter som Bénka-dí ordnar i 
naturmiljö. 
 
Arbeta vidare med att nå barn i och 
utanför skolan med olika program, 
workshops, visningar med mera. 
 
Antal barnbokslån/barn 0–17 år. 
 
Skapa en attraktiv ungdomsavdelning på 
biblioteket. 
 

 Bénka-dí och de föreningsdrivna fritidsgår-
darna ska vara tilltalande mötesplatser för 
såväl flickor som pojkar. 

Könsuppdelad statistik över antal besö-
kare/deltagare i verksamheter som 
Bénka-dí ordnar. 
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Verksamheterna – kultur- och fritidsnämnden 
3. Demokrati   
3.2 Kommunen ska utveckla metoder för 
att kunna ge medborgarna möjligheter till 
påverkan och insyn i kommunens ar-
bete. 
 

Utveckla de demokratiska möjligheterna att 
påverka kultur- och fritidsutbudet. 
 

Andel programaktiviteter på Bénka-dí 
som ungdomar har föreslagit, planerat 
eller aktivt påverkat. 
 
I samband med att museets utåtriktade 
funktioner ses över att utföra enkäter 
kring aktivitetsrum för barn samt utställ-
ningsverksamheten. 
 
Aktiviteter som ger deltagarna medie- 
och informationskompetens. (Biblioteket) 
 
Andel av bibliotekets aktiviteter som är 
användarinitierade och/eller där delta-
garna är medskapande. 
 
Tillämpa metoder för att utveckla verk-
samheten i användarstyrd riktning, 
exempelvis enklare frågemetoder och 
intervjuer. (Biblioteket) 
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Ansvarsområde 
 
Bedriva verksamheter inom följande områden: 
• Förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg och fri-

tidshem 
• Grundskola och grundsärskola 
• Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

• Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna 

• Elevhälsa 
• Kulturpedagogisk enhet 
• Naturskolan Österlen 

 
Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 349 908 356 608 367 627 368 127 368 127 

varav:           

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 82 994 85 586 91 601     

Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 122 361 125 857 132 267     

Gymnasieverksamhet 66 622 71 867 70 912   

Vuxenutbildning 4 215 3 240 3 810   

Gemensamma verksamheter (Elevhälsa, Kulturpedago-
gisk enhet, Naturskolan Österlen, förvaltningskontor, 
politisk verksamhet) 
 

73 716 70 058 69 037     

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Den ekonomiska ramen för 2017 är beräknad utifrån 
kommunens prognos över antal folkbokförda barn och 
elever i juni 2016. Antalet inskrivna barn och elever är 
väsentligt fler än demografiberäkningen i juni 2016. Antal 
folkbokförda i Simrishamn har ökat kraftigt sista kvartalet 
2016 och kommer att fortsätta att öka första halvåret 
2017. 
 
Migrationsverkets aviserade omstrukturering av boenden 
2017 kommer sannolikt att påverka barn- och elevantalen 
negativt. Nämnden följer utveckling noga och har i plan 
för 2017 tagit detta i beaktande. 
 
För att möta de ökade barn- och elevantalen har förvalt-
ningen ställt krav på verksamheterna att produktiviteten 
måste öka med tre procent, vilket även går att utläsa av 
nyckeltalen för respektive verksamhet. 
 
Hur barn- och elevantalen kommer att utvecklas 2017 - 
2019 är mycket svårt att prognostisera och beräkningar 
för perioden bedöms i nuläget mycket osäkra. 
 
Utbyggnaden av Simrislundsskolan samt etableringen av 
förskolemodulen Kometen är viktiga för att möta de 
ökade elevantalen och minska kön inom förskolan. 
 

Behoven av insatser för nyanlända i form av förberedel-
seklass, studiehandledning på modersmål, språkintrodukt-
ion inom gymnasieskolan (IMSPR) samt utbildning för 
vuxna i svenska (SFI) ökar. Bidragsfinansieringen utgörs 
dels av bidrag för asylsökande samt delar av etablerings-
bidraget som beviljas till nyanlända med permanent up-
pehållstillstånd.  
 
De inskrivna i verksamheten minskar inte på kort sikt 
utan introduktionstiden bedöms vara 1–2 år. Bidragen 
från Migrationsverket kommer sannolikt inte att räcka för 
att täcka samtliga omkostnader för introduktion 2017. 
Förvaltningen bedömer att utvecklingen 2018–2019 
kommer att innebära en övergång till successivt minskade 
barn- och elevantal. 
 
Förutom ovan nämnda satsningar så genomförs även 
inom budgetram följande satsningar: 
 
SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) – en ständigt på-
gående process inom förvaltningen i syfte att förbättra 
måluppfyllelsen och det kollegiala lärandet. 
 
PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation) är ett 
utvecklingsarbete initierat av Sveriges Kommuner och 
Landsting. Modellen används som ett verktyg för att tyd-
liggöra utvecklingsområden och styrkor inom aktuell 
skolenhet. Borrby skola och Österlengymnasiet är först ut 
med att tillämpa modellen. 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Christer Granqvist (S) 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
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Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 

Internredovisningen utvecklas ytterligare inom förvalt-
ningen och är ett led att kunna leverera siffror i enlighet 
med skolkostnadsutredningen som förväntas bli en realitet 
2018. 
 
Handledning av prioriterade personalgrupper som till 
exempel kuratorer och socionomer i syfte att utveckla 
yrkesrollerna och förbättra arbetsmiljön för grupper med 
hög arbetsbelastning. 
 
Gröna Nyckeln syftar till att Simrishamns elever ska få 
en lustfylld, likvärdig och verklighetsanknuten undervis-
ning med utgångspunkt i naturen genom utomhuspedago-
gik. 
 

Sommarkulturskolan som genomfördes första gången 
sommaren 2016 blev ett mycket lyckat projekt där barn 
erbjuds kulturaktiviteter under några sommarveckor. 
 
Praktikersättning till ungdomar inom Kommunalt aktivi-
tetsansvar riktar sig till ungdomar i åldern 16–20 år. 
Verksamheten Ung Sluss erbjuder en individuell utveckl-
ingsplan, utbildningsinsatser och coachande samtal i 
grupp och enskilt. Målsättningen är att i första hand er-
bjuda studier och i andra hand etablering på arbetsmark-
naden. 
 
Skolbiblioteken kommer, efter påpekande från Skolin-
spektionen, att prioriteras och innebär satsningar på fysisk 
miljö som personella resurser. 

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 3 747 4 962 2 000 3 000 3 600 

 
Förvaltningen har under 2016 tagit fram en IKT-strategi 
som prioriterar målet att alla lärare och elever har tillgång 
till en egen dator eller surfplatta. Under 2017 kommer alla 
elever i årskurs 4 och 7 samt nya elever på gymnasiesko-
lan att erbjudas utrustning i samband med skolstart höst-
terminen 2017. En IKT-strategi finns upprättad och regle-
rar kommande IT-satsningar. 
 
I investeringsbudgeten ges även prioritering för inventa-
rier i förskolor och skolor för att tillhandahålla en god 
arbetsmiljö för elever och personal. 
 
Verksamhet 
 
Verksamheterna genomsyras av en gemensam strävan 
mot att ge varje barn och elev möjlighet att utvecklas så 
långt som möjligt. Den samlade kompetens och erfarenhet 
som finns i organisationen ger en god grund att stå på i 
det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Med blicken mot omvärlden kan vi konstatera att vi står 
inför gemensamma utmaningar i våra verksamheter. Bris-
ten på legitimerade förskollärare, lärare och fritidspeda-
goger är påtaglig i hela landet och rekryteringsläget är 
stundvis svårt. Detta påverkar även Simrishamns kom-
mun.  
 
