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BUDGETKOMMENTARER (inkluderande förslaget till tilläggsbudget) 
 

Budgetprocessen 
 
Kommunens budgetprocess har inneburit att nämnderna inkom med sina budgetskrivelser i maj 2018. Dessa skrivelser 
innehöll äskanden och besparingsmöjligheter avseende driftbudgeten, investeringsäskanden och preliminära nämndmål. 
Därefter skedde en central beredning av budgetmaterialet. Kommunstyrelsen fastställde den 15 augusti preliminära 
ramar. Syftet med dessa ramar var att utgöra planeringsunderlag för nämnderna/förvaltningarna. 
 
Då kommunallagen reglerar att det är nyvalt fullmäktige som ska fastställa budgeten återupptogs budgetarbetet efter 
valet. I slutet av november fastställde fullmäktige budgeten. Beslutet omfattade skattesats, mål för god ekonomisk 
hushållning, driftramar, investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudgetar. Redan i samband med detta 
beslut aviserades om att en tilläggsbudget skulle presenteras i början av 2019. Dessa budgetkommentarer inkluderar 
förslaget till tilläggsbudget. 
 
Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt budgeten möjlighet att göra en översyn av nämndsmålen och besluta om 
reviderade mål. Därtill ska en internbudget utarbetats utifrån av fullmäktige fastställda ramar. I mars 2019 ska 
nämnderna informera fullmäktige om internbudget och slutliga nämndsmål. 
 
Budgetförutsättningar 
 
Budgeten innebär en oförändrad skattesats, det vill säga 20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten. Befolk-
ningen uppgår till 19 317 den 1 november 2018, det vill säga det datum som styr var kommunalskatt ska betalas under 
2019. För åren 2020 och 2021 utgår beräkningen från oförändrad befolkning.  
 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och internhyra, för 2018 har till 2019 uppräknats med en sammanvägd 
löne- och priskompensation på i genomsnitt cirka 2,6 procent. Löne- och prisuppräkning de två åren därefter uppgår till 
2,8 respektive 2,9 procent. Nivån på respektive nämnds kompensation beror på en vägning av andelen lönekostnader 
och andelen övriga kostnader. Noteras bör att den bedömda kompensationsnivån avser kostnadsökningar mellan 
kalenderåren. 
 
Nämndernas ramar har justerats utifrån faktisk förändring av kapitalkostnader samt till följd av omräknade internhyror. 
 
Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling skulle påverka enligt följande: 
• Förändrad skattesats med 0,25 procentenheter motsvarar cirka 10,0 mnkr i intäkter. 
• Förändrade generella, invånarrelaterade statsbidrag till kommunsektorn på 1 Mdkr påverkar Simrishamn med cirka 

1,3 mnkr (dock beroende på fördelningen mellan kommuner och landsting). 
• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 invånare motsvarar cirka 5,1 mnkr. 
• En skillnad på bedömd och faktisk löneutveckling på 1 procent uppgår till cirka 7 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 ekonomisk 
hushållning. 
 
När det gäller finansiella mål kan det lagstadgade balanskravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna, 
anses utgöra ett minimikrav för kommunens ekonomi. Andra utgångspunkter är att kommunens ekonomi behöver vara 
sådan att det finns en reserv för oförutsedda händelser. Kommunen ska också klara svängningar i konjunkturen med 
åtföljande förändringar i skatteunderlaget utan större ingrepp i verksamheten. 
 
Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller:  
• Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. 
 
Det övergripande målet konkretiseras i följande finansiella mål: 
• Balanskravsresultatet ska för respektive år minst uppgå till 1 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning och 

fastighetsavgift. 
• Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut vara avgiftsfinansierad. 
• Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inte lånefinansieras. Undantag görs dock för inve

steringar som följer av fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram (KF § 113/15). 
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Avsikten med nedan angivna 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 finansiella 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: 

Verksamhetsmål med inriktning  
på god ekonomisk hushållning 

Mäts igenom Koppling till god ekonomisk  
Hushållning 

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

Befolkningsstatistik över tid. Genom ett positivt flyttnetto ges möjlighet 
att bibehålla den goda servicenivån i 
kommunen. 

Frisknärvaron understiger inte 95 procent.                                          
(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen) 

Statistisk 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 
sjukdomsrelaterade 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 
budget.  
(Uppföljningsansvar: samhällsbyggnads-
nämnden) 

Nedlagda underhållskostnader i 
förhållande till underhållsplaner. 
Konkretiseras efterhand som planer 
fastställs. Planerna ska vara fastställda 
senast under 2018. 

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

Eleverna i kommunens grundskola åk 9 
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 
utbildningsnämnden) 

Barn- och utbildningsförvaltningens 
årliga attitydundersökning – elever. 

Kvaliteten i kommunens skolor mäts 
utifrån elevers rekommendation. 
Mätningen används för att visa att de 
resurser kommunen 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 framtiden. Hela 
kommunen ska vara levande.  
Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och byarna emellan med sina starka identiteter gör oss unika i 
förhållande till andra kommuner. Tillsammans ska vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, alltifrån att 
påverka kollektivtrafikens utveckling till att nyttja nya kommunikationskanaler, exempelvis digitala.  
Kommunens fysiska planering ska utveckla de tillgångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt medvetet sätt. 
Planering ska ske så att belastningen på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga mötesplatser och utveckla 
nya.  
Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett breddat utbud som motsvarar behov och förväntning hos 
dagens och morgondagens medborgare.  
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Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering 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 kommunen 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 är också 
förutsättningar för att man ska bli en förespråkare för sin kommun.  
Kommunens skolor ska ge eleverna de bästa möjligheterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är nyckeln. 
Verksamheten inom förskolan, skolbarnomsorg och skola ska präglas av likvärdighet och ge alla barn och unga 
samma förutsättningar till lärande.  
Vår omsorg bygger på respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. Man ska ha möjlighet att leva 
självständigt som möjligt, nu och i framtiden. Kommunens bostadsbyggande ska följa medborgarens behov genom 
livets skeenden.  
En anledning till att man trivs bättre i Simrishamns kommun är det rika kulturutbudet och det kontrastrika 
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 annor-lunda 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 förändring ses som möjligheter. 
Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politiker, tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt samtala om 
aktuella frågor för att ta vara på kunskap, kompetens och engagemang. Ökad kontakt ska stimuleras genom att 
befintliga kanaler, som exempelvis ”Framtidsverkstäderna” utvecklas och genom att hitta och använda nya 
kommunikationskanaler. 

 
De strategiska utvecklingsområdena ligger till grund för fokusområden, d.v.s. de områden som det särskilt ska fokuse-
ras på under motsvarande ungefär en mandatperiod. Följande fokusområden har fastställts att gälla från och med 2017:  
 

1. Fokusområden avseende geografi 
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna sin bystruktur genom aktiviteter som stimulerar samhällsutveckling och 

inflyttning. 
1.2 Kommunen ska skapa möjligheter till bra pendlingsmöjligheter inom och utom kommunen genom utveckling 

av infrastruktur. 
1.3 Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen 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 insyn 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. 
 



4 
 

Utifrån fokusområdena har nämnderna att besluta om mer konkreta mål i form av nämndsmål. 
 
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 verksamhetskravet. Hänsyn ska dock tas till verksamhetskrav på grund av 
lag eller annan tvingande föreskrift. Nämnderna har såväl befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder för att hålla både 
budgetens ram och för att genomföra budgetens intentioner. 
 
När avvikelse befaras ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om 
åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att endast i de fall 
nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen erhåller under året ekonomisk uppföljning från nämnderna i form av gemensamma helårsprognoser. 
Till kommunfullmäktige lämnas information i delårsrapporten, vilken även inkluderar en av helårsprognoserna, samt i 
årsredovisningen. 
 
Driftbudget 
 
Basen för beräkningen avseende 2019 utgörs av budget 2018. Detta års budgetram kompletterat med vissa justeringar, 
se bilaga till dessa budgetkommentarer, utgör Basram 2019. Denna ram syftar till att visa en uppräknad ram till 2019 års 
kostnadsnivå med hänsyn tagen till aktuella, ekonomiskt neutrala justeringar. Skillnaden mellan Basram 2019 och Ram 
2019 utgörs av tillskott.  
 
Tabell 1 

Driftbudget (tkr) "Basram" -19 Förslag -19 Förslag -20 Förslag -21 

Kommunfullmäktige  -1 135 -1 185     

Revision* -1 260 -1 260     

Valnämnd -350 -350     

Överförmyndare -2 880 -2 880     

Kommunstyrelse -85 897 -88 947     

Byggnadsnämnd -833 -833     

Samhällsbyggnadsnämnd -52 894 -54 644     

Kultur- och fritidsnämnd -44 955 -45 455     

Barn- o utbildningsnämnd -390 842 -395 192     

Socialnämnd -477 547 -484 947     

Internhyressystemet 0 0     

Nämnderna -1 058 593 -1 075 693 -1 075 693 -1 075 693 

Pris- och lönekomp 0 0 -28 200 -57 900 

Verksamheten -1 058 593 -1 075 693 -1 103 893 -1 133 593 

Finansiering 1 074 142 1 074 142 1 103 542 1 129 042 

Årets resultat 15 549 -1 551 -351 -4 551 

Från pensionskapitalet* 12 200 12 200 12 200 12 400 

Balanskravsresultat 27 749 10 649 11 849 7 849 
** I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel). 
 
”Basramen” utgörs således av 2018 års ram upp- och omräknad till 2019. Skillnaden mot föreslagna ramar för 2019 
utgörs därmed av tillskott motsvarande 17,1 mnkr, varav 11,0 mnkr ingår i föreliggande förslag till tilläggsbudget.  
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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 verksamhetsområde fördela sin budgetram utifrån antagna reglementen, mål och 
riktlinjer. 
 
Finansieringen har för planperioden beräknats enligt följande: 
 
Tabell 2 

Finansiering (tkr) Förslag -19 Förslag -20 Förslag -21 

Pensioner -67 500 -73 500 -76 000 

Interna pensionsavgifter 37 300 38 500 40 000 

Interna kapitalkostnader 62 442 64 142 66 142 

Personalkostn (semester) -1 200 -1 200 -1 200 

Kommunstyrelsens förfogande -2 500 -1 500 -1 000 

Kommunfullmäktiges förfogande -500 -500 -500 

Räntekostnader -2 600 -3 200 -4 400 

Ränteintäkter 4 500 4 700 4 900 

Avskrivningar -49 700 -52 000 -54 500 

Skatter, statsbidrag 1 093 900 1 128 100 1 155 600 

Summa  1 074 142 1 103 542 1 129 042 
 
För att täcka eventuellt tillkommande kostnader innehåller förslaget under finansieringen reserver i form av 
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell: 
 
Tabell 3 

Skatter, statsbidrag (tkr) Förslag -19 Förslag -20 Förslag -21 

Inkomstutjämning 220 400 214 600 212 900 

Skatteintäkt, inkl inkomstutj 1 029 700 1 050 200 1 081 100 

Regleringspost 13 600 21 500 21 300 

Kostnadsutjämning -19 700 -11 200 -8 800 

LSS-utjämning 3 600 3 600 3 600 

Fastighetsavgift 55 300 57 500 58 400 

Generellt flyktingstatsbidr 11 400 6 500 0 

Summa  1 093 900 1 128 100 1 155 600 
 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos från SKL, december 2018.  
 
Investeringsbudget
Nämndernas tilldelas en investeringsram för respektive år. Undantag gäller för samhällsbyggnadsnämnden. Denna 
nämnd föreslås erhålla specifika ramar avseende den skattefinansierade verksamheten samt till vatten- och 
avloppsverksamheten.  
 
Inom tilldelad ram får av fullmäktige godkända investeringsprojekt genomföras. Summan av föreslagna projekt ska 
motsvara tilldelade investeringsramar till och med år 2021. Projekt motsvarande ramarna för åren 2019 och 2020 är 
sedan tidigare beslutade. Nämnderna ska inkomma med förslag till projekt som även innefattar 2021 års ram innan 
utgången av februari. Förslaget ska därefter bli föremål för fullmäktiges ställningstagande. 
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Tabell 4 
Investeringsbudget (tkr) Ram Ram Ram Tot ramar 
  2019 2020 2021 2019-21 
Kommunstyrelse 1 330 1 300 1 300 3 930 
Samhällsbyggnadsn skattefinansierat 30 840 28 040 35 126 94 006 
Samhällsbyggnadsn, reinvest.progr. 0 0 0 0 
Kultur- och fritidsnämnd 3 405 2 000 1 550 6 955 
Barn- och utbildningsnämnd 3 600 3 500 3 500 10 600 
Socialnämnd 4 150 1 700 3 700 9 550 
Kommunfullmäktiges förfogande 36 5 000 5 500 10 536 
S:a Skattefin invest 43 361 41 540 50 676 135 577 
Samhällsbyggnadsn, VA 15 243 30 000 32 000 77 243 
S:a investeringar 58 604 71 540 82 676 212 820 
Anslutningsavgifter -3 353 -3 000 -3 000 -9 353 
Summa, inkl anslutningsavgifter 55 251 68 540 79 676 203 467 

 
För investeringsverksamheten föreslås följande regler gälla: 
1. Nämnderna inkommer med förslag till investeringsprojekt. 
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 genomförandet, 

d.v.s. i vilken ordning och takt genomförandet ska ske. 
5. Nämndens investeringsverksamhet får sammantaget inte överstiga den ram som har tilldelats för budgetåret. 

Genomförandet ska även vara anpassat till de ramar som beslutats för de två därpå följande åren. 
6. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom omprioritering göra följande 

ändringar avseende godkända projekt; 
- ökat totalbelopp för ett redan godkänt projekt med högst 1 mnkr (ökningen får dock inte överstiga 20 procent av 

projektets budgetbelopp).  
- tillföra nya investeringsprojekt, d.v.s. projekt som inte ingår bland de tidigare godkända, till ett belopp av totalt 

högst 1 mnkr per projekt. 
7. I det fall en nämnd inte använt tilldelad budget under ett budgetår får resterande belopp istället nästkommande år 

användas till det avsedda projektet. 
8. Ett projekts investeringsbudget för den aktuella planperioden får inte överskridas. Skulle så ändå ske ska 

överskridandet finansieras genom omprioritering inom tilldelad ram. Kommunfullmäktige ska informeras om 
överskridanden överstigande 1 mnkr. 

9. Slutredovisning ska ske till fullmäktige senast sex månader efter att investeringen har slutförts (”tagits i bruk”) för 
projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 mnkr. 

 
Resultat-, finansierings- och balansbudget 
 
Under detta avsnitt redovisas förslag till resultat-, finansierings- och balansbudgetar utifrån ovan redovisade 
budgetförslag.  
 
Tabell 5 

Resultatbudget (tkr) Beräkn -19 Beräkn -20 Beräkn -21 

Nettokostnader -1 059 051 -1 084 451 -1 106 151 

Avskrivningar -49 700 -52 000 -54 500 

Verksamhetens nettokostnader -1 108 751 -1 136 451 -1 160 651 

Skatter och statsbidrag 1 105 300 1 134 600 1 155 600 

Ränteintäkter 4 500 4 700 4 900 

Räntekostnader -2 600 -3 200 -4 400 

Årets resultat -1 551 -351 -4 551 

Från pensionskapitalet 12 200 12 200 12 400 

Balanskravsresultat 10 649 11 849 7 849 
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Budgetförslaget innebär att balanskravet uppnås samtliga år under planeringsperioden. För 2019 och 2020 motsvarar 
balanskravsresultatet cirka 1 procent av skatter och statsbidrag, det vill säga i nivå med det finansiella resultatmålet. För 
2021 beräknas nivån till 0,7 procent.  
 
Tabell 6 

Finansieringsbudget (tkr) Beräkn -19 Beräkn -20 Beräkn -21 

Resultat från driftbudget -1 551 -351 -4 551 

Uttag pensionsmedel 12 200 12 200 12 400 

Avskrivningsmedel 49 700 52 000 54 500 

Försäljn av anläggn.tillgångar 0 0 0 

Nya lån 0 3 000 14 000 

Summa Tillförda medel 60 349 66 849 76 349 

Investeringsramar skattefinansierat 43 361 41 540 50 676 

VA-investeringar, inkl anl avg 11 890 27 000 29 000 

Summa Använda medel 55 251 68 540 79 676 

Förändring likvida medel 5 098 -1 691 -3 327 
 
Investeringsbudgeten för 2018 beräknas, vid fullt genomförande, innebära att kommunens låneskuld skulle uppgå till 
300 mnkr. För perioden 2019 till 2021 behövs utifrån föreslagna drift- och investeringsramar en ökad upplåning på 
ytterligare 17 mnkr. Ökningen avser vatten- och avloppsverksamheten. 
 