Under 2015/16 kom ett stort antal barn och elever från 
andra länder till Simrishamn. Vi vet inte vilka beslut som 
fattas gällande de nyanlända barn och elever som redan 
nu befinner sig i våra verksamheter och inte heller hur in- 
och utflytt kan komma att bli framöver. Arbetet med 

nyanlända ställer helt nya krav på personal och organisat-
ion i både förskolor och skolor. Kraven gäller ökad kom-
petens för befintlig personal, men det innebär också be-
hov av helt nya personalkategorier. Tillkommer gör också 
behovet av en mer flexibel organisation för att kunna 
möta ständiga förändringar. 
 
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 
Förskolan är en egen skolform och den är frivillig. För-
skola erbjuds alla barn från ett år och som har föräldrar 
som studerar eller förvärvsarbetar. Förskolan ska stimu-
lera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möj-
lighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och 
utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med 
vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig 
uppgift för förskolan.  
 
Förskolorna i Simrishamns kommun är indelade i två 
områden, Förskoleområde Syd med fem förskolor samt 
pedagogisk omsorg (traditionellt familjedaghem) och 
Förskoleområde Nord med sex förskolor. 
 
Efterfrågan på barnomsorg i centralorten Simrishamn är 
hög med köer som följd. Förvaltningen har erhållit kritik 
från Skolinspektionen med uppmaning att korta köerna. 
Förvaltningen har upphandlat en modullösning vid An-
nelund förskola och verksamheten Kometen startar janu-
ari 2017. 
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Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 

Vi står inför utmaningen att möta Skolverkets nya riktlin-
jer gällande barngruppernas storlek i förskolan. Riktmär-
ket är 6–12 barn för barn i åldrarna 1–3 år och 9–15 barn 
för barn i åldrarna 4–5 år.  
 
Fritidshemmet är frivilligt och dess uppgift är att komplet-
tera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt 
för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller stu-

dier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 
och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid samt 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I Sim-
rishamns kommun erbjuds fritidsverksamhet på alla 
grundskolor, vilka har verksamhet för grundskolans tidi-
gare år.

      Nyckeltal, antal barn och elever i pedagogisk 
omsorg, förskola, fritidshem (årssnitt) 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Kommunal Pedagogisk omsorg 28 28 29 28 27 

Kommunal Förskola 476 472 516 500 480 

Kommunal Fritidshem 428 424 464 460 450 

Fristående Pedagogisk omsorg 12 12 12 12 12 

Fristående Förskola 135 134 147 147 147 

Fristående Fritidshem 253 250 274 274 274 

Totalt 1 332 1 320 1 442 1 421 1 390 

 
Grundskola och förskoleklass 
 
Förskoleklassen är en frivillig skolform och erbjuds alla 
barn från det år de fyller sex år. Förskoleklassens uppdrag 
är att stimulera elevernas utveckling och lärande och 
förbereda dem för fortsatt utbildning. I Simrishamns 
kommun erbjuds förskoleklass i de fem grundskolor som 
har verksamhet för grundskolans tidigare år. 
 
Grundskolan påbörjas från höstterminen det år då barnet 
fyller sju år till och med vårterminen i årskurs 9. Utbild-
ningen är obligatorisk, vilket innebär att barnet har rätt till 
utbildning. Grundskolan ingår i ett målstyrt system med 
stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om 
ramarna i lagar och förordningar. Huvudmannen (i vårt 
fall kommunen) har tillsammans med skolans rektor hu-
vudansvar för den dagliga verksamheten. I Simrishamns 
kommun erbjuds grundskoleverksamhet inom Skolom-
råde Simrislund (två enheter), Skolområde Syd (en enhet), 
Skolområde Nord (tre enheter) och på Skolområde Kors-
avad (en enhet). 
 
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 
som inte bedöms kunna nå upp till grundskolan kun-
skapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ut-
bildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar 
och består av nio årskurser.

En stor utmaning för grundskolans organisation är att 
säkerställa att resurserna fördelas utifrån elevernas behov 
och går till riktade pedagogiska insatser efter genomförda 
analyser, snarare än till dyra och små undervisningsgrup-
per och höga lokalkostnader.  
 
Förvaltningen har under 2016 arbetat fram en ny resurs-
fördelningsmodell som syftar till att ge förutsättningar för 
en likvärdig skola och att resurser riktas till barn och 
elevers individuella behov. Detta regleras, lag 2014:458, 
vilket innebär ett tydligt krav på att kommuner fördelar 
resurser utifrån elevers behov. 
 
Den omflyttning av elevgrupper som ägde rum inför hös-
ten 2016, samt förestående tillbyggnad på Simrislunds-
skolan, innebär att ytterligare lokalbehov inte föreligger 
på kort sikt. Genom att utnyttja befintliga lokalytor har 
förvaltningen kostnadseffektivt anpassat verksamheten till 
det kraftigt ökande elevantalet. 
 
Förvaltningen prognostiserar ett vikande elevantal till 
läsåret 2017–2018. Totalt för gruppen förskoleklass till 
årskurs 9 beräknas elevunderlaget minska med 60 elever. 
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      Nyckeltal, antal elever i grundskola och försko-
leklass (årssnitt) 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Kommunal Förskoleklass 135 118 85 84 84 

Kommunal Åk 1–3 365 367 368 360 360 

Kommunal Åk 4–6 363 358 427 410 410 

Kommunal Åk 7–9 386 384 445 430 430 

Fristående Förskoleklass 28 30 53 50 50 

Fristående Åk 1–3 132 130 149 145 145 

Fristående Åk 4–6 142 168 167 165 165 

Fristående Åk 7–9 152 156 136 130 130 

Andra kommuner 32 17 29 20 20 

Totalt 1 735 1 728 1 859 1 794 1 794 
      Kvalitetsnyckeltal kommunala skolenheter      

Elever i åk. 9, kommunal skola, som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen andel (%) Totalt 

75,0 83,1    

Elever i åk. 9, kommunal skola, som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen andel (%) Pojkar 

61,0 79,6    

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Totalt 221,3 243,6    

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Pojkar 192,7 225,3    

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Flickor 250,8 256,6    

 
Gymnasieskola 
 
Gymnasieverksamheten har som målsättning att erbjuda 
önskad utbildning för alla ungdomar i Simrishamns 
kommun. Kommunen har ett samverkansavtal med kom-
muner i Skåne och västra Blekinge vilket innebär att ele-
verna blir förstahandsmottagna. Gemensam gymnasiean-
tagning och fritt sök för eleverna inom samverkansområ-
det ingår även i detta avtal. Detta innebär att det är viktigt 
för våra gymnasieskolor att ständigt vara i framkant och 
ha en tydlig strategi för rekrytering av elever på kort och 
lång sikt. 
 

Utbildningsplatserna på lärlingsprogrammen på Öster-
lengymnasiet är begränsade varför det krävs stor samord-
ning av utbildningarna för att kostnaderna ska bli rimliga. 
Introduktionsprogrammet språkintroduktion är nu omfat-
tande med flera undervisningsgrupper. Elevtillströmning-
en till den nya gymnasieskolan Nova Academy har varit 
över förväntan och från och med höstterminen 2016 är 
skolan fullt utbyggd med ett elevantal på cirka 180 elever. 
 