Tabell 7 

Balansbudget (mnkr) Beräkn -19 Beräkn -20 Beräkn -21 

Tillgångar  1 389 1 392 1 401 

Skulder 683 686 700 

Eget kapital 706 706 701 

Summa skulder och eget kapital 1 389 1 392 1 401 

Soliditet (Eget kapital/Tillgångar) 51% 51% 50% 
 
Noteras bör att beräkningen av balansbudgeten är förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2017 samt 
fastställd budget för år 2018. Beräknad utveckling följer resultatbudget och finansieringsbudget enligt tabellerna ovan.  
Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga avseende 2017, till 54 procent. Budgeterad investeringsnivå 2018 
beräknas försämra soliditeten. För perioden 2019-2021 beräknas soliditeten hamna på runt 50 procent. 
 



Budget 2019-2021: bilaga efter tilläggsbudget 
 
Förklaring till ramberäkning 
 
Driftbudget (tkr) 1. Budget 2. Moms 3. Just 4. Pris- 5. Under- 6. Omräkn 7. Bas- 8. Tidigare 9. Fastst 10. Til- 11. Rev 

  2018 omsorgs- kapital- och håll till intern- ram beslutade ram läggs ram 

    boende kostn lönekomp invest hyror 2019 tillskott 2019 budget 2019 

Kommunfullmäktige  -1 105     -30     -1 135 -50 -1 185 0 -1 185 
Revision -1 230     -30     -1 260 0 -1 260 0 -1 260 
Valnämnd -350           -350 0 -350 0 -350 
Överförmyndare -2 805     -75     -2 880 0 -2 880 0 -2 880 
Kommunstyrelse -84 116   -82 -1 960   261 -85 897 -1 900 -87 797 -1 150 -88 947 
Byggnadsnämnd -813     -20     -833 0 -833 0 -833 
Samhällsbyggnadsnämnd -50 136   -3 513 -700 1 440 15 -52 894 -200 -53 094 -1 550 -54 644 
Kultur- och fritidsnämnd -44 687   -532 -690   954 -44 955 -200 -45 155 -300 -45 455 
Barn- och utbildningsnämnd -382 229   -519 -8 930   836 -390 842 -1 350 -392 192 -3 000 -395 192 
Socialnämnd -468 901 4 200 -1 872 -11 830   856 -477 547 -2 400 -479 947 -5 000 -484 947 

Verksamheten -1 036 372 4 200 -3 839 -25 780 3 840 -642 -1 058 593 -6 100 -1 064 693 -11 000 -1 075 693 

              Satsning -6 100   -11 000   

               Total satsn -17 100   
1. Budget 2018: Ursprunglig budget avseende 2018. 
2. Moms omsorgsboende: Avser en intäkt i form av momsbidrag för omsorgslokaler som hittills redovisats under finansieringen men som bör intäktföras under socialnämnden. Budgeten kan 

därmed minskas för socialnämnden, motsvarande justering sker inom finansieringen. 
3. Justering av kapitalkostnader: Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader, bland annat en sänkt internränta från 1,75% till 1,5%, medför justering av ramarna. Samtidigt ändras den 

interna intäkten under finansieringen. 
4. Löne- och priskompensation: Nämnderna har i genomsnitt erhållit 2,6 % i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader och internhyror).  
5. Underhåll till investeringsbudgeten: Ändrade regler innebär att vissa underhållsinsatser som tidigare redovisats i driftbudgeten fortsättningsvis ska hanteras inom investeringsbudgeten. 

Samhällsbyggnadsnämndens ram och budgeten inom internhyressystemet kan minskas och samtidigt behöver investeringsramarna ökas i motsvarande grad. 
6. Omräkning av internhyror: Avser neutral justering av nämndernas ramar utifrån omräknade internhyror. Omräkningen är neutral då motsvarande justering, 642 tkr, görs på kapitalkostna-

der under finansieringen. 
7. Basram 2019: Visar 2018 års ram uppräknad och neutralt justerad till år 2019. 
8. Tidigare beslutade tillskott: Avser tillskott beslutade t.o.m. budgetens fastställande i november 2018. 
9. Fastställd ram 2019: Visar av fullmäktige i november 2018 fastställda driftramar för 2019. 
10. Tilläggsbudget: Innehåller nu aktuellt förslag till tilläggsbudget. 
11. Reviderade ramar 2019: Aktuella ramar utifrån förslag till tilläggsbudget. 



 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 

detaljplaner 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 
2017 

 

Budget 
2018 

 

Budget 
2019 

 

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 1 120 1 105 1 185 1 185 1 185 

 
Verksamhet 
 
Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i 
kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. Vid 
de allmänna valen i september 2018 valdes ledamöterna 
för mandatperioden 1 november 2018 – 31 oktober 2022. 
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare. 
De 49 ledamöterna fördelar sig på följande partier: 
Moderata samlingspartiet 12, Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 11, Sverigedemokraterna 8, 
Centerpartiet 4, Feministiskt initiativ 3, Liberalerna 3, 
Österlenpartiet Simrishamn 2, Miljöpartiet De gröna 2, 
Kristdemokraterna 2 och Vänsterpartiet 2. 
 

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

 
 
 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Håkan Erlandsson (C) 
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Verksamheterna – revisionen 
 
 
 
 

 
 

Ansvarsområde 
 

 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed och kommun-
revisionens reglemente. 

 
 

 
 

 

Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 1 224 1 230 1 260 1 260 1 260 
 
 
Revisionen kommer att arbeta systematiskt med 
granskningar utifrån risk- och väsentlighetsanallysen. 
Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla 
bevakningsgruppernas metodik och att utveckla 
samverkan med kommunfullmäktige ifråga om analyser 
och rapportering av granskningsresultat.  
 
Verksamhet 
 
Revisionens lagstadgade uppdrag innebär att granska 
nämnderna utifrån frågeställningarna: effektivitet, intern 
kontroll, ändamålsenlighet och rättvisande räkenskaper. 

Revisionen 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 kontrollerande hållning. Under 2017 inleddes en 
närmare dialog med kommunfullmäktiges presidium, som 
lett till att revisionen kontinuerligt återrapporterar 
granskningsresultat. Det innebär såväl den grundläggande 
granskningen som djupgranskningar. Vidare kommer 
revisionen föra en dialog med fullmäktige avseende 
riskbedömningar och granskningar för 2019. 

  
 
  

Revisionen 
 
Ordförande: Alf-Göran Andersson (M) 
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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 
2017 

 

Budget 
2018 

 

Budget 
2019 

 

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 15 350 350 20 20 

 
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 i september 2022. I maj 
2019 genomförs val till EU parlamentet. 

 
 
 

Valnämnden 
 
Ordförande: Carl Strömberg (M) 
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Verksamheterna – överförmyndarverksamheten 

 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 

• Vara tillsynsmyndighet vars ansvarsområde är godmanskap, förvaltarskap samt godmanskap för ensamkommande 
flyktingbarn. Överförmyndaren är även en utredande och beslutande myndighet.  

 
 

Ekonomisk ram 
 
Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

Ram 2625 2765 2880 2880 2880 

 
 
Personalkostnader för handläggare, överförmyndare och arvoden till företrädare utgör huvuddelen av överförmyndar-
verksamhetens totala kostnad. 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabalken. Uppgifterna är i huvudsak att fatta beslut enligt föräldrabal-
ken, att vara tillsynsmyndighet samt att utreda och därefter lämna yttranden till tingsrätten om anordnande av godman-
skap och förvaltarskap. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande barn utifrån särskild lagstiftning. Överförmyndaren skall inom några 
dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, förordna en god man. Den gode mannen går in i vårdnadshavarens 
ställe och får samma juridiska rättigheter och skyldigheter som denne.  
Många av de barn som kom under den stora vågen 2015–2016 har under 2017 fyllt 18 år vilket innebär att antalet 
ärende hos överförmyndaren har minskat, eftersom godmanskapet för ensamkommande barn upphör den dag de fyller 
18 år. De barn som fått PUT, ska istället för god man anordnas en särskild förordnad förmyndare, fram tills de fyller 18 
år. En hel del gode män för ensamkommande barn, har därför istället fått uppdraget som särskilt förordnad förmyndare. 
Detta har gjort att antalet förmynderskapsärende har ökat. 
 
Något som kan komma att påverka överförmyndarverksamheten framöver är framtidsfullmakter – en ny form av ställfö-
reträdarskap för vuxna. Det har även tillkommit ny lagtext i föräldrabalken för anhöriga, vilket innebär att man ska 
kunna hjälpa sin anhörige med ordinära rättshandlingar utan att vara god man. De nya reglerna om framtidsfullmakter 
och anhörigbehörighet trädde i kraft den 1 juli 2017. Framtidfullmakter och anhörigbehörigheten kommer sannolikt att 
påverka överförmyndarverksamheten. Möjligheten finns att antalet ärende hos överförmyndaren minskar i takt med att 
medborgarna istället utnyttjar framtidsfullmakter och anhörigbehörigheten. Med framtidsfullmakten kommer dock nya 
arbetsuppgifter för överförmyndaren. I de fall det kommer en anmälan om att fullmaktstagaren inte fullgör sina uppgif-
ter, ska överförmyndaren utreda om så är fallet och eventuellt besluta att fullmakten inte längre får brukas. 
 
Nyckeltal 
Antal ärende 

Bokslut  
2014 

Bokslut 
2015 

Bokslut  
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018  

Godmanskap 280 426 397 332 265 

Förvaltarskap 42 48 52 61 64 

Förmynderskap 56 52 52 55 78 

Summa 376 535 501 448 407 

 

Överförmyndaren 
 
Överförmyndare: Roland Persson  
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Verksamheterna – Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 
 
Ansvarsområde 
 
I kommunstyrelsens ansvarsområde ingår att: 
• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 

styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna 
annan nämnd, 

• utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
• ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
• ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-system, 

epostsystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, förtroendemanna-register och andra 
kommungemensamma IT-system, 

• ha ett övergripande ansvar för näringslivs turism och arbetsmarknadsfrågor, 
• hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 
• kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige 

särskilt beslutar, 
• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna 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  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 82 940 84 116 88 947 88 947 88 947 

varav:           

Politisk verksamhet 3 599 3 567 4 000     

Borgliga förrättningar 240 200 200   

Medlemsavgifter 18 986 19 343 19 840     

Kollektivtrafik/färdtjänst  7 176 7 960 11 270     

Sponsring 607 300 113   

Övergripande personalåtgärder 4 162 4 535 4 630   

Feriearbetare 349 500 500   

Fastighetsskatt, försäkringar 738 1 000 1 000   

Lokaler, kapitalkostnader 5 107 5 082 5 231   

Samlingslokal ”Skeppet” 478 400 400   

Kommunledningskontor 41 498 41 229 41 763   

 
Den stora förändringen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är de ökade kostnaderna för färd- och 
riksfärdtjänst. En temporär överenskommelse tecknades mellan 23 av Skånes kommuner och Region Skåne/Skåne 
trafiken för 2018 vilket innebar en kraftigt ökad kostnad. 2,3 mnkr täcktes med pengar ur kommunstyrelsens anslag för 
förfogande 2018. Under 2018 har ett intensivt arbete pågått för att nå en långsiktig överenskommelse om färd- och 
riksfärdtjänst och i november 2018 tecknades ett nytt avtal vilket innebär att kostnaderna ökar med ytterligare 750 tkr 
för Simrishamns kommun.  

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Jeanette Ovesson (M) 
Förvaltningschef: Diana Olsson 
 



 Verksamheterna – Kommunstyrelsen 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 1 223 2 301 1 330 1 300 1 300 

 
Godkända investeringsprojekt 2018- 
(tkr)  20211 
IT investeringar 1 668 

Digitalisering 2 322 

Fiberutbyggnad 116 

Wifi zoner 163 

Inventarier 652 

Beslutstödsystem 1 310 

Summa  6 231 
1 Inkluderar även 2018 då ej använda medel automatiskt överförs till påföljande år. 
 
IT, 400 tkr. Avser inköp av kommunikationsutrustning, servrar och övrig IT-utrustning. 

 
Digitalisering, 400 tkr. Avser uppgradering av hemsida, intranät och e-tjänster 
 
Inventarier, 130 tkr. Avser inköp av inventarier (möbler och utrustning) till förvaltningen.  
 
Beslutsstödsystem, 400 tkr. Avser fortsatt utbyggnad av beslutsstödsystemet som i dagsläget har en personal och en 
ekonomidel samt en modul för måluppföljning. Systemet ska underlätta för enhetschef med uppföljning av sina 
verksamheter. 
 
Verksamhet 
 
Politisk verksamhet 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med det övergripande ansvaret för hela 
kommunens utveckling och för god ekonomisk utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Verksamheten innehåller kostnader för nämndverksamhet 
samt partistöd enligt beslutad modell 
 
Medlemsbidrag 
 
Simrishamns kommun bedriver verksamheter gemensamt med andra kommuner i olika organisationer såsom Sydöstra 
Skånes Räddningsförbund, (SÖRF), Miljöförbundet, Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK). Därutöver är 
kommunen medlemmar i Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Skåne samt bidrar till 
verksamheten inom räddningsvärnen i kommunen 
 
Sponsorbidrag 
 
Löpande under kommer året kommer ansökningar om sponsorbidrag till kommunstyrelsen. 
 
Kollektivtrafik/färdtjänst 
 
Kommunen har tecknat avtal med region Skåne angående handläggningen av färdtjänst, såväl utförandet som 
tillståndsgivande. Region Skåne bedriver kollektivtrafiken i länet men delar av kostnaden för tätortstrafiken i 
Simrishamn, Snurringen, finansieras av kommunen. 
 
Från och med september 2018 erbjuds alla kommuninvånare som fyllt 75 år gratis kollektivtrafik inom kommunens 
gränser. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kommunledningskontoret leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet samt reformerar 
och effektiviserar regelverk och administration. I ansvaret ingår att följa samhällsutvecklingen, göra analyser och vara 
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Verksamheterna – Kommunstyrelsen 
uppdaterad på samhällsförändringar. Ansvarar för framtagande av budget och helårs prognoser. I uppdraget ingår även 
att driva utvecklingsprojekt som gynnar kommunen, såväl nationellt som internationellt. Kommunledningskontoret 
svarar för att policys, riktlinjer och beslut som rör organisations- och ledningsfrågor samt kommungemensamma 
utvecklingsfrågor genomförs på förvaltningarna. Kommundirektören svarar för att kommungemensamma ärenden 
samordnas, är förvaltningschef för kommunledningskontoret samt tillika chef över övriga förvaltningschefer.   
 
De verksamheter som framförallt inriktar sig mot extern service är kommunikation-/information, arbetsmarknadsfrågor, 
näringslivsfrågor, destinationsutveckling (inklusive turistverksamhet), verksamhet på marint center, kontakten, 
konsumentrådgivning, överförmyndarverksamhet och strategiska tjänster (samhällsutveckling, säkerhet, e-tjänster).  
 
De verksamheter som riktar sig mot den intern servicen ingår IT-drift, HR-stöd, lönehantering, förhandlingshjälp, lokalt 
barnrättsarbete, administrativt stöd inklusive post och kopiering, nämndsadministration, kommunjuridik, arkiv, 
ekonomiadministration, kvalitet/statistik och upphandling. 
 
Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.2 Kommunen ska skapa möjligheter till 
bra pendlingsmöjligheter inom och utom 
kommunen genom utveckling av 
infrastruktur. 
 

Öka samarbetet med Region Skåne och 
Trafikverket för förbättrad infrastruktur och 
kollektivtrafik 
… 
 

Tillförlitlighet och tillgänglighet i 
kollektivtrafiken 

• Antal resande inom kommun ska 
öka 

• Antalet inställda tåg ska minska 
 

1.3 Kommunen ska medverka till att 
minska miljöbelastningen och 
klimathoten. 
 

Hållbarhetsarbetet ska skapa långsiktigt 
värde för våra invånare och övriga 
intressenter och säkerställa att vi arbetar 
med samtliga aspekter -  ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 
… 

 Andelen förvärvsarbetare i kommunen. 
(Ekonomisk hållbarhet) ska öka 
 
Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd (Social hållbarhet) ska 
minska 
 
KKiK-mått 36: Hur effektiv är 
kommunens hantering och återvinning 
av hushållsavfall (Ekologisk hållbarhet) 
ska öka 

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

Arbeta för att det i efterfrågade områden 
byggs nya bostäder motsvarande 30-40 
lägenheter per år i genomsnitt fram till år 
2020.  
 
 

Antal påbörjade lägenheter – antalet ska 
uppgå till minst 30 

2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

Genom god planering skapa offentliga rum 
som är attraktiva och trygga att vistas och 
förflytta sig i.  
 

Trygghetsmätning – värdet ska öka 
Antal stads/byavandringar – ska uppgå 
till tre per år 

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

Som attraktiv arbetsgivare ska vi rekrytera, 
utveckla och behålla kompetenta 
medarbetare för att utveckla 
verksamheterna. 
 

Personalomsättning – ska minska 
 
Andel medarbetare som upplever att 
Simrishamns kommun är en attraktiv 
arbetsgivare – ska öka 
 
Sjukfrånvaro/frisknärvaro – ska 
bibehållas på samma nivå som 2018 

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

Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och 
flexibilitet ska tillgodoses genom effektiva 
rutiner, digitalisering och utveckling av våra 
tjänster. 
 
 
 
 
 
 
Utveckla nya arbetssätt för att uppnå högre 
medborgarinflytande från enskildas förslag 
till dialog med allmänheten. 
 

E-blomlåda – värdet ska öka  
 
Antal uppklarade ärenden i Kontakt 
Simrishamn. – värdet ska öka 
 
Svarstid telefon – ska minska 
 
 
 
Antal medborgardialoger med 
politiker/förtroendevalda ska vara minst 
två 
 
 



 Verksamheterna – Kommunstyrelsen 
Hur väl upplever medborgarna att de har 
insyn och inflytande över kommunens 
verksamhet? Medborgarenkät. Värdet 
ska öka 
 
Hur väl möjliggör kommunen för 
medborgarna att delta i kommunens 
utveckling? Medborgarenkät.  Värdet 
ska öka 
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Verksamheterna – Byggnadsnämnden 

 
 
 
 

 
Ansvarsområde 
 

• Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet. 
• Nämnden ansvarar framförallt för frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och övriga beslut enligt 9 och 10 

kap plan- och bygglagen (2010:900) samt utövar tillsyn över byggnadsverksamheten och prövar frågor om olovligt 
byggande m.m. enligt 11 kap plan- och bygglagen och de övriga lagbestämmelser som berör byggnadsverksamheten 
och som inte bevakas av annan nämnd. 

 
Ekonomisk ram  
   
Driftram Bokslut Budget Budget Ram Ram 

(tkr)  2017 2018 2019 2019 2019 
Ram 719 813 833 833 833 

 
Effekter av beslutad driftbudget  
 
Det extra anslaget på 20 tkr är framförallt en kompensation för ökade löner och priser och ska även användas till utbild-
ning och kunskapshämtning för nämndens ledamöter.  
 
Verksamhet 
 
Byggnadsnämnden verkar både som myndighet och serviceorgan. Byggnadsnämnden fattar beslut om förhandsbesked, 
strandskyddsdispenser, bygglov och anmälningar (tillsynsärenden). 
Arbetet i byggnadsnämnden står för tydlighet, tillgänglighet och rättssäkerhet. 
Driftramen ska täcka arvoden till ledamöter och lön till nämndsekreterare, bearbetning av nämndmål av nämndens för-
troendevalda samt kostnader för utbildning och resor. 
Byggnadsnämnden håller i normala fall nio sammanträden årligen, vilket är den lägsta nivån, för att uppfylla lagkravet 
på att bygglovsärenden ska behandlas inom 10 veckor.  
 
Verksamhetsmått/statistik Bokslut  Budget  Budget Beräknat Beräknat 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Totala antalet ärenden 740 750 740 700 680 

varav antal tillsynsärenden 68 80 70 60 50 

Totala antal beviljade bygglov 379 350 380 350 320 

varav positiva förhandbesked2 6 10 8 8 8 

*andelen inom sammanhållen bebyggelse 100% 100% 100% 100% 100% 

varav negativa förhandsbesked2 6 10 6 6 6 

varav tillsynsbeslut - - 70 70 70 

Rättssäkerhet3 64% 75% 70% 70% 75% 

Handläggningstid, genomsnittlig5 6,0 veckor 8 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 

Kostnadstäckning nämnd och bygglov 89% 61% 75% 75% 75% 

Kundnöjdhet 83% 80% 80% 90% 95% 

2Avslag och förhandsbesked är nämndsärende.     
3Värden avser i snitt under en 12 månaders period utifrån första instans 
beslut där besluten kvarstår      
4Värden avser handläggare som hanterar bygglov samt assistenter     
5Värden avser tid från mottagningsbevis är skickat till beslut      

Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Anders Johnsson (M) 
Förvaltningschef: Marie Leandersson 
 



 Verksamheterna – Byggnadsnämnden 

Nämndmål  
 

Fullmäktigemål 
 
 
Nämndmål 
 

 
Indikatorer 
(kursiv text – kommentar, går ej att 
koppla indikator till målet) 

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

Utveckla bystrukturer genom att inkludera 
och tillvarata närområden. 

Mätning av andelen positiva förhands-
besked inom sammanhållen bebyggelse 
ska göras och uppgå till minst 90 %. 

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

 
Byggnadsnämnden måste få veta framtida 
nya pendlingsmöjligheter i samband med 
lovhantering. 
 
Ny bebyggelse bör relatera till övergripande 
infrastruktur. 
 
 
Skapa bebyggelseområden genom att ut-
nyttja möjliga kommunikationsvägar både 
nära byar och mellan byar. 
 

 
En aktivitet 
 
 
 
100 % av besluten om förhandsbesked 
ska innehålla redovisning av avstånd till 
kollektivtrafik. 
 
En plan-fråga 

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

Havsplan och kustzonsanalys ska beaktas 
och följas vid lovhanteringen. 
 
Klimatförändringar ska beaktas vid hand-
läggning. 
 
Vid ny- och ombyggnader ska energieffekti-
vitetsvärden och materialval premieras för 
att bidra till minskad miljöbelastning. 
 
Bygglovstaxor ska ses över så att byggnader 
som är plushus eller 0-energihus premieras 
genom differentierade avgifter. 
 
Vara positiv till nybyggnation där det finns 
möjlighet till VA, el och bredband. 
 

En aktivitet 
 
 
Andel bygglov beviljade under +3,0 
meter över havet. 
 
Se över taxor för differentiering av miljö-
klassade byggnader. 
 
 
Se över taxor för differentiering av miljö-
klassade byggnader. 
 
 
100 % av besluten om förhandsbesked 
ska innehålla redovisning av möjlighet till 
VA, el och bredband. 
 

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

Vara proaktiv och uppsökande genom delak-
tighet i olika sammankomster, t.ex. företags-
frukost. 

En aktivitet 
 

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

Ta fram typritning på Attefallshus som pas-
sar i kommunen. 

En aktivitet 
 

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

 
Skapa bygginformationsrum/hörna vid kon-
takt Simrishamn med informationsmaterial 
och möjlighet att samtidigt få enklare fika. 

 
En aktivitet 
 

3. 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 möjlighet till 
påverkan och insyn i kommunens ar-
bete. 

I varje sammanhållande bebyggelse tillföra 
arkitektur- och kulturmiljöprogram för med-
borgarnas gemenskap och påverkan 

Delta i arbetet med Arkitektur- och kul-
turmiljöprogram. 

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

Tydligare dialog med medborgarna för juste-
ring och ändringar i förhands- och bygglovs-
besked. 
 

Tidig och tydlig dialog ska ske efter 
granskningsmöten. 
Kundnöjdheten ska uppgå till minst 80 % 

3.4 Kommunen ska arbeta långsiktigt 
och aktivt mot alla former av diskrimine-
ring och främjande av jämställdhet. 

Öka tillgängligheten oavsett kön, ålder, 
etnicitet och funktionsvariationer i bygglovs-
processen och för fysiska lösningar. 

I enlighet med plan- och bygglagen 
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 Verksamheterna – Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 

 
Ansvarsområde 
 

• Ansvara för kommunens gator, vägar, järnvägar, hamnar, park- och grönytor, vatten- och avloppsanläggningar, 
övriga offentliga platser och gatubelysning samt drift av dessa och tekniska service, till exempel förråd, verkstäder 
och fordon. 

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

• Ansvara för trafiksäkerhet, trafikuppgifter som åligger trafiknämnden enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor, kommunens insatser vad gäller klimat-, miljö- och naturvård, energiplanering inklusive främjande av 
energihushållningen samt att företräda kommunen i vattenråd och vattenvårdsförbund. 

• Ansvara för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. 
• Ansvara för kommunens kostverksamhet. 
• Utöver ovanstående uppdrag svarar nämndens förvaltning mot byggnadsnämnden avseende resurser inom bygg-

lovsverksamheten för handläggning av bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser samt 
rådgivning och information.  

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planmedgivande för nya detaljplaner, antagande av detaljplaner och områ-
desbestämmelser inklusive genomförande av samråd och utställningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och 
exploateringsverksamhet bereder även ärenden åt kommunstyrelsen gällande översiktsplanering. 

 
Ekonomisk ram   
Driftram Bokslut Budget Budget Ram Ram

(tkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Ram 49 462 50 136 54 644 54 078 54 644

varav:

Plan- och exploateringsverksamhet1 3 743 3 683 4 436 4 436 4 436

Bygglovs- och MBK-verksamhet1 1 277 2 670 2 795 2 795 2 795

Fastighets- och städverksamhet 4 046 1 347 1 211 1 211 1 211

Gata- och parkverksamhet 26 995 29 581 33 260 33 260 33 260

Hamnverksamhet 8 671 5 949 4 500 4 500 4 500

Kostverksamhet 1 776 872 1 465 899 899

Administration, nämnd och miljöstrategi 5 496 7 044 8 007 8 007 8 573

Avslut exploateringsprojekt -2 542 -1 010 -1 030 -1 030 -1 030

Vatten- och avloppsverksamhet2 0 0 0 0 0
1Till och med 2017 utgjorde plan- och bygglovsverksamheten en enhet och exploaterings- och MBK-verksamheten utgjorde en annan enhet. Av jämförelseskäl har utfall för verksamheterna år 
2017 flyttats till de enheter som de ingår i ifrån och med 2018.
2Det underliggande överskottet inom Vatten- och avloppsverksamheten var 2 336 tkr år 2017. Överskotten år 2017 exkluderades från 2017 års resultat och bokfördes till sin helhet som 
investeringsfond.  

 

 
Effekter av beslutad driftbudget  
Budgetramen för 2019 har i förhållande till ursprungsbudget för 2018 justerats med ökning av kapitalkostnader (+3 513 
tkr), ökade kostnader relaterat till ökade priser/löner (+700 tkr), överföring av underhåll från drift till investeringar (-1 
440 tkr) och minskade kostnader för internhyra/städning (-15 tkr). Samhällsbyggnadsnämnden har även fått ett tillskott 
(200 tkr) och ett extra anslag på (1 550 tkr). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tillskottet på 200 tkr används 
till en generell förstärkning av administrationen och att det extra anslaget på 1 550 tkr används till att finansiera nya 
tjänster såsom planarkitekt (aktualitetsprövning av översiktsplan), utvecklingsstrateg och projektledare inom kosten 
avseende Rätten till heltid. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Förvaltningschef: Marie Leandersson 
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Verksamheterna – Samhällsbyggnadsnämnden 
Investeringar 
 
      Investeringsramar 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018* 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Skattefinansierat, exkl reinvest.program och miljöåtgärder 51 298 43 407 30 840 28 040 35 126 

Reinvesteringsprogram 27 250 32 717 0 0 0 

Miljöåtgärder 570 4 930 0 0 0 

Vatten- och avloppsverksamhet 21 759 81 259 15 243 30 000 32 000 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -3 790 -2 300 -3 353 -3 000 -3 000 
1 Beloppet för 2018 inkluderar eventuella tilläggsanslag. 
 
 
Verksamhet 
 
Plan- och exploateringsverksamhet        
        
Översiktsplan med tillägg 
Översiktsplanen är ett långsiktigt handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och 
vatten för att nå målet att skapa en god livsmiljö. De attraktiva värden som gör Österlen unikt ska förstärkas och skyd-
das samtidigt som översiktsplanen ska vara vägledande för fortsatt planering och utbyggnad vilket kommunens ekono-
miska förutsättningar bygger på. 
Både Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet anger riktlinjer som innehåller ett flertal åtgärdsförslag som 
vi kontinuerligt arbetar vidare med tillsammans med andra förvaltningar och aktörer. 
Översiktsplanen vann laga kraft i mars 2017. En aktualitetsprövning ska göras under pågående mandatperiod vilket 
kommer att innebära behov av ytterligare en planarkitekt. 
En ny regional plan för Skåne kommer att påverka arbetet med översiktsplaneringen. 
En Havsplan och ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram är två fördjupningar till översiktsplanen som förväntas vara 
klara för antagande 2019/2020. 
Projektet med att inventera av VA-tillgången för samtliga befintliga planer inom planreserven fortsätter 2019/2020 i 
syfte att lyfta attraktiva planer som har en möjlig utbyggnad av VA. 
Detaljplaner  
Större detaljplaneprojekt, som sträcker sig över lång tid, gör att intäkter för planarbete (enligt plantaxa) fördröjs. Princi-
pen har varit att inte ta betalt förrän en plan vunnit laga kraft. En periodisering av pågående planarbeten har upprättats i 
syfte att kunna göra bättre prognoser.  
Plan- och exploateringsenheten har väldigt många pågående detaljplanearbeten i olika skeden. En del planer prioriteras 
inte då markägare inte aktivt driver på, men samtidigt kommer kontinuerligt nya förfrågningar via planbeskeden.  
Det finns beslut om vilka större planarbeten som ska prioriteras, företrädesvis förtätningsprojekt i Simrishamn och Ki-
vik. Samhällsbyggnadsnämnden måste tillsammans med förvaltningen fortsätta att aktivt föra en dialog om vilka planer 
som bör prioriteras utifrån bebyggelsestrategi, översiktsplan, planreserv, VA-kapacitet och bostadsförsörjningsprogram. 
Fler planhandläggare kommer att behövas om de beslutade prioriterade detaljplanearbetena inte ska fördröjas. 
För att kunna skapa bostadsplaner i attraktiva lägen bör en djupare dialog om utformningen kunna föras, inte minst med 
utgångspunkt från gestaltning. Ett kommande Arkitektur- och kulturmiljöprogram blir ett stöd för kommande utform-
ning och kan öka attraktiviteten liksom nya markanvisningstävlingar, i enlighet med kommunens beslutade riktlinjer för 
markanvisning. 
Fakturering för detaljplanearbete, enligt plantaxa, kommer att i större utsträckning ske efter varje planskede i syfte att 
öka intäkterna till planverksamheten kontinuerligt. 
Exploateringskalkyler ska tas fram för varje detaljplan redan i samrådsskedet. För att kunna genomföra en del större 
projekt som tex utbyggnaden av Skansenområdet kommer det att behövas en utökad investeringsbudget. 
Exploatering 
Exploateringsverksamheten ska säkra tillgång på kommunal och privat byggbar mark inom Simrishamns kommun. 
Detta innebär bland annat att tillgodose behovet av infrastruktur på offentliga ytor inom framförallt nya detaljplanerade 
områden i form av gator, belysning, gång-/cykelvägar samt ledningar och anläggningar för vatten och avlopp. 
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 Verksamheterna – Samhällsbyggnadsnämnden 

Enligt riktlinjer för markanvisningar kommer plan- och exploateringsenheten att arbeta vidare med fler markanvisnings-
tävlingar, vilket kommer att innebära fler exploatörer som kan ge kommunen möjlighet att välja det bästa förslaget både 
sett utifrån utformning och pris. 
Marknadsföring av lediga kommunala tomter för bostäder och verksamheter kommer att förbättras genom bland annat 
hemsida och processkartläggning. 
En markpolicy håller på att tas fram i syfte att aktivt kunna sälja och köpa mark utifrån kommunens långsiktiga mål. 
Avslut av exploateringsprojekt 
Det finns ett stort antal äldre exploateringsprojekt som inte slutredovisats. Under 2019 kommer en sammanställning av 
dessa presenteras. I många av dessa projekt finns upplupna kostnader som inte får täckning i de markpriser som 
tillämpats. Det förväntas uppkomma större underskott för verksamheten i takt med att fler projekt slutredovisas. För 
uppföljning och kontinuerlig redovisning kommer de ekonomiska verktygen och processerna att behöva bli bättre.  
 