Gymnasiesärskolan är ett alternativ till gymnasieskolan 
och vänder sig till elever med utvecklingsstörning. Gym-
nasiesärskolan är en frivillig skolform. 

      Nyckeltal, antal elever i gymnasieskolan (års-
snitt) 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Österlengymnasiet 137 216 205 190 160 

Nova Academy 87 150 181 181 181 

Fristående verksamhet eller andra kommuner 380 224 318 315 310 

Totalt 604 590 704 686 651 
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Kommunal 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, särvux, är en utbildnings-
form för kommuninvånare som är över 20 år med en  
utvecklingsstörning. Inom särvux får deltagarna kunskap-
er och färdigheter som behövs i arbete, boende och på 
fritid. Särvux är en kostnadsfri utbildning och motsvarar 
grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola. Ut-
budet av kurser har utökats för att motsvara individuella 
behov och efterfrågan.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) gäller för ung-
domar upp till 20 år som fullgjort skolplikten, men som 
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 
program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsva-
rande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt pro-
gram om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever 
som inte har fått examensbevis, utan endast ett studie-
bevis, ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på 
något av introduktionsprogrammen ingår även i kommu-
nens aktivitetsansvar, då ett introduktionsprogram inte är 
ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. 
 
Att bedöma antalet elever inom främst svenska för in-
vandrare (SFI) är då många vuxna fortfarande befinner sig 
i en asylprocess mycket svårt. Rätten till SFI inträder då 
permanent uppehållstillstånd erhålls. 

 
      Nyckeltal, antal elever i kommunal vuxenutbild-
ning (årssnitt) 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Svenska för invandrare (SFI) 120 100 100 100 100 

Grundläggande vuxenutbildning 15 15 15 15 15 

Gymnasial vuxenutbildning 45 50 30 30 30 

Totalt 180 165 145 145 145 

 
Gemensamma verksamheter 
 
Den Kulturpedagogiska enhetens verksamhet utgörs av en 
frivillig verksamhet bestående av instrumental- och vo-
kalundervisning, orkester-, ensemble- och utåtriktad verk-
samhet som dans, bildkonst, film och teater. Det finns 
även en verksamhet som integreras i grundskolan genom 
Kulturgarantin. Den innebär att alla grundskoleelever 
garanteras kulturupplevelser varje skolår, att eleverna 
själva får skapa och reflektera, samt att de ordinarie lärar-
na får kontinuerlig kompetensutveckling inom kultur. 
Verksamheten utgör bas för de barn och ungdomar som 
vill fortsätta att utbilda sig till musiker, artister och kultur-
pedagoger. 
 
Elevhälsan är en verksamhet bestående av specialpedago-
ger, kuratorer, psykologer och skolsköterskor. Elevhälsan 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  Detta 
sker bland annat genom handledande verksamhet gente-
mot lärare och lärarlag som arbetar med barn med sär-
skilda behov samt med ett mobilt team. 

Det mobila teamet arbetar enbart ute i grundskolans och 
gymnasieskolans skolmiljöer med sina specialkompeten-
ser och med fokus på verksamhetsstöd åt rektor, pedago-
ger och barn/elever. Teamet bistår med kartläggning, 
handledning och samordning av olika resurser kring 
barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Naturskolan Österlen startade sin verksamhet hösttermi-
nen 2015 med en målsättning att bidra till att ge elever i 
grundskolan i Simrishamns kommun ytterligare förutsätt-
ningar att tillägna sig ny kunskap, främst inom ämnet 
biologi, men alla skolämnen berörs. Naturskolan komplet-
terar undervisningen i skolan och är ett extra stöd och ger 
inspiration för elever, vilka skolan ibland kan ha svårt att 
motivera. 
 
Naturskolan Österlen ska även: 
• kunna erbjuda lärarlag fortbildning i biologi och ut-

omhuspedagogik. 
• kunna erbjuda stöd för grupper som kan vara i behov 

av extra insatser, såsom särskola, klasser med många 
nyanlända och klasser med problem inom gruppen. 

• kunna erbjuda förskolor uppsökande verksamhet, 
vilket innebär att en pedagog från naturskolan besöker 
förskolorna och ger pedagogerna hjälp att själva bed-
riva utomhuspedagogik. Detta kan även ske på skol-
lov. 

• kunna erbjuda förskolor besök på naturskolan. 
• erbjuda gymnasieskolor utomhuspedagogik och att 

själva boka besök när det passar in i deras undervis-
ning. 

• bedriva integrationsprojekt. 
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Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 

Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna 
sin bystruktur genom aktiviteter som 
stimulerar samhällsutveckling och inflytt-
ning. 
 

Skolresultaten bidrar till en större inflyttning 
av barn till kommunen. 

Koladas statistik och kommunens egen 
statistik visar att fler barn har flyttat in till 
Simrishamns kommun jämfört med 
2016. 
 

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

Naturskolan Österlen ger elever i grundsko-
lan mer kunskap om miljön. 

Det systematiska kvalitetsarbetet visar 
att 90 % av kommunens grundskole-
elever deltagit i Gröna nyckeln. 
 

2. Demografi   
2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen skapar 
förutsättningar som medverkar till en bättre 
hälsa bland barn och unga. 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet visar 
att aktiviteter med koppling till barns och 
ungas hälsa har genomförts.  
 

3. Demokrati   
3.2 Kommunen ska utveckla metoder för 
att kunna ge medborgarna möjligheter till 
påverkan och insyn i kommunens ar-
bete. 
 

Förutsättningar ges för ett större inflytande 
för barn och unga i förskolans/skolans verk-
samheter. 
 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet visar 
att barn och unga upplever att de har fått 
större inflytande. 
 

3.3 Kommunen ska stärka sitt arbete för 
att uppnå ett bra bemötande av medbor-
garna. 
 

Förskolans/skolans verksamheter utvecklas 
för att öka barns/ungas trygghet och minska 
diskriminering och kränkande behandling.  

Det systematiska kvalitetsarbetet visar 
att verksamheterna utvecklats och att 
tryggheten ökat. 
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Verksamheterna – socialnämnden 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 
Socialnämnden består av fyra huvudområden, vård och 
omsorg, LSS/socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, 
hälso- och sjukvård samt en övergripande administration 
utöver den politiska verksamheten. 
• Området för vård och omsorg består av särskilt bo-

ende, hemtjänst, korttidsvistelse, demensteam, anhö-
rigstöd, uppsökande verksamhet, dagcentral och dag-
verksamhet.  

• LSS-området omfattas av gruppboende, daglig verk-
samhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, fritids-
verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri, ledsa-
garservice, avlösarservice, kontaktpersoner samt stöd-
familjer.  

• Området för individ och familjeomsorg ska utifrån 
individens behov erbjuda bistånd och social service i 
form av råd, stöd eller behandling. Avdelningen an-
svarar också för kommunens flyktingmottagande, in-
tegration, ensamkommande flyktingbarn, serverings-
tillstånd samt kommunala hyresgarantier. 

• Hälso-och sjukvårdsavdelningen arbetar med hälso- 
och sjukvårdsfrågor och rehabilitering.  

• Den övergripande administrationen omfattar bland 
annat ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, kommu-
nens leasingbilar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
personligt ombud samt handläggarenheten.

Ekonomisk ram  
 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Budgetramen ökar mellan åren 2016 och 2017 med 8,3 
mnkr. Denna ökning består till största del av pris- och 
lönekompensation med en ökning av 10,5 mnkr. Justering 
av kapitalkostnaderna har gjorts med en ökning på 0,1 
mnkr.  
 