För en tydligare slutredovisning bör exploateringsverksamheten vara en egen resultatenhet och det måste tydliggöras 
inför start av varje projekt om värdering och markpris täcker kommunens kostnader fullt ut. 
Infrastruktur 
Sedan 2018 finns en infrastrukturstrateg/planarkitekt som samordnar och leder det övergripande och långsiktiga arbetet 
med infrastrukturfrågor inom kommunen, vilket ger en styrka även i regionala och nationella utvecklingsprojekt och 
som på sikt kan bidra till ökad inflyttning. 
 
Bygglov- och MBK-verksamhet   
 
Bygglov  
Förutom att hantera inkomna ansökningar om bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och ha tekniska samråd, 
ge startbesked och slutbesked samt bedriva tillsyn, är det viktigt är att ha en hög servicegrad till medborgarna.  
Minst en informationskväll per år planeras för medborgarna. Genom en ny och uppdaterad hemsida, med möjligheter 
till fler e-tjänster, kommer öppettider kunna justeras till att någon kväll i månaden ha öppet för frågor och för att ta emot 
samtal.  
Taxan ses över under 2019 inför 2020. Taxeförslaget kommer att baseras på tidsåtgång för tidigare liknande ärenden 
genom tydligare fasta belopp, enligt SKL:s nya modellförslag. 
Antal ärenden är fortsatt många i relation till enhetens resurser, trots utökning av dessa. Mycket resurser går till att 
hantera tillsynsärenden som oftast är komplicerade. Förutom detta så har kommunen ett relativt stort antal överklagade 
bygglov som kräver hantering i efterföljande överprövningsprocess.  
Arbetet med tillsynsärenden fortsätter. 
Digitalisering av bygglovsarkivet kommer att fortgå även 2019 och beräknas bli klart till halvårsskiftet. För att kunna 
fortsätta med digitalisering och utökning av e-tjänster krävs digitala signaturer och ett digitalt ”mellan-arkiv”.  
Bygglovsverksamhetens fokus flyttas till medborgaren/sökanden genom hela processen för att undvika onödig väntan 
för medborgaren. Vi vill förenkla processen, vara tillgängliga, förkorta handläggningstiderna, öka rättssäkerheten och 
kommer införa en digital ansökningsprocess under våren. 
MBK-(Mätning- Beräkning- Kartering)verksamheten 
MBK-verksamheten har många mätuppdrag, både till externa och interna parter men är konjunkturberoende avseende 
mätuppdrag. Avtalet med lantmäteriet (KFF-avtal) innebär att de fortsatt anlitar kommunen för mätuppdrag inom de-
taljplanerat område. 
 
Verksamheten uppdaterar ständigt den interaktiva webkartan och målet är att medborgaren i större utsträckning ska 
använda kartan som underlag 2019 vid t.ex. felanmälningar m.m.  
 
Förutom mätuppdrag uppdateras primärkartan kontinuerligt och GIS-hanteringen utvecklas för att tillhandahålla aktuell 
och kvalitetssäkrad information till våra verksamheter, medborgarna och i samhällsbyggnadsprocessen. 
 
Arbetet med att namnge vägar och adresser i hela kommunen för själva namnsättningen pågår till viss del fortfarande. 
Fastighetsägare får nu både beslut och information om nya adressen. I samband med adressättningen har ett fåtal väg-
namn justerats. För inköp och uppsättning av skyltar efter namnsättningen saknas i nuläget finansiering. 
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Fastighets- och städverksamhet          
 
Fastighetsverksamheten tillhandahåller energieffektiva och ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter som 
över tid underhålls så att kapitalförstöring undviks. Energieffektiva lokaler åstadkoms genom årliga investeringar i 
byggnadernas system för produktion och distribution av värme, el- och ventilationsanläggningar. Klimatskal (tak, föns-
ter och fasader) samt inre ytskikt åtgärdas utifrån underhållsplanen. Att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler 
kommer under åren att styras av den lokalförsörjningsplan som är under framtagande.  
 
På uppdrag från kommundirektören leder förvaltningschefen tillsammans med enheten ett projekt som syftar till att 
omvandla verksamheten till en resultatenhet 2019. Beroende på utfallet av detta projekt kommer enhetens verksamhet 
att förändras i större eller mindre grad. 
 
Enheten svarar, genom den delade tjänsten energirådgivare/-strateg, för energirådgivningen till kommuninvånare och i 
kommunen verksamma företag, samt för energistrategier till kommunala förvaltningar. Tjänsten som energirådgivare är 
till största del finansierad via statligt bidrag, medan tjänsten energistrateg finansieras i driftbudgeten via energieffektivi-
sering. 
 
Gata- och parkverksamhet                    
 
Gata- och parkverksamheten svarar för drift och underhåll av den offentliga utemiljön och utveckling genom investe-
ringar i allmänna ytor och infrastruktur för att säkra en attraktiv och trygg miljö för kommunens invånare. 
 
Genom reinvesteringar genomför gata/parkenheten upprustningar av gator, park- och naturområden och belysning. 
Utbyte av gatubelysning till energieffektiva alternativ, upprustningar av parkmiljöer för ökad attraktivitet och minskade 
drift- och underhållskostnader, samt byte av asfaltbeläggning sker löpande utifrån underhållsplaner och avsatta medel. 
Särskilt beslutade medel för reinvesteringar tillsattes 2015-2018. Fortsatt arbete med planerat underhåll kräver att medel 
tillförs årligen för att undvika att underhållsskulden byggs på.  
Skötsel- och underhållsplaner för park- och grönytor kommer att arbetas med under året och ge underlag för beslut om 
skötselnivåer för offentlig platsmark och tydliggöra det ekonomiska behovet kopplat till planerat underhåll.  
 
Ett stort antal planerade och påbörjade exploateringsprojekt kräver stora resurser i form av projektledning och projekte-
ring. Exploatering av attraktiv mark, flera stora ombyggnads- och nybyggnadsprojekt, genomförande av detaljplaner 
och upprustning av stora ytor medför samtidigt ökade kostnader för drift och underhåll.  
 
Förvaltningen arbetar också brett med trafikplanering och med löpande trafikfrågor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för 
allmän platsmark och för enskilda vägar i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun. 
 
Då naturen är en av kommunens största attraktionskrafter, kommer förvaltningen fortsättningsvis lägga större fokus på 
natur- och friluftslivsfrågor. En badplatsutredning ska tydliggöra ansvarsförhållanden, behov och möjligheter för de 
många badstränder som utgör en viktig del av kommunens dragningskraft.  
 
Hamnverksamhet       
 
Hamnverksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens sju hamnar, varav två betraktas som kommersiella 
och övriga fem som gästhamnar. För att hamnarna ska kunna utvecklas framåt, krävs tydligare och fastställda politiska 
mål för verksamheten.  
 
Arbetet med kostnadssatt underhållsplan, för att beräkna årligt reinvesteringsbehov pågår. Förslag till underhållsplaner 
har tidigare tagits fram utifrån äldre statusbedömningar i hamnarna. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lät i 
början av 2000-talet genomföra en inventering av kommunala hamnar. Förutom att Simrishamn visade sig ha Sveriges 
till kajmeter näst största kommunala hamnanläggning så var vid inventeringstillfället också underhållsbehovet det näst 
högsta, ca 3,5 miljoner kronor per år.  
 
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 tillstånd med mil-
jökrav som ställs på denna typ av aktiviteter. Muddring har tidigare inte budgeterats, utan har betraktats som oförut-
sedda händelser. Verksamheten har möjlighet att söka bidrag med upptill 80 % av kostnaden som LOVA (lokala åtgär-
der för förbättrad havsmiljö) för rensmuddring och kommer att fortsätta arbeta för hållbarhet och ett långsiktigt plane-
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rande för att förbättra miljön i kommunens hamnar.  En båttvätt samt en havssoptunna kommer att installeras i Sim-
rishamns fritidshamn 2019.  
 
Hamnen behöver göra investeringar för att kunna bredda de delar som står för intäkterna. Hamninvesteringar medför 
ofta höga kostnader, men ska ge återbäring på längre sikt. Det finns idag ett större intresse för att lasta gods från väg 
och spår till sjöfarten för att uppnå klimatmål samt en hållbar miljö för framtiden, Simrishamns kommun har möjlighet-
en att skapa ett flöde mellan lantbruksnäringen samt handelshamnen i Simrishamn.  
 
Kostverksamhet        
 
Pris- och debiteringssystem/måltidsavtal mellan Kostenheten (SBF) och BUF respektive SOC) ska tas fram under 2019. 
Grunden bör vara självkostnadspris.  
Kostpolicyn med tillhörande riktlinjer ska revideras 2019/2020.  
Rätten till heltid – medel till projektledare har tilldelats genom tilläggsbudget 2019. Vilka effekter själva genomförandet 
av heltidsprojektet får, måste följas och hanteras framåt. 
Genom upphandlingar med höga miljökrav och med bättre samordning minskar kostenheten antalet transporter. Ett led i 
detta är att enheten själv styr över sina transporter med egen distributionscentral. Bilarna körs idag med gas. Vi ser 
också stora möjligheter för mindre aktörer som finns lokalt att kunna bli leverantörer till vår verksamhet. Redan idag 
har vi ett antal lokala livsmedelsleverantörer, bland annat nya avtal med Äppelriket och AG Nilsson. 
 
Barn inom förskolan erbjuds frukost, lunch och mellanmål. Elever i grundskola och gymnasiet erbjuds en meny med två 
olika alternativ varje dag. Under 2019 görs en medveten satsning på färsk fisk i skolmatsedeln. I fritidshemsverksam-
heten erbjuds frukost och mellanmål. För att ytterligare minska miljöpåverkan serverar skolan ett vegetariskt alternativ 
dagligen. Detta medför en minskad köttkonsumtion och bidrar till en hälsosam livsstil.  
 
Inom äldreomsorgen erbjuds tre olika alternativ varje dag. Stående inslag varje dag är ett fiskalternativ. Övriga pension-
ärer erbjuds att äta lunch i någon av kostenhetens restauranger i Simrishamns kommun.  
 
En medveten satsning på en ökad dialog med kostenhetens kunder kan komma att påverka menyvalen. 
Mätning av matsvinn kommer att göras på ett antal utvalda enheter under året. 
 
Administration, nämnd och miljöstrategi    
 
Administrationen ger stöd och service till såväl förvaltningens verksamhet som till Samhällsbyggnadsnämnden respek-
tive Byggnadsnämnden. Utveckling av nämndernas ekonomiska styrning genom bland annat förbättrad ekonomisk 
uppföljning och redovisning samt återkoppling av pågående projekt till nämnden har påbörjats och kommer fortgå.  Den 
av nämnden beslutade projektmodellen kommer fortsatt implementeras under 2019 inom hela förvaltningen, med för-
tydligande riktlinjer och ett digitalt projektverktyg.  
Under 2019 avslutas projektet med att ta fram en ny, effektiv administration och optimal resursbehovsbaserad administ-
rationsorganisation för förvaltningen.  
 
Under 2019 kommer ett stort fokus ligga på att ta fram och fastställa rutiner, styrdokument och strategier för att möta 
framtidens utmaningar för hela förvaltningen. 
 
En utvecklingsstrateg kommer att anställas under 2019, för att stödja förvaltningsledningen i olika projekt och utveckl-
ingsfrågor, göra utredningar, hitta former för och hålla samman det systematiska kvalitetsarbetet samt driva förvaltning-
ens arbete med styr- och ledningssystem.  
 
Inom miljöstrategiområdet planeras ett hållbarhetsprogram att tas fram inför 2021 och framåt. Hållbarhetsprogrammet 
ska synkroniseras med aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Arbetet med att genomföra miljömålsprogrammet och 
dess beslutade åtgärder, kommer att fortsätta under 2019 och 2020.  
 
Vatten- och avloppsverksamhet       
 
Vatten- och avloppsverksamheten omfattar drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Föru-
tom drift och underhåll ingår även utredningar och undersökningar för att säkerställa vatten- och avloppshanteringen på 
ett miljömässigt och tillfredställande sätt, dels avseende produktion och distribution av dricksvatten och dels avseende 
bortledning och rening av avloppsvatten inom fastställda verksamhetsområden. Inom VA-verksamhetens ansvarsom-
råde ingår också ny- och ombyggnation av ledningssystem. 
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Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs med fullständig kostnadstäckning från vatten- och avloppstaxan. Både på 
kostnads- och intäktssidan sker uppdelning i vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) där samtliga intäkter kommer 
från vatten- och avloppstaxan. Medel till planerat underhåll av vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät styrs av 
verksamhetens kostnader för drift samt intäkter från vatten- och avloppstaxan.  
En långsiktigt hållbar taxestrategi håller på att tas fram. För att kunna säkerställa en hållbar taxeutveckling krävs en 
komplett övergång till komponentredovisning och en översyn av strukturen i den befintliga driftbudgeten. 
 
Äskade investeringsmedel 2021 motsvarar behovet av planerat underhåll i anläggningarna för att motverka allt för stor 
kapitalförstöring. 
Om projekten inte genomförs kommer fortsatta begränsningar av ny bebyggelse råda i kommunen. För mer information 
se bland annat projektdirektiv för Kiviks avloppsreningsverk antaget i Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27, § 189. 
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Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat

2017 2018 2019 2020 2021
Plan

Antal antagna detaljplaner 7 10 6 8 8
-varav antal antagna detaljplaner för områden, dit inflyttning av 
permanentboende förväntas ske 1 3 2 4 4

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Bygglov (ansvar Byggnadsnämnden)

Handläggning, veckor 6,0 8,0 6 veckor 6 veckor 6 veckor

Kostnadstäckning bygglov (exklusive byggnadsnämnd) 105% 69% 70% 70% 70%
Kostnadstäckning bygglov (inklusive byggnadsnämnd) 89% 61% 62% 62% 62%
Kundnöjdhet 83% 80% 85% 85% 85%

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Mätning, Beräkning och Kartering

Antal nybyggnadskartor 51 35 40 35 35

Antal husutsättningar 49 45 45 40 40

Antal grundkartor 12 4 5 6 7

Förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet 7 10 10 8 8

Kundnöjdhet för nybyggnadskartor 86% 85% 85% 85% 85%
Kostnadstäckning MBK 56% 50% 50% 50% 50%

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Fastighet och städ

Förvaltad lokalarea (kvadratmeter, totalt) 92 261 91 391 95 981 96 046 96 046

Externt förhyrda lokaler (kvadratmeter, del av totalt) 9 218 8 798 12 938 13 176 13 176

Lokaler med hyresförslust (kvadratmeter, del av totalt) 2 846 3 046 3 257 3 205 3 205

Energiförbrukning, MWh 13 766 13 014 13 400 13 400 13 200

varav el, MWh 8 333 8 453 8 400 8 400 8 200

varav fjärrvärme MWh 5 432 4 439 5 000 5 000 5 000

Fastighetsunderhåll kr/kvm 115 72  -  -  -

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Gata

Gator och vägar, asfalterade kvm 726 000 727 000 728 000 729 000
Gator och vägar, stenbelagda kvm 61 000 61 500 62 000 62 500
GC-vägar asfalterade kvm 84 500 85 000 85 500 86 000
Parkmark kvm (preliminärt) 1 105 900 1 107 900 1 109 900 1 111 900
Naturmark kvm (preliminärt) 1 002 600 1 002 600 1 002 600 1 002 600
Drift/underhållskostnad gator/vägar (kr/kvm) 8,63 -  -  -  -
Slitlager/underhållsbeläggning (kr/kvm) 0,96 -  -  -  -
Antal ljuspunkter 7 142 7 180 7 190 7 230 7 270
Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad, tkr 0,82 0,73  -  -  -

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Hamn

Antal ton fisk som landas 10 444 9 500 12 000 13 000 14 000

Antal ton kommersiell frakt 3 908 6 000 15 000 28 000 28 000

Antal gästnätter i hamnarna 6 067 5 500 6 500 6 500 6 500

Antal uthyrda båtplatser 449 500 500 500 500

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Kost

Andelen ekologiskt - baserat på inköpsvärde 17% 16% 17% 17% 17%

Bokslut Budget Budget Beräknat Beräknat
2017 2018 2019 2020 2021

Vatten och avlopp

Antal anslutna fastigheter 9 293 9 254 9 313 9 333 9 353

Anslutna fastigheter, vatten 9 068 9 114 9 088 9 108 9 128

Anslutna fastigheter, spillvatten 8 772 8 818 8 792 8 812 8 832

Effektivitet vattenproduktion 84% 78% 82% 82% 82%
Producerad vattenvolym kubikmeter 1 883 000 1 850 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000

 -varav från Tomelilla kommun kubikmeter 106 000 150 000 150 000 150 000 150 000

 -varav vattenproduktion Kivik (Skogsdala VV) kubikmeter 136 000 140 000 140 000 140 000 140 000

Debiterbar vattenvolym kubikmeter 1 585 000 1 450 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal
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Nämndmål  
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Öka Simrishamns stadskvaliteter -  
attraktiv, trivsam och upplevelserik miljö för 
boende och besökare. 
 
En levande landsbygd - ett hållbart modernt 
samhälle behöver en levande landsbygd, för 
att kunna erbjuda närproducerad mat, attrak-
tiva boendemiljöer med närhet till service 
och kommunikationer, rekreationsmöjligheter 
och mötesplatser m.m. 
 
Utveckla och värna byggnadskulturen - vi 
ska både skapa nya kulturmiljöer och bevara 
vårt kulturarv. 

Hur stor andel planbesked följer gäl-
lande översiktsplanering (ÖP, FÖP, 
TÖP) (Plan & Expl) 
 
Sammanlagd planberedskap för bostä-
der, per 1000 invånare (2017-12-31) 
(Plan & Expl) 
 
Hur många bostäder kommunen planlagt 
för de senaste två åren. 
 
Andel överklagade detaljplaner 2016–
2017 (Plan & Expl) 
 
Antagna detaljplaner under de senaste 
två åren (Plan & Expl) 
 
Tid från samrådsstart till antagande 
(Plan & Expl) 
 
Beviljade bygglov för bostäder under de 
senaste två åren (Bygglov & MBK) 
 
Nöjd Region-Index – Bostäder 
 

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

Infrastrukturen i kommunen ska utvecklas för 
att möta behov gällande kortare restider, 
tillgänglighet, trygghet och säkerhet. 
 

 

Följa upp resandet med kollektivtrafiken i 
översiktsplanen angivna A-ort och B-ort 
(Plan & Expl) 
 
Samband mellan satsningar på förtät-
ning av bostäder i kollektivtrafikstarka 
stråk och ett ökat resande  
(Plan & Expl)  
 
Tillförlitlig kollektivtrafik  
(Plan & Expl)  
 
Tillgängliga busshållplatser på kommu-
nala vägar  
(Plan & Expl)  
 
Hur många meter/inv kommunal cykel-
väg finns i kommunen?  
(Gata/Park)  
 
Hur många meter/inv total cykelväg finns 
i kommunen?  
(Gata/Park)  
 
Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd-
Medborgar-Index (NMI) - GATOR OCH 
VÄGAR?  
(Gata/Park)  
 
Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd Medbor-
gar-Index (NMI) - GÅNG- OCH 
CYKELVÄGAR?  
(Gata/Park)  
 

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

Cirkulära vattentjänster (gå från linjära till 
cirkulära). 
 
Värna natur- och kulturlandskapet - kommu-
nens främsta resurs måste värnas och ses 
som en tillgång som tillhör alla. 

Producerad dricksvattenvolym (m3)  
 
Debiterbar dricksvattenvolym  
(m3)  
 
Utnyttjandegrad vid vattenverket (%)  
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Andelen inköpta ekologiska och/eller när-
producerade livsmedel och klimatsmart mat 
ska öka. 
 
Hållbar effektiv resurshantering - använd-
ningen av fossil energi för uppvärmning av 
byggnader, bränsle till transporter, produkt-
ion av el samt avfallsmängden ska minska. 
 

 
Utnyttjandegrad råvatten under "värsta" 
förhållande (%)  
 
Leveransavbrott på ledningsnät  
(min per brukare)  
 
Källaröversvämningar inom VO  
(antal per 1000 serviser)  
 
Antal stopp på spillvattenförande ledning  
(antal per km ledning)  
 
Antal stopp på dagvattenledningar  
(antal per km ledning)  
 
Tillskottsvatten per ledningslängd och 
dygn  
(m3 per km och dygn)  
 
Bräddning och nödavledning från av-
loppssystem  
(m3 per km och dygn)  
 
Vattenledningsnätet status mätt som 
beräknad vattenförlust  
(m3 per km och dygn)  
 
Förnyelsetakt vattenledningar  
(%)  
 
Förnyelsetakt spillvattenledningar  
(%)  
 
Förnyelsetakt dagvattenledningar  
(%)  
 
Investeringstakt vattenledningar  
(%)  
 
Investeringstakt spillvattenledningar  
(%)  
 
Investeringstakt dagvattenledningar  
(%)  
 
Mängd slam  
 
Mängd slam deponerad  
 
Slamkostnad  
 
Egenproducerad el  
(%)  
 
Antal klagomål på vattenkvalitet och 
tryck  
(antal per 10 000 brukare)  
 
Totalkostnad jämfört med verksamhet-
ens omfattning (totalkostnad i kr per 
debiterad kostnad)  
 
Bokfört värde i förhållande till återan-
skaffningsvärde  
(%)  
 
Räntekänslighet  
(kapitalkostnad/totalkostnad)  
 
Andel odlad åkermark  
 
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)  
 
Hur stor är andelen inköpta ekologiska 
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livsmedel?  
(Kosten)  
 
Hur stor är andelen inköpta närproduce-
rade livsmedel?  
(Kosten)  
 
Hur stort är matsvinnet i kommunens 
matsalar?  
(Kosten)  
 
Hur stort är matsvinnet i kommunens 
kök?  
(Kosten)  
 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%)  
 
Nettokostnad energi, vatten och avfall, 
kr/inv  
 
Energiförbrukning gatubelysning,  
 
Ranking i miljöbarometern (Aktuell 
hållbarhet  
 
Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd Medbor-
gar-Index (NMI) - MILJÖARBETE?  
(Administration)  
 

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

God planeringsberedskap för verksamhets-
områden. 
 
Utveckla handelshamnen i Simrishamn. 
 

Hur många lediga tomter på kommu-
nalägd mark finns i beredskap för verk-
samheter/industri/handel i Simrishamns 
stad?  
(Plan & Expl)  
 
Ranking av lokalt företagsklimat  
 
Hur nöjda är medborgare och företag 
avseende markupplåtelser på allmän 
platsmark?  
(Gata/Park)  
 

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

Bostäder för alla - för alla skeden i livet - 
bostadsbyggandet ska erbjuda ett varierat 
utbud som motsvarar behov och förvänt-
ningar hos dagens och morgondagens 
medborgare. 
 

Sammanlagd planberedskap för bostä-
der, per 1000 invånare (2017-12-31)  
(Plan & Expl)  

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

Nya mötesplatser - skapa mer liv i både 
staden och byarna. Fler mötesplatser, platt-
formar och kontaktytor - både digitala och 
fysiska. 
 

Tillgängliga byahus i alla orter  
(Fastighet)  

   
2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

God inomhusmiljö i ändamålsenliga lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God kvalitet avseende måltider. 
 
 
 

Hur stor är underhållskostnaden per 
kvadratmeter?  
(Fastighet)  
 
Hur stor är andelen nöjda kunder avse-
ende städservice?  
(Fastighet)  
 
Hur stor är andelen nöjda kunder avse-
ende lokalförsörjning?  
(Fastighet)  
 
Hur stor är andelen näringsberäknade 
måltider?  
(Kosten)  
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Trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad 
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. 
 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 
avseende skolmaten?  
(Kosten)  
 
Hur stor är andelen nöjda matgäster 
avseende maten i särskilt boende?  
(Kosten)  
 
Hur stor är andelen nöjda matgäster 
avseende maten som distribueras?  
(Kosten)  
 
Hur stor är andelen nöjda matgäster 
enligt Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – offentlig regi - mat och 
måltidsmiljö, andel (%)  
(Kosten)  
 
Hur många samordningsmöten med 
kärnverksamheterna har genomförts?  
(Fastighet, Kosten)  
 
Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd Region-
Index (NRI) – FRITIDSMÖJLIGHETER. 
Hur ser du på tillgången till parker, 
grönområden och natur?  
(Gata/Park)  
 
Antal trygghetsvandringar  
(Gata/Park)  
 

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

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex infrastruktur m.m.  
(Admin)  

   
3. 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 insyn i kommunens ar-
bete. 
 

Utvecklad medborgardialog och utvecklat 
inflytande. 
 
Öka antalet digitala tjänster. 
 

Hur bedömer medborgarna möjligheter-
na till påverkan i Simrishamns kommun 
(betygsindex)  
(Admin)  
 
Hur många matråd har verksamheten 
deltagit i?  
(Kosten)  
 

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

Medborgare och besökare ska alltid bli 
professionellt bemötta. 
 
 

 

   
3.4 Kommunen ska arbeta långsiktigt 
och aktivt mot alla former av diskrimine-
ring och för främjande av jämställdhet. 
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Ansvarsområde 
 

• Fullgöra kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, 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 och sporthallar.

Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 44 434 44 687 45 455 45 455 45 455 

varav:           

Nämnd och förvaltningsledning 5 755 4 825 5 073    

Fritidsverksamhet 17 893 17 688 16 975    

Allmän kulturverksamhet 2 151 2 075 2 141    

Ungdomsverksamhet 3 831 4 441 4 552   

Museiverksamhet 4 203 5 464 6 393   

Folkbibliotek 10 601 10 194 10 321   

 
Nämnden har, ramjusteringar exkluderade, fått en utökad ram på sammanlagt 500 tkr för år 2019. Detta har budgeterats 
på museiverksamheten och kommer användas för att finansiera drift- och flyttkostnaderna för det nya museimagasinet. 
Administrationen kommer att ha en del tjänstledigheter under året vilket kommer leda till ett överskott på nämnd och 
förvaltningsledning. Av detta överskott har 100 tkr överförts till museiverksamheten. 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 1 376 4 277 3 405 2 000 1 550 

 
Godkända investeringsprojekt 2018- 
(tkr)  20211 
Inventarier 733 

Fritidsanläggningar 490 

Spontanidrott/aktivitetsyta 1 560 

Konstinköp 315 

Bokbuss 1 893 

Inredning och ombyggnation, biblioteket 2 802 

Inredning nytt museimagasin 1 365 

Ombyggnation Hafreborg 524 

Ram för kommande fördelning av fullmäktige 1 550 

Summa  11 232 
1 Inkluderar även 2018 då ej använda medel automatiskt överförs till påföljande år. 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Christer Hallerby (L) 
Förvaltningschef: Anders Johnsson 
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Beskrivning av de större investeringarna 
 
Spontanidrott/aktivitetsyta 
Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden anlägga en spontanidrottsplats enligt beslut 
i kommunfullmäktige av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.  
 
Bokbuss 
Inköp av en bokbuss för att nå ut med biblioteksservice till hela kommunen. 
 
Inredning och ombyggnation biblioteket 
Hela biblioteksrummet kommer att ses över och anpassas till antalet besökare med olika intressen och behov. 
 
Inredning nytt museimagasin 
Medel för inköp av inventarier till det nya museimagasinet Garvaren. Bland annat nya hyllsystem som kompaktsystem 
för konst och arkivalier för att göra dem mer tillgängliga. 
 
Verksamhet 
 
Nämnd- och förvaltningsledning 
 
Verksamheten omfattar kultur- och fritidsnämnd och administration och gemensam service. I nämndverksamheten 
inryms bidrag till kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendium. I administration och gemensam 
service ingår förutom förvaltnings-, nämnds- och föreningsadministrationen också de övergripande kultur- och fritids-
frågorna, föreningskontakter, arrangemang, utbildningar och lokalbokningar. 
 
Fritidsverksamhet 
 
I verksamheten ingår de idrottsplatser, sporthallar, samlingslokaler och utomhusbad som nämnden ansvarar för. För 
driften av Korsavadshallarna inklusive simhall, Tobisviksbadet samt utomhusbadet i Hammenhög har nämnden avtal 
med driftentreprenör som löper från och med 1 januari 2018 och fem år framöver. Tobisviks camping drivs av Fritid 
Österlen till och med 30 september 2021. Driften från den 1 oktober 2021 av Tobisviks Camping ska konkurrensutsättas 
genom upphandling. 
 
S:t Olofsbadet drivs genom föreningsdrift av S:t Olofs IF, där nytt avtal gäller från och med 1 januari 2018 och fem år 
framöver. Under samma period finns avtal med Östra Vemmerlövs byalag gällande skötseln av Gyllebobadet.  
 
Under 2019 kommer fokus bland annat ligga på upphandling och implementering av nytt boknings- och bidragsystem. 
Förarbete kring framtida upphandling kring Tobisviks camping kommer att påbörjas. En översyn av den tekniska 
utrustningen såsom musik- och högtalarutrustning i sporthallarna kommer att utföras och vid behov förbättringar 
möjliggöras. Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden kvarstår uppdraget från KsAu gällande eventuella 
investeringsbehov avseende Jonebergshallen. I samarbete med socialförvaltningen och Skåneidrotten kommer Senior 
Sport School att anordnas under hösten 2019.  
I verksamheten ingår även stöd till föreningar främst i form av ekonomiska bidrag men även i form av rådgivning och 
utbildning till föreningarna. I stöd till fritidsverksamhet inryms olika bidragsformer som föreningar kan ansöka om, 
särskilt bidrag, lokalt aktivitetsstöd och lokalbidrag. I 2018 års budget avsattes 1 407 tkr i bidrag till föreningar. 
 
Prognos för antalet besökare i Korsavads simhall beräknas till 40 000 besökare under 2018. Nuvarande bedömning är 
att prognos för totalt antal lokalbokningar är 9 300 stycken år 2018, varav Korsavadshallarna inte är inräknade. Den 
sammanlagda bokningstiden prognostiseras till cirka 24 500 timmar. Prognosen jämfört med 2017 är en marginell 
ökning med 8 procent. 
 
Allmänkulturverksamhet 
 
Den allmänkulturella verksamheten har som uppgift att samordna och stimulera kulturaktiviteter. Kultur är en kraft i 
samhället som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Det betyder att kulturen har en bred roll i 
samhällsutvecklingen. Ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för Simrishamns kommuns 
tillväxt.  
 
I allmänkulturverksamheten ingår stöttning och lotsning av kreativa och kulturella näringar, nätverkande med 
kultursektorn både inom och utom kommunen, arrangerandet av folkliga fester som valborgs- och nationaldagsfirande 
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samt en del egna kulturarrangemang. I verksamheten ingår även samordning av barnkulturserien Kulturkullerbyttan, 
marknadsföring av kommunens verksamhet genom digitala medier, kultursamordnaren ingår i kommunens centrala 
kommunikationsgrupp som webbredaktör, utgivning av publikationen Kulturguiden tre gånger årligen samt fördelning 
av kultur- och arrangörsbidrag till föreningar och studieförbundsbidrag. Allmänkulturverksamheten ansvarar även för 
administration av kommunens konstsamling samt inköp av konst, med en budget på 100 tkr årligen.      
 
Under 2019 fortsätter arbetet med att stötta kreativa och kulturella företagare. Likaså att ta fram en handlingsplan 
avseende en kulturgaranti för äldre i samverkan med olika aktörer inom kommunen och regionen, ett arbete som är 
igång, samt att verka för möjlighet för visning av nutida konst genom att exponera årets nyinköpta konst. Att öka barns 
och ungdomars möjligheter till kultur sker också med ett fortsatt samarbete inom barnkulturserien Kulturkullerbyttan 
och samverkan med olika konstinstitutioner inför årets upplaga av den regionala konstfestivalen Bästa Biennalen.  
 