Ökning av hyreskostnader inom socialförvaltningen har 
ökat ramen med 0,7 mnkr. De centrala licenskostnaderna 
för IT delas också ut till förvaltningarna och ökar ramen 
med 0,5 mnkr. Starten av Kontakt Simrishamn minskar 
socialförvaltningens ram med 1,1 mnkr. Tilldelning av 
statligt stöd gällande ökad flyktingtillströmning till kom-
munen ökar ramen med 1,0 mnkr samtidigt som tilldel-
ningen på 4,4 mnkr för 2016 tas bort (engångsbidrag). 
Övrig ökning av ramen utöver ovan nämnda justeringar 
uppgår till 1,0 mnkr. 
 

Vård och omsorg  
De största förändringarna inom vård och omsorgs budget 
är att stänga ett korttidsboende och genomföra besparing-
en på korttidsboendet med 5,5 mnkr. Under de senaste 
åren har korttidsboendets beläggning minskat och behovet 
för denna verksamhet är fortsatt lägre vilket leder till 
tomma platser. Det har också varit lägre antal hemtjänst-
timmar 2016 vilket vi bedömer fortsätter 2017. Budgeten 
för hemtjänsten har ökats något med 2016 års utfall som 
bas. Detsamma kan sägas om särskilt boende. Antal 
tomma lägenheter har varit fler under 2016 jämfört med 
tidigare år. Budgeten är också här justerad med en mindre 
ökning med 2016 års utfall som bas. Övriga verksamheter 
har räknats upp enlig löne- och priskompensation förutom 
ledningen som justerats för extra tjänster 2017. Beslutet 
om att medarbetarna har rätt till önskad sysselsättnings-
grad kommer att innebära en kostnadsökning för avdel-
ningen bland annat eftersom en bemanningsenhet behöver 
tillskapas för att kunna genomföra önskad sysselsätt-
ningsgrad för medarbetarna. 
 

      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 420 598 439 792 451 133 452 833 452 833 

varav:           

Vård och omsorg 247 240 267 508 259 607     

LSS/socialpsykiatri  80 954 85 682 93 075    
 
 

  
Individ- och familjeomsorg 38 515 36 551 43 266   

Hälso- och sjukvård 38 621 38 245 38 914     

Nämnd och administration 15 268 11 806 16 271   

Socialnämnden 
 
Ordförande: Pia Ingvarsson (S) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
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Verksamheterna – socialnämnden 

Under 2018 beräknas hemtjänsttimmarna och behov av 
plats på särskilt boende att öka. Även det kommande 
hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att innebära kostna-
der i form av kompetensutveckling av medarbetare. 
 
LSS/socialpsykiatri  
Budgetökningen inom LSS/socialpsykiatrin beror på 
ökade kostnader inom daglig verksamhet under 2016. 
Budgeten måste ökas inom denna verksamhet 2017. Per-
sonlig assistans kommer också att behövas ökas under 
2017 då det kommit in nya beslut om personlig assistans 
under 2016. Det är också fler beslut inom korttidsvistel-
sen som medför en ökning av budgeten för denna verk-
samhet. Cirka 3,5 mnkr är ökningen inom dessa tre verk-
samheter. Övriga verksamheter är uppräknade enligt löne- 
och priskompensation. Under 2017 kommer verksamhet-
en att arbeta för att lösa boende för målgruppen utan att 
starta ett nytt LSS-boende. Bedömningen är att ett nytt 
boende kommer att behövas 2018. Under senare delen av 
2016 ökade antal beslut gällande socialpsykiatrin och 
insatsernas omfattning ökade också vilket indikerar att 
denna typ av insats kommer att öka framöver. 
 
Individ och familjeomsorg 
Ökningen av budgetramen inom individ- och familje-
omsorgen beror på ökad budget för institutionsvård under 

enheten för vuxna och ökad budget under barn och familj 
då placeringarna ökat under senare del av 2016. Kostna-
den för försörjningsstöd bedöms ligga på samma nivå 
2017 som i år men under 2018 kommer troligen utbetal-
ning av försörjningsstöd att öka på grund av hårdare kon-
kurrens på arbetsmarknaden, Försäkringskassans striktare 
bedömningar av läkarintyg vid sjukskrivning samt att 
många flyktingar avslutar sin etableringsfas och riskerar 
arbetslöshet.  
 
Hälso- och sjukvård  
Budgeten för hälso- och sjukvårdsavdelningen räknas upp 
med löne- och priskompensationen. 2018 beräknas nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet vara i full drift vilket kommer 
att innebära att verksamheten har behov av utökat antal 
tjänster. 
 
Nämnd och övrig administration 
De största budgetförändringarna på administrationen är en 
extra tjänst till handläggarenheten, utökning med en tjänst 
till administrationen som ska arbeta med personalfrågor, 
ökade licenskostnader, ökade hyreskostnader, ökade kapi-
talkostnader och övrig ökning av ramen.  
 

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2015 

Budget  
2016 

Budget  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

            Ram 3 178 6 603 4 000 4 000 4 150 

 
Trygghetsskapande IT-produkter och IT-utveckling är de 
största investeringarna som kommer att genomföras under 
2017. Ett nytt verksamhetssystem implementeras på soci-
alförvaltningen för att effektivisera IT-systemen och an-
vändningen av IT. Trygghetsskapande IT-satsning blir ett 
digitalt nyckelhanteringssystem som kommer att byggas 
ut 2017. Trygghetslarm och hjälpmedel är återkommande 
investeringar som också utvecklas under 2017. Inventarier 
investeras där det finns störst behov under 2017.   
 
Verksamhet 
 
Vård och omsorg 
 
Den kommunala verksamheten består av nio kommunala 
enheter, två enheter på LOU och en enhet på LOV. Totalt 
beviljades cirka 209 583 hemtjänsttimmar under 2015, 
under 2016 har timmarna sjunkit och kommer troligen att 
ligga under 200 000 när året är till ända. Antal säboplatser 
per den 31 december 2015 var 302 stycken, varav 158 i 
kommunal regi, 90 i entreprenad (Lillevång och 
Hammenhög) och 54 på LOV (Joneberg). En avdelning 
på ett boende i Borrby (Cissela) stod tom halva 2016 och 
beräknas kunna stå tom hela 2017 då behov av insatsen 

troligen inte kommer att överskrida redan befintliga plat-
ser. Utöver det finns det 31 korttidsplatser vilka inte varit 
fullbelagda det senaste året. Bedömningen är att ett kort-
tidsboende kan hållas stängt under 2017 utan att det på-
verkar brukarna negativt. Den demografiska utvecklingen 
innebär att det långsiktigt behövs ytterligare tillskott med 
ett antal lägenheter. Detta finns beskrivet i vård- och 
omsorgsplanen och fram till 2022 behövs ett nettotillskott 
på 60 stycken. Dock är bedömningen att 2017 kommer att 
likna 2016 i antal insatser för brukarna. 
 
Arbetet inom vård och omsorg behöver ständigt utvecklas 
för att möta brukarnas behov och för att kunna erbjuda 
medarbetarna en god arbetsmiljö. Fortsatta granskningar 
och uppföljningar av verksamheterna kommer att ske och 
det kommer under året att presenteras förslag på hur för-
valtningen kan följa upp specifika områden som nämnden 
önskar belysa. 
 