Ungdomsverksamhet 
 
Verksamheten bedrivs främst på Ungdomens hus, Bénka-dí, och består av öppen kultur- och fritidsverksamhet för 
ungdomar från årskurs sju till och med 17 år. Fokus ligger på delaktighet, integration och jämställdhet. Bénka-dí delar 
lokal med Nova Academy. Inom budgetramen har det kunnat skapas flera heltidstjänster och därmed har ett djupare 
samarbete med skolor, kulturskolan och biblioteket etablerats. Bland annat har personal från Bénka-dí varit närvarande 
på biblioteket en del eftermiddagar för att erbjuda ungdomar kulturella aktiviteter och bidra till en tryggare miljö för 
alla.  
 
Antalet besökare har ökat i samband med utökade öppettider. Stämningen är oftast mycket positiv och glädjefylld med 
stor delaktighet kring aktiviteterna. 54 procent av besökarna på Bénka-dí är pojkar och 46 procent är flickor. Bénka-dí 
kommer att nå målet med 8 000 besökare under 2018 och utökar målet till 11 000 besökare under 2019 då de har öppet 
varje vardag. 
 
Ungdomsverksamheten består även av kommunens ungdomspolitiska arbete och en del stöd till de fritidsgårdar som 
bedrivs i föreningsregi. Inom verksamheten finns även ett uppdrag att i samarbete med andra förvaltningar och ideella 
aktörer stödja ungdomar mellan 13 och 25 år som har behov av extra stöd för att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. 
 
Museiverksamhet 
 
Under 2019–2021 kommer Österlens museum fortsätta arbetet med att förbättra magasinsmöjligheterna för de 80 000 
föremål och 100 000 arkivalier som museet har att förvalta. Under åren 2019 och 2020 finns investeringspengar i 
budget för att anpassa och göra museet angeläget för fler. År 2019 ligger fokus på museets entré, barnverksamhet samt 
ett av utställningsrummen som ska fungera som experimentyta för nya idéer. År 2020 börjar planeringen för den 900-
årsutställning om Simrishamn som ska öppna på museet nyårsafton 2022. På första våningen i Hafreborg fortsätter 
museets satsning på barn och barnfamiljer med digitala och traditionella verkstäder i SKRABBAN. I planen för 
utveckling ingår ett nytt aktivt system för att ge besökarna möjlighet att lämna synpunkter om verksamheten och ett nytt 
bokningssystem för programverksamheten. 
 
På grund av att magasinsflytten tar mycket av personalens tid under åren 2019 och 2020 kommer inskränkningar i 
utställningsverksamheten att göras under dessa år. Dock är redan några utställningar inbokade som Det ligger i tiden 
som är en vandringsutställning om tid från Regionmuseet samt en utställning om det aktuella ämnet Spökgarn med 
konstnären Malena Olssons verk. Under sommaren 2019 visas en utställning med verk av Ellen Trotzig som gick bort 
för 70 år sedan. 
 
Museichefen kommer under 2019–2021 fortsätta med research och produktion av boken Simrishamn 900 år med hjälp 
av bidrag, bland annat från Herrlins Stiftelsen och en redaktion som bildades i slutet av 2017. Boken som nu fått ett 
förlag, Roos & Tegnér i Malmö, beräknas komma ut i samband med jubileet år 2023. Arbete med destinations-
utveckling gällande Simrishamn 900 år, Centrumutveckling och Ett skånskt hällristningscentrum kommer också att 
fortsätta. 
 
Projektet Se och Vårda kommer att söka nya vårdobjekt och eventuellt söka pengar från fler håll än Länsstyrelsen. 
Under år 2019 invigs den så kallade Jätteleden som inbegriper fyra fornlämningar/fyndplatser mellan Gröstorp och 
Järrestad. 
 
Ekonomiskt blir 2019 och 2020 svåra år för museet att få ekonomin att gå ihop på grund av magasinsflytten. Trenden är 
att museibutikens intäkter minskar vilket till en del kan balanseras med större programverksamhet. Som tidigare 
kommer stor vikt därför att läggas på att utveckla programverksamheten under hela året och för olika målgrupper. 
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Folkbibliotek 
 
Verksamheten bedrivs på biblioteket i Simrishamn och via en ny biblioteksbuss som regelbundet besöker över 20 byar. 
Den består av utlåning av media och informationstjänster, 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. 
 
Behovet av bibliotek som plats för informationssökning, livslångt lärande och kulturella aktiviteter bedöms fortsatt vara 
stor för många människor. Biblioteket har omkring 110 000 besök och förmedlar 120 000 lån om året och prognosen är 
att talen består. 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 
biblioteksrummet utvecklas de närmaste åren. Bland annat behöver lokalen bättre belysning och akustik. Som ett led i 
moderniseringen inrättade biblioteket en tyst läsesal med studieplatser och öppnade ett nytt mötesrum. Tidskriftshörna 
och läsfoajé förnyades och en enkel caféverksamhet med självbetjäning öppnades för att tillgodose behovet av kaffe och 
wifi. En modernisering av barnavdelningen är också nödvändig om biblioteket ska kunna utföra sitt litteratur-
förmedlande och läsfrämjande uppdrag till en högt prioriterad målgrupp. En projektgrupp som får stöd från Kulturrådet 
under 2019 kommer att leda detta arbete samt utveckla metoder för utökad delaktighet bland barn, ungdomar och 
föreningar. Biblioteket arbetar på olika sätt för att tillgodose ett behov av kulturhus som man upplever efterfrågas i 
kommunen, bland annat med ett utökat program av aktiviteter.  
 
      Nyckeltal  Bokslut  

2017 
Budget  

2018 
Budget  

2019  
Beräknat  

2020  
Beräknat 

2021 
            Antal besökare:      

Biblioteket 126 473 110 000 115 000 
 

115 000 
 

115 000 
 Ungdomens hus 8 772 8 000 11 000 11 000 11 000 

Österlens museum 64 735 40 000 55 000 
 

55 000 
 

55 000 
 Korsavads simhall 40 896 40 000 40 000 

 
40 000 

 
40 000 

       

Antal bibliotekslån 110 086 120 000 110 000 110 000 110 000 

 
Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

I samarbetet med bland annat föreningslivet 
verka för ökat utbud av kvalitativa och 
attraktiva mötesplatser för upplevelser, 
uttryck och skapande för alla medborgare. 

Antal aktiviteter/evenemang som 
förvaltningen ordnar med föreningslivet 
eller övriga verksamheter. (39) 
 
Biblioteksbussen gör 600 bystopp. 
 

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

Gemensamt med näringslivet vidareutveckla 
KKN-verksamheterna, med syfte att 
underlätta och stimulera inom samhälls- och 
kulturvecklingen. 
(KKN = kulturella och kreativa näringar.) 
 

Antal genomförda kulturfikaträffar. 
(30) 

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 
kulturgaranti.  

Ta fram en handlingsplan avseende 
kulturgaranti för äldre. 
 
Hålla 4 föredrag/kåserier på 
äldreboenden. 
 
Biblioteksbussen gör 70 stopp på 
särskilda boende. 
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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 dialogträffar eller nätverksmöten 
tillsammans med ideella krafter som 
förvaltningen deltar i som har fokus på 
ökat engagemang, mångfald eller 
jämställdhet. (19) 
 

 Öka barn och ungdomars samt nyanländas 
möjligheter till kunskapsinhämtning, 
delaktighet, gemenskap, tillgång till kulturell 
verksamhet och ett varierat utbud av idrott 
och fysiska aktiviteter för både pojkar och 
flickor. 
 

I samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen anlägga 
aktivitetsstråket vid Jonebergsparken. 
 
Antal aktiviteter riktade till barn och unga 
på museet ska vara 20 stycken. 
 
Andel aktiviteter riktade till barn och 
unga på biblioteket ska vara 40 procent. 
 
Biblioteksbussen gör 70 stopp på 
förskolor. 
 

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

Könsuppdelad statistik över antal 
besökare/deltagare i verksamhet som 
Bénka-dí ordnar. (11 000 av vilka minst 
40 procent är pojkar och 40 procent är 
flickor)  

 Arbeta för destinationsutveckling med fokus 
på kulturarv. 
 

Göra två större ansökningar om bidrag 
för destinationsutveckling. 
 
Hålla sex möten och/eller aktiviteter 
angående boken Simrishamn 900 år.  
 

 Verka för möjligheter för visning av nutida 
konst. 

Exponera årets inköpta konst.  
 
Arrangera två mindre utställningar som 
inkluderar samtida konst. 
 

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

Utveckla de demokratiska möjligheterna att 
påverka kultur- och fritidsutbudet.  

Andel aktiviteter och arrangemang på 
Bénka-dí som ungdomar har föreslagit, 
planerat eller aktivt påverkat. (70 
procent) 
 
Bygga en interaktiv station för att få in 
synpunkter på vad fri entré på museet 
betyder för besökarna. 
 
 
Ordnar aktiviteter som inkluderar 
besökardelaktighet på biblioteket. (20) 
 
En brukarundersökning bland besökare 
till biblioteksbussen. 
 

Vision Inom en 10-årsperiod förverkliga tanken om 
ett kulturhus som inrymmer lokaler för dans, 
teater och musik. 
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Ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av 
 
• Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
• Förskoleklass 
• Grundskola och grundsärskola  
• Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
• Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
• Elevhälsan  
• Kulturpedagogiska enheten 
• Naturskolan Österlen 
• Campus Österlen 
 
Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden genomsyras av en gemensam strävan mot att ge varje barn och 
elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Den samlade kompetensen och erfarenheten 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. Bristen på 
legitimerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger är påtaglig i hela landet och rekryteringsläget är stundvis svårt. 
Detta påverkar även Simrishamns kommun.  
 
Nämnden har beslutat om en resursfördelningsmodell, vilken har utvecklats för att skapa en driftsekonomi för 
grundskolan kopplad till en beslutad ambitionsnivå i de olika verksamheterna, samt till antalet elever. I resursfördel-
ningssystemet redovisas ekonomin i två olika nivåer – en förvaltningsnivå, varifrån grundbeloppet fördelas och en 
resultatnivå som visar skolenheternas enskilda ekonomier. 
 

Ekonomisk ram 
 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 367 624 382 229 395 192 395 192 395 192 

varav:           

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 92 280 95 967 100 393 100 393 100 393 

Förskoleklass- och grundskoleverksamhet 131 947 156 305 149 968 149 968 149 968 

Gymnasieverksamhet 73 302 73 069 73 377 73 377 73 377 

Vuxenutbildning 3 549 4 910 5 610 5 610 5 610 

Gemensamma verksamheter 
(Elevhälsa, Kulturpedagogisk enhet, Naturskolan Öster 
len, Campus Österlen, Särskola, BUN förvaltningskontor, 
Politisk verksamhet) 
 

66 546 51 978 65 844 65 844 65 844 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Den ekonomiska ramen för 2019 är beräknad utifrån kommunens prognos över antalet folkbokförda barn och 
elever i juni 2018. Antalet inskrivna barn i förskolan är fler än demografiberäkningen juni 2018.  
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Malin Henriksson (L) 
Förvaltningschef: Ewa Kristensson 
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Den statliga ersättningen för vuxna nyanlända elever minskar när allt fler lämnar etableringen. I de fall 
studerande inte är klara med kurser i svenska för invandrare (SFI) innebär detta en kommunal omkostnad. När en 
studerande är färdig med SFI är det vanligt att denna fortsätter studera inom grundläggande vuxenutbildning 
(motsvarande grundskolenivå) vilket sannolikt innebär att dessa studerandeströmmar ökar. I december 2018 
finns 170 elever inskrivna i SFI varav 70 är i etablering. Prognoserna pekar på att merparten av dessa elever 
kommer att lämna etableringen under första halvåret 2019. 
 
Behoven av insatser för nyanlända i form av grundläggande vuxenutbildning ökar. Bidragsfinansieringen utgörs 
dels av bidrag för asylsökande samt delar av etableringsbidraget som beviljas till nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd. Att åter bedriva vuxenutbildning i egen regi innebär ett uttalat fokus på genomströmning inom 
främst SFI. 
 
Omkostnader för barn med särskilda behov ökar och utvecklingen bedöms som oroande och stora resurser satsas 
på elevgruppen. Att ytterligare samordna resurserna i syfte att uppnå en högre kvalitet kommer att prioriteras 
under 2019. 
 
Förvaltningen bedömer att utvecklingen 2019–2021 kommer att innebära en övergång till successivt minskade 
elevantal inom främst grundskola och gymnasieskola samtidigt som omkostnaderna för integration inom främst 
vuxenutbildning kommer att öka. 
 
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att ett långsiktigt arbete är nödvändigt för att utveckla 
skolorganisationen i Simrishamns kommun samtidigt som man uppnår en budget i balans. I barn- och 
utbildningsförvaltningens konsekvensanalys av budget 2019 förväntas en brist om 3–5 miljoner kronor. Det är 
såldes rimligt att anta att på kort sikt krävs en sträng budgetdisciplin samt att skolenheterna åläggs en generell 
besparing om 1 procent av omsättningen för att anpassa verksamheten till beslutad ram. 
 
De ekonomiska riktlinjerna i Simrishamns kommun anger att ekonomin sätter gränsen för verksamhetens 
omfattning. Barn- och utbildningsnämnden noterar att kommunrevisionen i sin granskningsrapport avseende 
långsiktig ekonomisk planering drar slutsatsen att kommunen för att uppnå målsättningen om 1 procents 
överskott utöver detta i genomsnitt behöver gör anpassningar om 1,2 procent årligen till och med 2027, således 
finns behov av att vidta långsiktiga åtgärder för en budget i balans de kommande åren.  
 
Budgetåret 2019 innebär bland annat arbete med följande: 
 

• Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) – Vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus 
på resultatuppföljning och analysarbete. Det övergripande syftet är att förbättra måluppfyllelsen och 
genomströmningen. Prioriterade utvecklingsområden är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och 
tillgängliga lärmiljöer. 

• Förskolans ledning och styrning – Arbeta vidare med och utveckla förskolans ledning och styrning. 
• Resursfördelningsmodell förskola och skola – För att säkerställa resurser för en likvärdig förskola och 

skola vidareutvecklas arbetet med resursfördelningsmodeller för förskolan och skolan. 
•  Barnkonsekvensanalyser – Arbetet med barnkonsekvensanalyser och elevinflytande fortsätter i syfte att 

säkerställa barnens och elevernas rättigheter enligt barnkonventionen. Bland annat inom områdena 
avseende elevhälsans arbete, gymnasieskolan samt kunskapsnivån.  

 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram  3 000 3 600 3 500 3 500 

 
I investeringsbudgeten ges förutsättningar för ett utbytesprogram med inventarier i förskolor och skolor för att 
tillhandahålla en god arbetsmiljö för elever och personal.  
 
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
Förskolan är en egen skolform och den är frivillig. Förskola erbjuds alla barn från ett år och som har föräldrar 
som studerar eller förvärvsarbetar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet 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. I Simrishamns kommun finns 11 kommunala förskolor samt pedagogiska omsorger. 
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Förvaltningen står inför utmaningen att möta Skolverkets riktlinjer gällande barngruppernas storlek i förskolan. 
Riktmärket är barngrupper om 6–12 stycken i åldrarna 1–3 år, och 9–15 stycken i åldrarna 4–5 år.  
 
       Antal barn och elever, pedagogisk omsorg 
förskola, fritidshem (årssnitt)*  

  
2016 

 
2017 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

       
 

       Kommunal Pedagogisk omsorg 28 28 29 15 15 15 

Kommunal Förskola 476 472 510 515 515 515 

Kommunal Fritidshem 428 424 464 445 445 445 

Fristående Pedagogisk omsorg 
 

12 12 12 14 14 14 

Fristående Förskola 135 134 147 202 202 202 

Fristående Fritidshem 253 250 274 225 225 225 

Totalt  (exkl. asylsökande) 1 332 1 320 1 436 1 416 1 416 1 416 

*) Tabellen redovisar samtliga inskrivna barn inklusive asylsökande. 
 
Barngruppernas storlek 
Kommunala enheter 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
Riket 2017/2018 

          Andel avdelningar barn 4-6 år, < 16 barn - 25 % 50 % 45 % 

Andel avdelningar barn 1-3 år, < 13 barn 45 % 43 % 43 % 42 % 

     

 
Fritidshemmet är frivilligt och dess uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt 
för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
I Simrishamns kommun erbjuds fritidsverksamhet på alla grundskolor, vilka har verksamhet för grundskolans 
tidigare år. 
 
En utmaning är det förtydligade kravet på att utbildade fritidspedagoger ska ansvara för undervisningen i 
fritidshemmet från och med 1 juli 2019. Det råder stor brist på fritidspedagoger både nationellt och regionalt.  
 
Förskoleklass och grundskola 
 
Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn från höstterminen 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 är obligatorisk och påbörjas från höstterminen det år då barnet fyller sju år till och med vårterminen 
i årskurs 9. Grundskolan ingår i ett målstyrt system med stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om 
ramarna i lagar och förordningar. Huvudmannen har tillsammans med skolans rektor huvudansvaret för den 
dagliga verksamheten. I Simrishamns kommun erbjuds grundskoleverksamhet inom Skolområde Simrislund (två 
skolor), Skolområde Syd (en skola), Skolområde Nord (tre skolor) och på Skolområde Korsavad (en skola). 
 
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolan 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen 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 små undervisningsgrupper och 
höga lokalkostnader.  
 
Förvaltningen fortsätter utveckling av resursfördelningsmodellen som syftar till att ge förutsättningar för en 
likvärdig skola och att resurser riktas till elevers individuella behov. Detta regleras i 2 kap. 10 § skollagen 
(2010:800) vilket innebär ett tydligt krav på att kommuner fördelar resurser utifrån elevers förutsättningar och 
behov. 
 
 
 
 



 Verksamheterna – Barn- och utbildningsnämnd 
       Antal elever grundskola och  
förskoleklass (årssnitt)* 
å   

  
2015 

 
2016 

  
2017 

 
2018 

 
2019  

 
2020 

              Kommunal Förskoleklass 135 118 85 84 127 127 

Kommunal Åk 1-3 365 367 368 360 345 340 

Kommunal Åk 4-6 363 358 427 410 372 367 

Kommunal Åk 7-9 386 384 445 430 438 428 

Fristående Förskoleklass 28 30 53 50 57 57 

Fristående Åk 1-3 132 130 149 145 164 164 

Fristående Åk 4-6 142 168 167 165 168 168 

Fristående Åk 7-9 152 156 136 130 150 150 

Andra kommuner 32 17 29 20 55 65 

Totalt 1 735 1 728 1 859 1 794 1 877 1 867 

       

*) Tabellen redovisar samtliga inskrivna elever inklusive asylsökande. 
 
Kvalitetsnyckeltal kommunala skolenheter Grundskola 2015 2016* 2017 2018 

 
2019 

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

75,0 83,1 68,9 62,9  

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

61,0 79,6 63,0 56,2  

Elever i åk. 9, kommunal skola, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen andel (%) Flickor 

90,0 85,5 76,8 70,4  

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Totalt 221,3 243,6 208,9 209,9  

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Pojkar 192,7 225,3 192,9 192,2  

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Flickor 250,8 256,6 230,3 229,0  

*) År 2016 skiljer sig bakgrundsdata då detta är det enda år som elever med okänd bakgrund (nyanlända i asyl) är borträknade.  
 
Gymnasieskola 
 
Gymnasieverksamheten är en frivillig skolform och har som målsättning att erbjuda önskad utbildning för alla 
ungdomar i Simrishamns kommun. Kommunen har ett samverkansavtal med kommuner i Skåne och västra 
Blekinge vilket innebär att eleverna blir förstahandsmottagna. Gemensam gymnasieantagning och fritt sök för 
eleverna inom samverkansområdet 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 både på kort och 
lång sikt. 
 
Utbildningsplatserna på lärlingsprogrammen på Österlengymnasiet, där minst hälften av undervisningstiden ska 
vara förlagd på en arbetsplats, är begränsade varför det krävs stor samordning av utbildningarna för att 
kostnaderna ska bli rimliga. Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 
introduktionsprogrammen. 
 
Från och med höstterminen 2019 kommer ekonomiprogrammet att tillföras gymnasieskolan Nova Academy.  
 
Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform och ett alternativ till gymnasieskolan och vänder sig till elever med 
utvecklingsstörning. 
 
Antal elever i gymnasieskolan 
(årssnitt) * 

  
2016 

 
2017 

  
2018 

 
2019 

 
2020  

 
2021 

              Österlengymnasiet 190 160 160 125 125 125 

Nova Academy 130 150 150 195 195 195 

Fristående verksamhet eller andra kommuner 380 342 340 340 340 340 

Totalt 700 652 650 660 660 660 

*) Tabellen redovisar samtliga inskrivna elever inklusive asylsökande. 
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Jämförelsetal betyg, efter avslutad 
gymnasieutbildning 
å  

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Riket 

 

              Österlengymnasiet och Nova Academy 13,6 13,1 14,9 14,1 14,3  

       

 
Kommunal vuxenutbildning 
 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och svenska för invandrare (SFI) tillhandahålls fram tills 1 
april 2019 genom ett samverkansavtal mellan Simrishamns och Ystads kommuner. Studerande erbjuds fram till 
dess utbildning inom ramen för Forum Ystads program och utbildningar. Huvudmannaskapet för kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilket tidigare ingått i samverkansavtalet med Ystads kommun, återtog 
Simrishamn från och med 1 juli 2018. Från och med övertagande 1 april 2019 kommer studerande inom SFI och 
grundläggande vuxenutbildning erbjudas utbildning på plats i Simrishamn. Behoven av fortbildning för vuxna 
har allt mer ändrat inriktning från att gälla studieförberedande kurser till mer yrkesinriktade utbildningar. Att 
bedöma antalet elever inom främst SFI är mycket svårt då många vuxna fortfarande befinner sig i en asylprocess. 
Rätten till SFI inträder då permanent uppehållstillstånd erhålls. Rätten till kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå utökades 1 januari 2017, vilket bedöms påverka framtida 
studerandeströmmar vid en eventuell lågkonjunktur.  
 
Särskild utbildning för vuxna (särvux) är en utbildningsform för kommuninvånare som är över 20 år med en  
utvecklingsstörning. Inom särvux får deltagarna kunskaper och färdigheter som behövs i arbete, boende och på 
fritid. Särvux är en kostnadsfri utbildning och motsvarar grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola. 
Särvux bedrivs i egen regi. Utbudet av kurser har utökats för att motsvara individuella behov och efterfrågan. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) gäller för ungdomar upp till 20 år som fullgjort skolplikten, men 
som inte har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som 
inte har fått examensbevis, utan endast ett studiebevis, ingår alltså i kommunens ansvar. Antalet ungdomar i 
KAA är vid ingången av 2019 70 st. 
 
Antal elever i kommunal vuxenutbildning 
(årssnitt)  

2017 2018 2019 2020 2021 

            Svenska för invandrare (SFI) 170 170 170 130 120 

Grundläggande vuxenutbildning 15 15 40 50 60 

Gymnasial vuxenutbildning 
 
 

45 50 60 60 60 

Totalt 230 285 270 240 240 

 
Gemensamma verksamheter 
 
Den Kulturpedagogiska enhetens verksamhet utgörs av en frivillig verksamhet bestående av instrumental- och 
vokalundervisning, orkester-, ensemble- och utåtriktad verksamhet 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 lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling inom kultur. Verksamheten utgör en bas för de barn 
och ungdomar som vill fortsätta att utbilda sig till musiker, artister och kulturpedagoger. Inom enheten bedrivs 
också sommarkulturskola. 
 
Elevhälsan är en verksamhet bestående av specialpedagoger, kuratorer, psykologer och skolsköterskor. 
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål.  Detta sker bland annat genom handledande verksamhet gentemot lärare och lärarlag som 
arbetar med barn med särskilda behov. Vi planerar att under 2019 utveckla elevhälsan till en barn- och elevhälsa. 
 
Naturskolan Österlen ska genom Gröna nyckeln bidra till att ge elever i grundskolan ytterligare förutsättningar 
att tillägna sig ny kunskap, främst inom ämnet biologi, men alla skolämnen berörs. Naturskolan kompletterar 
undervisningen i skolan och är ett extra stöd och ger inspiration för elever. 
 
Campus Österlen erbjuder utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå samt 
kompetensutveckling på olika nivåer. Kurserna styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan 
näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. 

39
  



 Verksamheterna – Barn- och utbildningsnämnd 

Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Att Campus Österlen, i samverkan med 
näringsliv och andra utbildningsanordnare, 
erbjuder och genomför utbildningar på 
högskole- och yrkeshögskolenivå. 
 

Företrädare för näringsliv, offentlig 
sektor och lärosäten uppger att 
kontakter är etablerade och samtal förs 
om Campus Österlens utbildningsutbud 
och roll som kompetensförsörjande aktör 
på Österlen. Måluppfyllelse mäts genom 
enkätfrågor till berörda parter. 

2. Demografi 
 

  

2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

Att förskolorna förskolorna/skolorna i 
Simrishamns kommun arbetar systematiskt 
med förebyggande och främjande barn- och 
elevhälsoarbete.  
 

Centrala elevhälsan genomför i 
förhållande till föregående år fler insatser 
tillsammans med personalen i 
verksamheterna. Arbetet är till 
övervägande del förebyggande och 
främjande. 
Måluppfyllelsen utvärderas av Centrala 
elevhälsan i det systematiska 
kvalitetsarbetet genom kvalitativ analys. 
Särskilt fokus i analysen riktas mot 
pojkar och flickors lika möjligheter till 
stöd och stimulans. 

3. Demokrati 
 

  

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

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

Elevernas svar på de frågor i 
attitydundersökningen som berör 
trygghet, kränkande behandling och 
grundläggande värden är i större 
utsträckning positiva i jämförelse med 
föregående år. I förskolan följs 
personalens svar på frågor som berör 
kränkande behandling upp. 
Målet är nått om en positiv utveckling 
skett i majoriteten av verksamheterna. 
Ökningen innebär en ökning för både 
pojkar och flickor. Utgångspunkten är 
(index): 
Förskolan: 6,57 
Årskurs F–3: 8,99 
(flickor/pojkar: 9,07/8,91) 
Årskurs 4–6: 7,38 
(flickor/pojkar: 7,35/7,41) 
Årskurs 7–Gy: 6,99 
(flickor/pojkar: 7,02/6,96) 

Övriga nämndmål   
 Att andelen gymnasieelever som tar examen 

inom tre år ökar. 
 

Andelen gymnasieelever som tagit 
examen inom tre år har ökat i 
förhållande till föregående års nivå. 
Ökningen innebär en ökning för både 
pojkar och flickor. 
Utgångspunkt (alla): 61,6 % 
(flickor/pojkar: 68,2 %/ 51,7 %)  
 

 Att andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen ökar. 

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen ökar 
jämfört med föregående års nivå. 
Ökningen innebär en ökning för både 
pojkar och flickor. 
Utgångspunkt (alla): 62,9 % 
(flickor/pojkar: 70,4 % / 56,2 %) 
 

 Att barn i förskolan erbjuds likvärdig 
undervisning i syfte att utveckla sin språkliga 
förmåga.  
 

20 % av förskolans förskollärare har 
deltagit i Läslyftet i förskolan och 
använder den nya kunskapen i sin 
undervisning. Målet följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
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Ansvarsområde 
 
Socialnämnden består av fyra huvudområden, vård och omsorg, LSS/socialpsykiatri, individ- och familjeomsorgen, 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen samt en övergripande administration utöver den politiska verksamheten. 
 

• Området för vård och omsorg består av särskilt boende, hemtjänst, korttidsvistelse, demensteam, anhörigstöd, 
uppsökande verksamheten, dagcentral och dagverksamhet.  

• LSS-området omfattas av gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, 
fritidsverksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner samt 
stödfamiljer. 

• Individ och Familjeomsorgen utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen erbjuder också bistånd, och social service, i form av råd, stöd 
eller behandling. Avdelningen ansvarar också för kommunens flyktingmottagande, integration, de 
ensamkommande flyktingbarnen, serveringstillstånd samt kommunala hyresgarantier 

• Hälso-och sjukvårdsavdelningen arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor, samt bostadsanpassning. 
• Den övergripande administrationen omfattar bland annat ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, utvecklingsteam, 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, samordnare våld i nära relationer samt personligt ombud.
 

Ekonomisk ram 
 
      Driftram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 450 334 468 901 484 947   
varav:        

Politisk verksamhet 1 823 1 859 1 797     

Administration 4 634 5 887 1 491     

Vård och omsorg 259 308 264 694 273 264     

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 39 214 41 650 44 053   

LSS/Socialpsykiatrin 93 672 99 559 109 741   

Individ- och familjeomsorgen 51 683 55 252 54 601   

 
Effekter av beslutad driftsbudget 
 
Budgetramen uppgår år 2019 till 484 947 tkr inklusive tilläggsbudget om 5 000 tkr. Det innebär en ökning från år 2018 
med 16 046 tkr varav 11 830 tkr avser pris- och lönekompensation. Därtill har nämnden kompenserats för justering av 
kapitalkostnad med 1 872 tkr samt en justering av ramen för internhyra med -856 tkr. En budgetöverföring om – 4 200 
tkr har gjorts avseende momsåtersökning äldreboende som tidigare budgeterats centralt under finansiering.  Utökad ram 
enligt tidigare beslut uppgår till 2 400 tkr och avser ett nytt LSS-boende. Tilläggsbudget finansierar kostnader för 
placering samt verksamhet som tidigare år har finansierats av bidrag från Socialstyrelsen såsom nattpatrull i ordinärt 
boende och Silviasystrar. Övriga resursbehov finansieras genom interna omprioriteringar. 
 
Vård och omsorg 
  
En av nattpatrullerna har tidigare finansierats av bidrag från Socialstyrelsen för Fler händer i vården, detta bidrag 
upphör 2019 därav har 500 tkr av det beviljade tilläggsanslaget budgeterats för detta ändamål. Resterande 500 tkr 
finansieras genom interna omprioriteringar. 
 
Personer med kognitiv svikt ökar vilket innebär ökat behov av handledning och utbildning. Avdelningen arbetar aktivt 
med 0 vision för en demensvård utan tvång och begränsningar vilket också leder till att behovet av handledning, stöd 
och utbildning ökar. Fler anhöriga till personer med demenssjukdom vilket leder till en ökning av anhörigträffar. Delar 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
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av verksamheten har tidigare finansierats av bidrag från Socialstyrelsen för Fler händer i vården, detta bidrag upphör 
2019 därav har 500 tkr av det beviljade tilläggsanslaget budgeterats för detta ändamål. Resterande 100 tkr finansieras 
genom interna omprioriteringar. Nytt avtal avseende trygghetslarm innebär en ökad kostnad och budgetjustering har 
gjorts om 500 tkr. Kostnaderna för särskilt boende för brukare med kognitiv svikt, psykisk ohälsa och/eller missbruk är 
underfinansierat och en budgetökning har gjorts om 1 800 tkr genom interna omprioriteringar. Justering har också gjorts 
avseende beslutade finansieringsmöjligheter. 
 
LSS/socialpsykiatri  
 
Ett nytt LSS-boende öppnades under hösten 2018 och nämnden har fått ett tillskott om 2 400 tkr i ramen för detta. 
Kostnader för placeringar där Region Skåne tidigare finansierat 50 % (avslutades 2017-09-30) samt en ny extern 
placering innebär att kostnaderna beräknades uppgå till 6 200 tkr redan år 2018.  Nämnden fick år 2018 ett 
tilläggsanslag för att kunna finansiera denna kostnadsökning. Resursbehovet kvarstår år 2019 och 4 000 tkr av det 
beviljade tilläggsanslaget har budgeterats för detta ändamål. Justering har också gjorts avseende beslutade 
finansieringsmöjligheter. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Justering av budgetram har gjorts inom individ- och familjeomsorgen beroende på färre antal ärende inom barn- och 
unga samt inom handäggarenheten. Kostnaden för försörjningsstöd kommer att öka på grund av hårdare konkurrens på 
arbetsmarknaden, försäkringskassans striktare bedömningar av läkarintyg vid sjukskrivning samt att många flyktingar 
avslutar sin etableringsfas och riskerar arbetslöshet. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
psykiatrin fortsätter för att arbeta förebyggande med att minska dessa kostnader.  
 