Att individualisera insatserna så de möter brukarnas spe-
cifika behov är ett av verksamhetens mål. Aktiviteter för 
brukarna som bor i särskilt boende och även i ordinärt 
boende kommer man att arbeta med under 2017. 
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Verksamheterna – socialnämnden 

Tekniska hjälpmedel och IT både för att brukarna ska 
kunna vara så självständiga som möjligt och för att under-
lätta till exempel administrationsdelen av undersköters-
kornas och enhetschefernas arbete intensifieras under 
2017, bland annat genom att ett av kommunens särskilda 
boenden är utsett till testplats där olika hjälpmedel och 
teknik ska prövas under strukturerade former. 
 
Det förebyggande arbetet måste utvecklas och ett led i 
detta är att medel för att driva projekt samlas centralt för 
att samordning ska kunna ske och uppföljning samt im-
plementering ska ske strukturerat. 
 
Ett nytt hemsjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och 
regionen har processats fram och beräknas träda i kraft 
våren 2017 med helårseffekter 2018. Avtalet innebär att 
allt fler svårt sjuka kommer att vårdas i hemmet. Detta 
betyder att kompetensen hos undersköterskor behöver 
höjas, olika former av samarbete i team tillsammans med 
hemsjukvården kommer att behöva bildas och under 2018 
ska denna mer kvalificerade hemsjukvård kunna bedrivas 
dygnet runt vilket troligen innebär att chefer behöver vara 
tillgängliga på obekväm arbetstid.  
 
Antal äldre i åldern över 85 år kommer att öka 2018 och 
framåt. Det är i den åldern behov av hemtjänstinsatser och 
särskilt boende ofta blir aktuellt. Bedömningen är att antal 
hemtjänsttimmar och beläggningen på särskilt boende 
kommer att öka 2018 och sedan fortsätta stiga.  
 
Nämndens mål bedöms vara uppfyllt eller delvis uppfyllt 
vid årsskiftet. Kartläggning av anhörigas behov av stöd 
har skett och anhörigstödet kommer att utvecklas och 
förändras under 2017 för att möta målgruppen på ett 
bättre sätt. Avseende mål att yngre med demenssjukdom 
ska erbjudas aktiviteter och stöd utifrån sin livssituation 
görs i stor utsträckning men dokumenteras inte tillräckligt 
tydligt. Att alla brukare ska erbjudas aktiviteter och stöd 
utifrån individuella behov är något avdelningen fokuserar 
på under 2017 bland annat genom aktivitetssamordnare 
och ny utredningsmetod.  
 
LSS/socialpsykiatrin 
 
Verksamheten består av åtta kommunala enheter. Totalt 
finns för närvarande 44 platser inom gruppboende 
/trapphusboende. Under 2015 hade cirka 85 brukare nå-
gon form av sysselsättning via daglig verksamhet. Under 
2016 ökade detta med nästan 15 personer. LSS har även 
fritidsverksamhet samt korttidsvistelse för barn och unga. 
Tomelilla kommun köper platser på korttidsvistelsen och 
det är en insats som utnyttjas till fullo. 
 
Socialpsykiatrins verksamheter omfattar boendestöd, 
särskilt boendestöd (Kompassen), sysselsättning och 
träffpunktverksamhet. Per den 31 december 2015 var det 
54 personer med beviljat beslut om dessa insatser. Det var 
24 män och 30 kvinnor.  
 

Arbetet med att skriva en ny plan för LSS och socialpsy-
kiatrin har pågått under året och beräknas vara klar våren 
2017. Man har bland annat arbetat med fokusgrupper där 
brukare och deras anhöriga har fått berätta vad man öns-
kar framöver inom olika områden såsom boende, syssel-
sättning och fritid. När det gäller boende är det tydligt att 
verksamheten även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 
olika former av boende för målgruppen. Även om behov 
av boende i form av trapphusboende eller satellitboende 
där man har en egen lägenhet men har tillgång till en 
gemensamhetslägenhet där det också finns personal är en 
boendeform man önskar i allt större utsträckning så kvar-
står även behovet av boende i gruppboende.  
 
Behoven hos brukarna inom LSS och socialpsykiatrin är 
oerhört skiftande och verksamheten måste hela tiden 
förändras både gällande insatsernas utformning och gäl-
lande metoder i arbetet om brukarna ska kunna erbjuda 
insatser på hemmaplan. Att kunna erbjuda olika boende-
former i kommunen är något man fortsätter att arbeta 
med. Det är bara några enstaka brukare som har en extern 
placering och önskan är att fortsätta utveckla verksamhet-
en så majoriteten av brukarna kan få insatser på hemma-
plan där de har sin trygghet med anhöriga och vänner. 
 
Det har skett en ökning avseende brukare som har rätt till 
daglig verksamhet. Verksamheten upplever att det blir allt 
svårare för målgruppen att få plats på den ordinarie ar-
betsmarknaden och detta är något som troligtvis kommer 
fortsätta. Detta innebär fortsatt utökning av dagliga verk-
samheter och man arbetar både med att hitta olika arbets-
uppgifter som matchar brukarnas förmågor och att hitta 
lokaler där verksamheten kan bedrivas. 
 
Målgruppens behov har förändrats de senaste åren och 
fler brukare har idag behov av insatser där stöd ges "en till 
en" vilket är personal- och kostnadskrävande. Brukarnas 
situation är alltmer komplex där det förekommer miss-
bruk, bristande föräldraförmåga och psykisk ohälsa. Sam-
arbete både inom förvaltningen och med externa aktörer 
är nödvändigt för att ge brukarna det stöd de behöver. I 
och med brukarnas sammansatta problematik ställs allt 
högre krav på medarbetarna som ska kunna hantera svåra 
och ibland våldsamma situationer. Kompetensutveckling 
och handledning är av största vikt och något verksamhet-
en kommer behöva fortsätta att satsa på. 
 
Under 2017 kommer verksamheten att försöka hantera 
behov av LSS boende på ett sätt som inte innebär att nytt 
boende behöver etableras. Detta är dock något som kan 
förändras under året beroende på antal insatser och bru-
karnas behov av boendeform. Inom två år kommer dock 
nytt boende att behövas och då i form av trapphusboende. 



 

37 
 

Verksamheterna – socialnämnden 

Nämndens mål för verksamheten avseende delaktighet 
beräknas vara uppfyllt. Vad gäller samordnade och tidiga 
insatser så kommer det målet troligen inte vara uppfyllt 
vid årsskiftet. Arbetssättet som har påbörjats under 2016, 
att gemensamt med individ- och familjeomsorgen hand-
lägga ärenden/insatser, har inte hittat sin form på ett bra 
sätt än. Detta arbete fortsätter under 2017 där också för-
delningen av budgetposterna förtydligar strävan att ut-
veckla öppenvård och gemensamma insatsen "Förstärkta 
insatser i samverkan". 

 
Individ- och familjeomsorg 
 
Individ- och familjeomsorg består av ledning, en enhet för 
vuxna, en enhet för barn och unga samt en enhet för integ-
ration. Verksamheten bedriver myndighetsutövning för 
barn/unga och vuxna samt intern öppenvård både i form 
av individinriktade insatser och i serviceinsatser. I sam-
verkan med barn- och utbildningsförvaltningen sker för-
äldrautbildning och barngruppsverksamhet. Inom verk-
samheten bedrivs också ungdomsboende för ensamkom-
mande barn. 
 
Utvecklingen av öppenvårdsverksamheterna står i fokus 
under 2017. Inom barn- och ungdomsenheten behöver 
verksamheten utveckla de tidiga insatserna för att försöka 
förhindra negativ utveckling där barn och deras familjer 
får behov av insatser som till exempel placering eller där 
barn och unga far illa under flera år eftersom de inte får 
det stöd de behöver. Samverkan inom förvaltningen men 
även med förskola/skola, BUP och barnhälsovården är 
nödvändig för att kunna utveckla ett gott förebyggande 
arbete. 
 