Hälso- och sjukvård  
 
Livslängden på hjälpmedel har gått ner på grund av sämre kvalitet på hjälpmedel. Detta påverkar också möjlighet att 
kunna köpa/sälja rekonditionerat. Därav en budgetökning om 280 tkr.  
 
Nämnd och övrig administration 
 
Justering av kapitalkostnader 1 872 tkr, interna hyror - 856 och överföring av ansvar för moms på äldreboende  
om - 4 200 tkr.  Justering har också gjorts avseende beslutade finansieringsmöjligheter. 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2017 

Budget  
2018 

Budget  
2019  

Ram  
2020  

Ram 
2021 

            Ram 3 930 6 738 4 150 1 700 3 700 
 
Socialförvaltningen har totalt 9 550 tkr att investera för under åren 2019–2021. 
Investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 4 150 tkr och är fördelad på Inventarier, Trygghetslarm, IT-utveckling, 
Trygghetsskapande IT-produkter och Hjälpmedel. 
 
Verksamhet  
 
Vård och Omsorg 
 
Den kommunala verksamheten består av tio kommunala enheter, en enhet på LOU och en enhet på LOV. Totalt 
beviljades ca 184 416 hemtjänsttimmar under 2017, beräknade hemtjänsttimmar för år 2019 uppgår till 200 000.  
Antalet platser i särskilt boende 2017-12-31 var 294 stycken, varav 150 i kommunal regi, 90 i entreprenad (Lillevång 
och Hammenhög) och 54 på LOV (Joneberg). Därtill finns det 22 st korttidsplatser. Den demografiska utvecklingen 
innebär att det långsiktigt behövs ytterligare tillskott med ett antal lägenheter inom Särskilt boende. Bedömningen är att 
under år 2019 kommer behovet att vara ungefär som under år 2018. 
 
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 förvaltningen kan följa upp specifika områden som nämnden önskar 
belysa. 
 
Att individualisera insatserna så de möter brukarnas specifika behov är ett av verksamhetens mål. 
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Verksamheterna – Socialnämnd 
Tekniska hjälpmedel och IT både för att brukarna ska kunna vara så självständiga som möjligt och för att underlätta till 
exempel administrationsdelen av undersköterskornas och enhetschefernas arbete pågår, bland annat genom att ett av 
kommunens särskilda boenden är utsett till ”test plats" där olika hjälpmedel och teknik provas under strukturerade 
former. Detta arbete intensifierades under år 2018 genom att förvaltningen sökte och beviljades medel från 
Socialstyrelsen avseende Välfärdsteknik. Arbetet fortgår under år 2019. 
 
Det nya hemsjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och regionen har trätt ikraft. Avtalet innebär att allt fler svårt 
sjuka vårdas i hemmet. Man kan vid en första analys av denna förändring se att behovet av dubbelbemanning har ökat. 
Olika former av samarbete i team tillsammans med hemsjukvården behöver utvecklas och formen för detta ska tas fram 
under år 2019. 
 
Antal äldre i åldern över 85 år kommer att öka år 2019 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 vara på samma nivå som under år 2018 för att sedan öka under år 2020-2022.  
 
Nämndens mål bedöms vara uppfyllt eller delvis uppfyllt vid årsskiftet. Att alla brukare ska erbjudas aktiviteter och 
stöd utifrån individuella behov är något avdelningen fortsätter att fokusera på under år 2019. 
 
LSS/socialpsykiatrin 
 
Totalt finns för närvarande 55 platser inom gruppbostad/servicebostad. Tre lägenheter inom boende fanns lediga 
december 2018. Under 2018 hade ca 100 brukare någon form av sysselsättning via daglig verksamhet. Under 2018 har 
2 personer fått sin personliga assistans utförd genom kommunens regi.  LSS har även fritidsverksamhet som har ett nära 
samarbete med övriga SÖSK kommuner. Tomelilla kommun köper platser på korttidsvistelsen för barn och unga, som 
omfattar cirka hälften av verksamheten.  
Socialpsykiatrins verksamheter omfattar boendestöd, särskilt boendestöd (Kompassen), sysselsättning och 
träffpunktverksamhet.  
Socialpsykiatrin har gett boendestöd till ca 49 personer under året och särskilt boendestöd via Kompassen har getts till 7 
personer. 
 
Våren 2017 färdigställdes ny plan för LSS/socialpsykiatrin. Under 2018 har verksamheterna startat arbetet med att 
implementera planen. Fokus har varit att arbeta med inflytande och delaktighet, anhörigstöd och att vara en brygga 
mellan den egna verksamheten och andra arenor i samhället. Tillsammans med de andra avdelningarna inom 
socialförvaltningen pågår olika former av arbete för att den enskilde ska undvika att uppleva glapp mellan olika 
insatser. Ett ständigt arbete sker för att utveckla samarbetsmetoder utifrån den enskildes behov och livssituation.  
 
Behoven hos brukarna inom LSS och socialpsykiatrin är oerhört skiftande och verksamheten måste hela tiden förändras 
både gällande insatsernas utformning och metoder i arbetet om brukarna ska kunna erbjuda insatser på hemmaplan. Att 
kunna erbjuda olika boendeformer enligt LSS i kommunen är något man fortsätter att arbeta med. Anledningen till att 
externa placeringar inom Socialpsykiatrin ökar är att kommunen inte har något eget boende för denna målgrupp. Sedan 
ett antal år tillbaka har kommunen köpt en boende plats enligt LSS. Sedan september 2018 utförs denna insats på ett 
boende inom Simrishamns kommun. 
 
Under de senaste åren har det 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 arbetsmarknaden och detta är något som 
troligtvis kommer fortsätta. Detta innebär fortsatt utökning av dagliga verksamheter.  Utmaningen är att hitta olika 
arbetsuppgifter som matchar brukarnas förmågor och intresse. 
 
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 därmed kostnadskrävande. Brukarnas situation är alltmer komplex där det förekommer missbruk, 
bristande föräldraförmåga och psykisk ohälsa i mycket större omfattning.  Samarbete 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 komplexa och ibland våldsamma situationer. 
Kompetensutveckling och handledning är av största vikt och något verksamheten kommer behöva fortsätta att satsa på. 
Rätt till önskad sysselsättningsgrad tillämpas för personalen inom avdelningen. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av ledning, en enhet för vuxna, en enhet för barn och unga, 
handläggarenheten samt enheten för integration. Verksamheten bedriver myndighetsutövning, SoL och LSS, för 
barn/unga och vuxna samt intern öppenvård både i form av individinriktade insatser och serviceinsatser. I samverkan 
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med barn-och utbildningsförvaltningen sker föräldrautbildning och barngruppsverksamhet. Inom verksamheten bedrivs 
också ungdomsboende (HVB) och stödboende för ensamkommande barn. 
 
Utveckling av öppenvårdsverksamheterna skedde under 2017. Detta arbete fortgick 2018 och kommer att fortsätta så. 
Inom barn och ungdomsenheten behöver verksamheten fortsätta med att 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 både inom förvaltningen men även 
med förskola/skola, BUP och barnhälsovården är nödvändigt för att kunna utveckla ett gott förebyggande arbete. 
 
En kartläggning gällande Mariamottagning är gjord, ett projekt för uppstart av Mariamottagning är igång och det har 
beviljats medel från Finsam för att starta Mariamottagning inom SÖSK-regionen. 
 
När det gäller målgruppen vuxna förändrades den interna öppenvården under 2017 för att möta klienternas behov och 
detta har gett ett positivt resultat då man har kunnat ge stöd på hemmaplan på ett annat sätt än tidigare. Unga kvinnor 
med psykisk ohälsa och ett avancerat drogmissbruk är en grupp som ökat under de senaste 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 fortsätta 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. 
 
Den nationella överenskommelsen gällande vård för personer med missbruks-problematik pekar ut ett antal metoder 
man bedömer som effektiva behandlingsmetoder och man pekar även ut vilken huvudman (kommun, primärvård, 
slutenvård) som ska erbjuda behandlingen. KBT är en metod man bedömer vara framgångsrik och detta innebär att 
kommunens verksamhet i egen regi framöver måste kunna erbjuda personer med missbruk olika behandlingar, detta 
leder till att medarbetarna behöver utbildas i olika behandlingsmetoder. Samtidigt har kommunen fått ett större ansvar 
för personer med spelmissbruk. Under 2018 har man arbetat med att finna metoder att arbeta med denna problematik 
och detta arbete fortsätter. 
 
Kostnaden för försörjningsstöd tros fortsätta öka under 2019 på grund av konkurrens på arbetsmarknaden, striktare 
bedömningar av läkares underlag vid sjukskrivningar samt att många flyktingar lämnar etableringsfasen och löper risk 
att hamna i arbetslöshet. Utifrån aviserade förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag, att vara eller inte vara, samt de 
besparingar som nu beslutats för Arbetsförmedlingen kommer kommunens kostnader för försörjningsstöd att öka. Om 
kommunen inte har någon samarbetspart, eller en samarbetspart med starkt begränsade resurser, på 
arbetsmarknadsområdet, är farhågan att de stora kostnaderna för att arbeta med människor som inte befinner sig på 
arbetsmarknaden, eller har svårt att komma dit, helt och hållet faller på kommunen/socialförvaltningen. 
 
Metoder för att göra barn och ungdomar mer delaktiga behöver fortsatt implementeras i verksamheten för att kunna 
uppnå uppsatta mål för verksamheten. Detta arbete är mycket beroende på samarbete med andra samhällsinstanser 
såsom ex skola och BUP. Arbete pågår i denna riktning. 
 
Hälso- och sjukvård 
 
Den kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar främst gentemot vård och omsorg och LSS-verksamheterna. 
Rehabiliteringsenheten arbetar för närvarande måndag till fredag och har förutom rehabilitering hand om 
bostadsanpassning och hjälpmedel. Rehabiliteringsenheten har dessutom hand om hjälpmedel till kommuninvånarna 
från 20 år och äldre, vid de tillfällen de är i behov av hjälpmedel t.ex. efter operation. Sjuksköterskorna bemannar hälso- 
och sjukvården dygnet runt i kommunen. En av vardera yrket, distriktssjuksköterska och arbetsterapeut, bemannar 
vårdplaneringsteamet som även bemannas av en omsorgshandläggare. Vårdplaneringsteamet planerar för personers 
hemgång från sjukhus. 
 
Då den avancerade hälso-och sjukvården allt mer sker inom den kommunala sfären så kommer avdelningen under 2019 
att ta ett omtag kring de nationella kvalitetsregistren såsom: 
 

• Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD 
• Senior alert innehåller fyra delar som ligger till grund för ett systematiskt arbetssätt, Preventivt arbetssätt, 

Registrering i kvalitetsregister, Reflektera över resultat samt Förbättringsarbete 
• Svenska palliativregistret som är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person 

i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför 
vården. 

 

44

 
  

 



 

 
 

Verksamheterna – Socialnämnd 
Avdelningen har sedan tidigare arbetat med registren men under 2019 kommer man att arbeta än mer strukturerat med 
registren för att hålla god kvalitet samt vidareutbilda medarbetarna. 
 
Då fler svårt multisjuka vårdas i hemmet ställs krav på verksamheten att utvecklas och förändras för att bemöta 
patienternas behov. Arbetet med att se över arbetssätt, metoder och administrativa arbetsuppgifter fortsätter under 2019. 
Ett sätt att bemöta utmaningen på avdelningen är att arbeta i större områden. Då fler medarbetare utgår från samma 
plats är det en given fördel för kompetensen, arbetsmiljön samt logistiken.  Att använda medarbetarnas kompetens där 
den bäst behövs är centralt.  
 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018-01-01. För kommunen har det 
inneburit en del förändringar i arbetssätt. Gällande arbetsterapeuter samt fysioterapeuter så märker professionerna av en 
stor ökning av andelen ordinerade hjälpmedel. Arbetsterapeuter samt fysioterapeuter har under år 2018 även arbetet 
under “röda” dagar vid jul och nyår då samverkansavtalet mellan kommuner och Region Skåne har krävt detta. 
 
En förändring som sjuksköterskorna ser är att de oftare binds upp av arbetsuppgifter som de inte kan delegera och några 
av dessa arbetsuppgifter är också den vård som är vanligast i hemmet. Detta innebär att verksamheten kommer att se 
över organisationen och möjligheten till teamarbete med andra yrkeskategorier. Som ett led i detta har avdelningen 
anställt en hälso-och sjukvårdsundersköterska.  
 
Nämnd och administration 
 
Den övergripande administrationen är en servicefunktion till förvaltningens chefer vad gäller uppföljning av ekonomi, 
stöd vid upphandling och avtal samt stöd till enheternas assistenter. I administrationen finns också MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska), nämndsekreterare, personligt ombud samt samordnare våld i nära relationer. 
 
I den övergripande administrationen finns ledningsgruppen och utvecklingsteamet. Dessa har ett gemensamt ansvar att 
driva förvaltningens arbete framåt. Ledningsgruppen bestående av förvaltningschef och avdelningschefer är 
uppdragsgivare till utvecklingsteamet. Utvecklingsteamet arbetar utifrån uppdragsdirektiv och återkopplar till 
ledningsgruppen regelbundet. Teamet ansvarar också för analyser som ligger till grund för budgetarbete och 
verksamhetsplanering. 
 
Ledningsgruppen kommer under 2019 fortsätta ha fokus på utveckling och uppföljning av verksamheter och även 
balansera så verksamheter går i takt så mycket som möjligt.  
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 idé-rika när det gäller att rekrytera personal till 
bristyrken. Detta stöd kan till exempel bestå av förenklade och automatiserade processer vad gäller vissa administrativa 
arbetsuppgifter, något som ofta tar mycket tid i anspråk. En översyn av administrationen kommer att göras under året. 
 
Efter den medarbetarenkät som Previa genomförde i oktober 2017 visade resultatet för förvaltningen att många 
medarbetare upplever stress, känner sig inte utvilade och har dåligt med ork efter arbetsdagens slut. Även om dessa 
saker ofta är förknippade med individens totala situation och inte enbart arbetsrelaterade är bedömningen att 
arbetsgivaren behöver medarbetare som mår bra, är utvilade och har ork både för arbete och fritid. En hälsocoach 
projektanställdes under år 2018 och arbetet avslutas under år 2019.  
 
Införandet av ett nytt verksamhetssystem avslutas under år 2019. 
 
     Nyckeltal  Bokslut  

2017 
Budget  

2018 
Budget  

2019  
Beräknat  

2020  
          Hemtjänsttimmar 184 416 210 000 200 000 210 000 

Särskilt boende antal brukare 298 280 280 282 

LSS boende, antal brukare 43 46 46 46 

Daglig verksamhet LSS, antal brukare 120 110 110 110 

Placeringar barn unga IFO  9 9 9 

Försörjningsstöd utbetalningar (Mnkr) 7,8 6,5 6,6 6,6 
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Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

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

Genom granskning av ärenden som vid 
mättillfälle är aktuella både inom social 
barnavård och LSS.  
Genom enkät efter avslutad 
barngruppsverksamhet Blåvinge. 

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

Genom granskning av ärenden där 
aktualiseringsorsak under året är oro för 
ungdomens egna psykiska hälsa. 

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

Genom granskning av ärenden där det 
vid anmälan/ansökning finns samtidiga 
missbruksproblematik och psykisk 
ohälsa. 

 2.3.4 Äldre kvinnor och män som bor på 
särskilt boende ska uppleva att de är nöjda 
eller mycket nöjda med aktiviteter och inte 
besväras av ensamhet 

Genom fråga 12 i öppna jämförelser. 

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

2.4.1 Administration ska minska genom 
smartare lösningar. 

Granskning av tid som personal inom 
HSA lägger på administration i 
förhållande till patientarbete. 

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

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

Genom granskning av 10 stick-
provsärenden vardera från Barn och 
unga, Handläggarenheten och 
Integrationsenheten. 

 3.2.2 Familjehem som tar emot barn och 
ungdomar för placering ska ges stöd. 

Genom årlig enkät. 

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

3.4.1 Flickor och pojkar/kvinnor och män får 
lika tillgång till social omsorg, sociala tjänster 
och kommunal hälso- och sjukvård på 
likvärdiga villkor. 

Genom könsuppdelad statistik vad gäller 
beslut och insatser inom respektive 
verksamhetsområde. 
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Kontrasterna i en 
levande kommun 

gör alla dagar 
bättre

När du ändå är här - 
varför inte stanna?
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