När det gäller målgruppen vuxna måste den interna öp-
penvården förändras under 2017 för att möta klienternas 
behov. Unga kvinnor med psykisk ohälsa och ett avance-
rat drogmissbruk är en grupp som ökat under de senaste 
två åren. Denna målgrupp har behov av olika insatser från 
både kommun och region för att ha en möjlighet att leva 
ett drogfritt liv. Stöd i öppenvård för de som avslutat en 
behandling är också något som måste utvecklas då risken 
att återfalla i missbruk är stor. Boende, sysselsättning och 
den psykiska hälsan är av stor vikt för att vara drogfri och 
god samverkan mellan huvudmännen är nödvändig. 
 
Arbetet med integration kommer att förändras under 
2017. I och med det stora antal flyktingar och ensam-
kommande barn som kom hösten 2015 har man under 
2016 varit tvungna att inrikta sig på att få fungerande 
boende för de personer som kommit till kommunen. Un-
der 2017 sker stora förändringar i Migrationsverkets 
schablonersättningar vilket innebär att enheten förändrar 
sitt sätt att arbeta. Under 2017 kommer man att utveckla 
olika former av stödboenden och även arbetet med integ-
ration kommer att förändras och förstärkas. 
 
Den nationella överenskommelsen gällande vård för per-
soner med missbruksproblematik pekar ut ett antal meto-
der man bedömer som effektiva behandlingsmetoder och 

man pekar även ut vilken huvudman (kommun, primär-
vård, slutenvård) som ska erbjuda behandlingen. KBT är 
en metod man bedömer vara framgångsrik och detta inne-
bär att kommunens verksamhet i egen regi framöver 
måste kunna erbjuda personer med missbruk olika be-
handlingar, vilket leder till att medarbetarna behöver 
utbildas i olika behandlingsmetoder. 
 
Kostnaden för försörjningsstöd tros öka under 2018 på 
grund av konkurrens på arbetsmarknaden, striktare be-
dömningar av läkares underlag vid sjukskrivningar samt 
att många flyktingar lämnar etableringsfasen och löper 
risk att hamna i arbetslöshet. 
 
Nämndens mål att unga kvinnor och män ska ges tidiga 
och samordnade insatser bedöms inte uppnås 2016. Fort-
satt utveckling av den interna samverkan kommer att 
arbetas med under 2017. Det har även avsatts en budget-
post för de gemensamma insatserna. 
 
Hälso- och sjukvård 
 
Den kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar 
gentemot vård och omsorg och LSS-verksamheterna. 
Rehab arbetar måndag till fredag och har även förutom 
rehabilitering hand om bostadsanpassning och hjälpme-
del. Rehab har dessutom hand om hjälpmedel till kom-
muninvånarna från 20 år och äldre, vid de tillfällen dom 
är i behov av hjälpmedel till exempel efter operation. 
Distriktssjuksköterska/sjuksköterska bemannar hälso- och 
sjukvården dygnet runt i kommunen. En av vardera speci-
aliteten, distriktssjuksköterska och sjukgymnast, beman-
nar vårdplaneringsteamet som planerar för personers 
hemgång från sjukhus. 
 
Verksamheten kommer under 2017 att fortsätta arbeta för 
att utveckla det förebyggande arbetet för att minska fall-
skador, liggsår, nutrition och fortsätta arbeta med smärt-
skattning. Då fler svårt sjuka vårdas i hemmet ställs krav 
på verksamheten att utvecklas och förändras för att be-
möta patienterna behov. Under 2017 kommer verksam-
heten att se över arbetssätt, metoder och administrativa 
arbetsuppgifter. Att använda medarbetarnas kompetens 
där den bäst behövs är centralt.  
 
Hälso- och sjukvårdsavtalets utvecklingsdel kommer att 
starta under våren 2017. I början kommer avtalet att gälla 
vardagar och kontorstid men från januari 2018 beräknas 
avtalet gälla dygnet runt. Detta innebär att sjuksköterskor 
och eventuellt rehab personal samt enhetschefer kommer 
att behöva vara tillgängliga på icke kontorstid. Sjukskö-
terskorna arbetar redan idag dygnet runt och det är svårt 
att förutspå vad avtalets arbetssätt kommer att innebära. 
Det man har sett i Malmö där liknande arbetssätt funnits 
en tid är att sjuksköterskor binds upp av arbetsuppgifter 
de ej kan delegera och några av dessa arbetsuppgifter är 
också den vård som är vanligast i hemmet. Detta innebär 
att verksamheten under 2017 måste se över organisation-
en och möjligheten till teamarbete med andra yrkeskate-
gorier. 
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Verksamheterna – socialnämnden 
Bedömningen är att verksamheten under 2018 kommer att 
behöva utökas med några tjänster, dock är det idag oklart 
vilken typ av tjänster man behöver utöka med då detta 
beror på hur arbetet kan organiseras.  

 
Nämnd och administration 
 
Den övergripande administrationen är en servicefunktion 
till förvaltningens chefer vad gäller uppföljning av eko-
nomi, stöd vid upphandling och avtal samt stöd till enhet-
ernas assistenter. I administrationen finns också medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska, avgiftshandläggare, 
nämndsekreterare och personligt ombud. 
 
I den övergripande administrationen finns också led-
ningsgruppen och utvecklingsteamet. Dessa har ett ge-
mensamt ansvar att driva förvaltningens arbete framåt. 
Ledningsgruppen bestående av förvaltningschef och av-
delningschefer är uppdragsgivare till utvecklingsteamet. 
Utvecklingsteamet arbetar utifrån uppdragsdirektiv och 
återkopplar till ledningsgruppen regelbundet. Teamet 
ansvarar också för analyser som ligger till grund för bud-
getarbete och verksamhetsplanering. 
 
Behov finns att utveckla stödet till enhetscheferna som 
idag förväntas hantera en mängd olika arbetsuppgifter och 
samtidigt utveckla verksamheten, ha koll på IT-utveckling 
och vara idérika när det gäller att rekrytera personal till 
bristyrken. Ledningsgruppen ska under 2017 ha fokus på 
utveckling och uppföljning av verksamheter och även 
balansera så att verksamheter går i takt så mycket som 
möjligt.  
 
Frågan kring rekrytering är en återkommande och svår 
fråga. Hur man rekryterar, kontakt med olika

utbildningar/skolor och marknadsföring är några av frå-
gorna. Att arbeta med detta samt att jobba med god ar-
betsmiljö, hantera svåra personalfrågor samt arbetet med 
önskad sysselsättningsgrad och nya avtal är inte något 
som cheferna har möjlighet att hantera på ett bra sätt. Det 
har under de senaste åren blivit tydligt att socialförvalt-
ningen har så många anställda att personalenheten inte har 
möjlighet att ge det stöd som efterfrågas. Det har blivit 
alltmer tydligt då personalenheten under långa perioder 
haft vakanser och möjligheten att ge stöd har varit liten. 
En del saker är inte heller något som personalenheten har 
som uppgift, till exempel utveckla rekryteringsförfarande, 
marknadsföring och liknande. Detta är dock en stor del av 
chefernas arbete och något som kommer att bli allt vikti-
gare i takt med ökat behov av personal i kombination av 
svårigheterna att rekrytera till majoriteten av förvaltning-
ens yrkeskategorier. Utifrån detta föreslår verksamheten 
att man anställer en medarbetare med kunskaper inom 
personalfrågor.  
 
Omsorgshandläggarna finns inräknade i budgetposten för 
nämnd och administration. Handläggarna har under 2016 
haft en hård arbetsbelastning med inkommande ärenden 
och komplexa ärenden. Detta har gjort att man inte har 
kunnat följa upp insatser på det sätt som nämnden önskar 
då man har varit tvungen att prioritera ärendehandlägg-
ning. För att omsorgshandläggarna ska ha möjlighet att 
handlägga och följa upp insatser på ett bra sätt föreslås 
handläggarenheten förstärkas med en tjänst. Under 2017 
kommer man att implementera IBIC vilket är en utred-
ningsmetod där individens förmågor och behov framgår 
tydligt. Förebyggande hembesök ingår idag i handlägga-
renheten och detta är en viktig del i förvaltningens före-
byggande arbete. Möjligheten att utveckla innehållet i 
dessa besök ska ses över 2017.  

 

 

      Nyckeltal 
 

Bokslut  
2015 

Budget 
2016 

Budget  
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019  

            Antal hemtjänsttimmar 209 600 210 000 200 000 210 000 220 000 

Särskilt boende, antal brukare 284 284 280 282 282 

LSS boende, antal brukare 43 43 45 46 46 

Daglig verksamhet LSS, antal brukare 
 

97 97 108 110 110 

Antal placeringar barn unga IFO 12 12 10 9 8 

Försörjningsstöd utbetalningar (mnkr) 8,3 6,0 6,0 6,5 6,5 



 

39 
 

Verksamheterna – socialnämnden 

Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

2. Demografi 
2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan 

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

Samordning ska ske i 75 % av alla ären-
den.  
 
80 % ska vara nöjda, eller mycket nöjda 
på frågor om trygghet, insatser i tid samt 
samordning. 

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

 
80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda 
på frågor om samordning, att bli lyssnad 
på, insatser i tid. 

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

Samordning ska ske i 75 % av alla ären-
den. 
 
Andelen placeringar i förhållande till andra 
insatser ska minska jämfört med mått 
2016. 
 

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

Av samtliga bedömningar av behov av 
insats samt vid samtliga upprät-
tande/revideringar av genomförandeplan 
ska det framgå att hänsyn tagits till livssi-
tuationen. 
 

 Anhöriga till yngre dementa ska erbjudas 
stöd utifrån sin vardagssituation. 

Av samtliga bedömningar av behov av 
insats ska framgå att man har uppmärk-
sammat och erbjudit stöd till anhörig. 
 

3. Demokrati 
3.2 Kommunen ska utveckla metoder för 
att kunna ge medborgarna möjligheter till 
påverkan och insyn i kommunens arbete 

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

Det ska i samtliga insatser framgå att 
barnet/den unge varit delaktig vid upprät-
tande/revidering av genomförandeplan. 
 
I brukarundersökning IFO ska resultat 
ligga på eller över rikssnitt för ungdomar 
på fråga 3 och 5 (tillfrågad och möjlighet 
till påverkan). 
 

 Familjehem som tar emot barn och ung-
domar för placering ska ges stöd. 

Samtliga familjehem ska uppleva att de är 
nöjda eller mycket nöjda med det stöd de 
får. 
 

3.4 Kommunen ska arbeta långsiktigt och 
aktivt mot alla former av diskriminering 
och för främjande av jämställdhet 

Flickor och pojkar, kvinnor och män får 
lika tillgång till social omsorg och sociala 
tjänster på likvärdiga villkor. 

För samtliga brukare/klienter som berörs 
av ovanstående mål ska framgå att social 
omsorg och sociala tjänster getts på 
likvärdiga villkor. 
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Bilaga – investeringsbudget 

Investeringsbudget per nämnd 
 
       Investeringsbudget per nämnd 
(tkr)  

Godk proj  
2016–19 

Ram  
2016 

Ram  
2017  

Ram  
2018  

Ram 
2019 

Totala 
ramar 

              Kommunstyrelsen  10 848 7 658 930 930 1 330 10 848 

Samhällsbyggnadsnämnden 223 020 86 137 33 000 17 000 22 500 158 637 

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram 89 728 42 728 24 000 23 000 0 89 728 

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöåtgärder 26 250 0 2 500 3 000 4 500 10 000 

Kultur- och fritidsnämnden 9 511 4 756  1 000 350 3 405 9 511 

Barn- och utbildningsnämnden 13 562 4 962 2 000 3 000 3 600 13 562 

Socialnämnden 18 753 6 603 4 000 4 000 4 150 18 753 

Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 0 0 3 515 3 515 

Summa skattefinansierad verksamhet 391 672 152 844 67 430 51 280 43 000 314 554 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 203 964 77 200 24 798 21 000 15 243 138 241 

Summa inklusive vatten och avlopp 595 636 230 044 92 228 72 280 58 243 452 795 
Anläggningsavgifter vatten och avlopp -9 809 -2 027 -2 129 -2 300 -3 353 -9 809 

Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter 585 827 228 017 90 099 69 980 54 890 442 986 

 
Godkända projekt visar i vad respektive nämnd får inve-
stera. För planeringsperioden 2017–2019 kommer god-
kända projekt att avse det som redovisas i denna bilaga, 
dock med avdrag för det som slutligen kommer att ha 
använts 2016. 
 
Ramar anger vilka belopp som får användas respektive år. 
Ej använda investeringsmedel 2016 överförs automatiskt 

till 2017 års ram. Kommunfullmäktiges förfogande avser 
budgeterat investeringsutrymme som ännu inte har förde-
lats till någon nämnd. 
 
På följande sidor specificeras respektive nämnds investe-
ringsbudget. 
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Bilaga – investeringsbudget 
  

Investeringsbudget i detalj 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

  Kommunstyrelsen 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
IT-inventarier 1 608 
E-tjänster 2 090 
Fiberutbyggnad 800 
Inventarier, KLK 406 
Beslutsstödsystem 865 
Wifi-zoner 800 
Inventarier ESF-projekt 150 
Medlemsinsats, Kommuninvest 4 129 
Summa godkända projekt 10 848 
  
Tilldelade ramar  
Ram 10 848 
varav:  
2016 7 658 
2017 930 
2018 930 
2019 1 330 

  Kultur- och fritidsnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
Inventarier 1 100 
Reinvesteringar sporthall 120 
Utbyte bokhyllebelysning, bibliotek 600 
Bokbuss 2 300 
Friidrottsutrustning, Korsavad 30 
Spontanidrottsplats 1 560 
Skyddstaket, Korsavads IP 50 
Konstinköp 406 
20 läsplatser, bibliotek 180 
Meröppet bibliotek 200 
Arkivhyllsystem museum 140 
Inredning nytt museimagasin 1 125 
Förändrad verksamhet i Hafreborg 500 
Ny barn- och ungdomsavdelning biblioteket 1 200 
Summa godkända projekt 9 511 
  
Tilldelade ramar  
Ram 9 511 
varav:  
2016 4 756 
2017 1 000 
2018 350 
2019 3 405 

  Barn- och utbildningsnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
Inventarier m.m. 12 112 
IT-utrustning ”En till en” 1 250 
Övrig IT-utrustning  200 
Summa godkända projekt 13 562 
  
Tilldelade ramar  
Ram 13 562 
varav:  
2016 4 962 
2017 2 000 
2018 3 000 
2019 3 600 

  Socialnämnden 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
Trygghetslarm 1 700 
Inventarier, LSS, IFO och VoO 2 540 
IT-utveckling  6 210 
Hjälpmedel 5 500 
Upplevelsecykel1 450 
Trygghetsskapande IT-produktion1 2 353 
Summa godkända projekt 18 753 
1Ursprungligen del av IT-utveckling nu specificerade  
  
Tilldelade ramar  
Ram 18 753 
varav:  
2016 6 603 
2017 4 000 
2018 4 000 
2019 4 150 

Samhällsbyggnadsnämnden, 
skattefinansierat 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
Fastighet  
Inneklimatåtgärder ventilation 2 000 
Trafiksäkerhet inom skola 600 
Brandskydd 1 700 
Tillgänglighetsanpassning 500 
Energisparåtgärder 2 000 
Utemiljö förskolor och skolor 3 800 
Badanläggningar, reinvestering 9 000 
Tak, reinvestering 3 500 
Fönsterbyte, reinvestering 4 000 
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  Samhällsbyggnadsnämnden, 
fortsättning (tkr) 

Godkänt  
2016–19 

  Fastighet, fortsättning  
Sporthallar, reinvestering 12 000 
Teknisk utrustning fritidsanläggningar 2 550 
Hjälmaröd 3:25, inköp mark 2 604 
Belysning skolor 1 400 
Offentliga rummet  
Bäckhalladalen, Simrishamn 600 
Tätortsnära natur 1 700 
Toalett, Borrby 1 548 
Toalett, Brantevik 750 
Parkeringsplatser 1 162 
Spontanidrottsplats 3 575 
Skåneled, vandringsgångväg 172 
Strandrastplats 790 
Hammenhögs bycentrum 1 954 
Åbackarna 1 292 
Tommarpsån, vattenåtgärder 1 500 
Skillinge bycentrum 8 307 
Jonebergs torg 4 500 
Skillinge torg, busshållplats 2 450 
Utsmyckning 2 196 
GC-väg, Tumatorpsvägen 2 150 
Projekteringspott 1 655 
Tobisviks camping 7 914 
Maskin och utrustning, gata och grönt 1 752 
Sjöfartsstråk, Simrishamn 11 675 
Gatu- och torghandel 217 
GC-väg, Kivik Solgläntan 1 900 
Tobisviks strandbad, Simrishamn 10 100 
Belysningar 1 761 
Östergatan, reinvestering 2 299 
GC-väg, Kivik-Brösarp 5 000 
GC-väg, Simrisvägen 350 
GC-väg, Hammenhög-Hannas/S:t Olof-Rörum/  
Hammenhög-Borrby/Tommarp-Gärsnäs 2 200 
GC-väg, Skillinge-Mälarhusen 7 000 
GC-väg, Fabriksgatan/Lindhagagatan 950 
GC-väg, Fredalsgatan 800 
Kristianstadsvägen, infart 1 000 
GC-väg, Stenbocksgatan 2 000 
Åtgärder gamla Viaduktsvägen 500 
Åtgärdsvalsstudie Kivik 3 900 
Gatunamnskylt, systemskift 1 000 
Utsmyckning västra rondell 1 300 
Trafiksäkerhetsåtgärder 1 200 
Nya träd enligt trädplanen 1 000 
Förnyelse av lekplatser 1 400 
Fibernät, återställning 100 

  Samhällsbyggnadsnämnden, 
fortsättning (tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Offentliga rummet, fortsättning  
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 
Markreglering 200 
Flytt GC-väg Lindhagagatans förlängning 400 
Stenbergs strädde 250 
Samordnings mötesspår Gärsnäs 1 200 
Motorburen ungdom 500 
Samordning VA-projekt 2 000 
Ombyggnad Lindhaga 1 500 
Bilar 3 000 
Hamnar  
Hamninvesteringar 4 514 
Isverk 4 478 
Hamnar reinvestering, statusbedömning 7 781 
Flytbryggor, Småbåtshamnen 323 
Flytbrygga, Kiviks hamn 700 
Plan och bygg  
Inventarier, bygglov 225 
Inventarier, planverksamhet 200 
Digitalt bygglovsarkiv 1 700 
Mätning-Beräkning-Kartering  
Kartförsörjning 575 
Kostverksamhet  
Inventarier tillagningskök 1 678 
Skollokaler  
Skollokaler, byskolor 5 985 
Gymnasium centrum etapp 2 250 
Österlengymnasiet ombyggnation 5 678 
Simrislundskolan tillbyggnad 14 510 
Summa godkända projekt 223 020 
  
Tilldelade ramar  
Ram 158 637 
varav:  
2016 86 137 
2017 33 000 
2018 17 000 
2019 22 500 
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  Samhällsbyggnadsnämnden,  
reinvesteringsprogram 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
Energisparåtgärder extra paketet 2 345 
Reinvestering parkmiljöer 19 854 
Gatubelysning byte av lampor 18 078 
Reinvestering gator 49 451 
Summa godkända projekt 89 728 
  
Tilldelade ramar  
Ram 89 728 
varav:  
2016 42 728 
2017 24 000 
2018 23 000 
2019 0 

  Samhällsbyggnadsnämnden,  
miljöåtgärder 
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
El-laddstolpar byarna 250 
Inköp elbil inkl laddnätverk 3 300 
Installation solceller 3 000 
Teknisk utrustning för biogas 600 
Vattenvårdsprogram Tommarpsån 7 000 
Vattenvårdsprogram Kvarnbybäcken 100 
Utredning vattendrag våtmarker 4 000 
Inköp mark för reservatsbildning 8 000 
Summa godkända projekt 26 250 
  
Tilldelade ramar  
Ram 10 000 
varav:  
2016 0 
2017 2 500 
2018 3 000 
2019 4 500 

  Samhällsbyggnadsnämnden,  
vatten- och avloppsverksamheten  
(tkr)  

Godkänt  
2016–19 

  Projekt  
Brösarp-Maglehem, överföringsledning 1 000 
Förstärkning vattenleverans Brösarp-Kivik 30 140 
Brösarp, ny borra 2 398 
S:t Olof-Stiby överföringsledning 1 000 
Vattenledningar 3 000 
Förstärkning Brantevik-Simrishamn 500 
Förstärkning Smedstorp-Hammenhög 6 000 
Saneringsprojekt, övriga 40 000 
Legalisering av vattentäkter 4 884 
Vattenverk, skalskydd 603 
Hamnabro, avhärdning 12 000 
Gärsnäs, högreservoar 600 
Stengården, förråd/personalutrymme 10 000 
Stengården, övrigt 2 500 
Kivik ARV, utbyggnad/kapacitetsökning 11 980 
Scada-system övervakning 2 000 
Stengård, ny styrning skrapor 2 300 
Avloppspumpstationer 6 000 
Slamhantering, Stengården 1 500 
Stengården, IVL-projekt 13 351 
Kommunal vattenförsörjningsplan 2 000 
VA-serviser 3 724 
Landsbygdsvattenförsörjning 8 984 
Fordon 2 000 
Överföringsledning Tommarp-Bjärsjö 20 000 
Vattenverk 4 000 
Avloppsreningsverk 8 000 
Ystadvatten 500 
Reservoar 1 000 
Tryckstegring 1 000 
Anläggningsutrustning 1 000 
Summa godkända projekt 203 964 
  
Tilldelade ramar  
Ram 138 241 
varav:  
2016 77 200 
2017 24 798 
2018 21 000 
2019 15 243 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Kontrasterna i 
en levande 

kommun gör alla 
dagar bättre

När du ändå är här - 
varför inte stanna?
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