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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Budgetprocessen 
 
Kommunens budgetprocess har inneburit att nämnderna 
inkom med sina budgetskrivelser i augusti 2019. Dessa 
skrivelser innehöll äskanden och besparingsmöjligheter 
avseende driftbudgeten, investeringsäskanden och 
preliminära nämndmål.  
 
Därefter påbörjades en central beredning av budgeten. 
Budgeten innehållande skattesats, mål för god ekonomisk 
hushållning, driftramar, godkända investeringsprojekt, 
investeringsramar samt taxor kommer enligt tidplanen att 
fastställas av fullmäktige i oktober. 
 
Nämnderna hade efter att fullmäktige fastställt budgeten 
möjlighet att göra en översyn av nämndmålen och besluta 
om reviderade mål. Därtill utarbetades en internbudget 
utifrån av fullmäktige fastställda ramar. I januari 2020 
informerade nämnderna fullmäktige om internbudget och 
slutliga nämndmål. 
 
Budgetförutsättningar 
 
Budgeten innebär en oförändrad skattesats, det vill säga 
20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten. Antalet 
invånare är baserat på ett antagande om 19 210 invånare 
den 1 november 2019, det vill säga det datum som styr 
var kommunalskatt ska betalas under 2020. För åren 2021 
och 2022 beräknas invånarantalet vara 19 300 respektive 
19 400. 
 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och 
internhyra, för 2019 har till 2020 uppräknats med en 
sammanvägd löne- och priskompensation på i genomsnitt 
cirka 2,8 procent. Löne- och prisuppräkning de två åren 
därefter uppgår till 2,9 respektive 2,8 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 motsva-

rar cirka 10, 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). Nytt system kommer att 
införas. 

• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 
invånare motsvarar cirka 5,4 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 omfatt-

ning. 
  
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 investeringar som följer av fullmäktige 
fastställt reinvesteringsprogram (KF § 113/15). 

 
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. 
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 

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 2019. 

 

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 framti-
den. 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. Tillsam-
mans ska vi göra kommunen mer levande och till-
gänglig, alltifrån att påverka kollektivtrafikens 
utveckling till att nyttja nya kommunikationskanaler, 
exempelvis digitala.  

Kommunens fysiska planering ska utveckla de till-
gångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt 
medvetet sätt. Planering ska ske så att belastningen 
på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga 
mötesplatser och utveckla nya.  
Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med 
ett breddat utbud som motsvarar behov och förvänt-
ning hos dagens och morgondagens medborgare.  
Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som 
finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för eta-
blering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt 
som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar 
miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser till 
utvecklingsprojekt. 
 

2. Utmaning demografi: En kontrastrik befolkning 
skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar 
för att alla medborgare ska må bra – alla dagar  
Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en 
framgångsrik kommun som människor vill leva, bo 
och verka i. Utan unga – ingen långsiktig tillväxt.  
Simrishamn har unika kvalitéer som gör att valet av 
kommunen som bostads- eller etableringsort är ett 
medvetet val. Simrishamns kommun ska vara 
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

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 möjlig-
heterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är 
nyckeln. Verksamheten inom förskolan, skolbarnom-
sorg 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 
annorlunda politiker- och tjänstemannaroller där vi 
tar tillvara på det engagemang och den viljekraft som 
finns i kommunen. Med detta som grund intar vi en 
proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och föränd-
ring ses som möjligheter. 
Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politiker, 
tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt samtala 
om aktuella frågor för att ta vara på kunskap, kompe-
tens och engagemang. Ökad kontakt ska stimuleras 
genom att befintliga kanaler, som exempelvis ”Fram-
tidsverkstäderna” utvecklas och genom att hitta och 
använda nya kommunikationskanaler. 

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

 
Utifrån fullmäktigemålen har nämnderna att besluta om 
mer konkreta mål i form av nämndsmål. Dessa mål 
redovisas under respektive nämnds avsnitt i denna budget. 
 

Budgetuppföljning 
 
Nämnderna är inom sina respektive områden ansvariga 
för att följa budgeten och för att föreslå och genomföra 
åtgärder för att bedriva verksamheten inom de ramar och 
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. 
 
Vid obalans mellan ekonomiska krav och verksamhetens 
krav på kvantitet och kvalitet, är det ekonomiska kravet i 
avvaktan på politisk behandling överordnat verksamhets-
kravet. Hänsyn ska dock tas till verksamhetskrav på grund 
av lag eller annan tvingande föreskrift. Nämnderna har 
såväl befogenhet som skyldighet att vidta åtgärder för att 
hålla både budgetens ram och för att genomföra budge-
tens intentioner. 
 
När avvikelse befaras ska nämnd omedelbart vidta åtgärd. 
Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om 
åtgärder eller ge förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att endast i 
de fall nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder 
inom det egna ansvarsområdet kan frågan överföras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 

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 2020 utgörs av budget 
2019. Detta års budgetram, kompletterat med vissa 
justeringar utgör Budget 2020. Denna ram syftar till att 
visa en uppräknad ram till 2020 års kostnadsnivå med 
hänsyn tagen till aktuella, ekonomiskt neutrala 
justeringar. Skillnaden mellan Basram 2020 och Budget 
2020 utgörs av tillskott och omfördelning av budget 
mellan nämnderna, se kommentarer under tabellen. 
 

      Driftbudget 
(tkr)  

"Basram” 
2020 

Just.ram 
2020 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

            Kommunfullmäktige -1 219 0 -1 219   

Revisionen -1 294 -35 -1 329   

Valnämnden -20 0 -20   

Överförmyndarverksamheten -2 978 0 -2 978   

Kommunstyrelsen -91 593 300 -91 293   

Byggnadsnämnden1 -2 114 0 -2 114   

Samhällsbyggnadsnämnden1 -55 020 0 -55 020   

Kultur- och fritidsnämnden -47 391 -525 -47 916   

Barn- och utbildningsnämnden -409 845 -4 000 -413 845   

Socialnämnden -501 923 225 -501 698   

Nämnderna -1 113 397 -4 035 -1 117 432 -1 113 432 -1 113 767 

Pris- och lönekompensation 0 0 0 -29 207 -58 224 

Effektiviseringsbehov 0 0 0 8 595 7 277 

Summa verksamheterna -1 113 397 -4 035 -1 117 432 -1 134 044 -1 164 714 

Finansiering 1 114 983  1 118 983 1 138 042 1 171 024 

Årets resultat 1 586  1 551 3 998 6 310 

Från pensionskapitalet2 12 200  12 200 12 400 13 000 

Balanskravsresultatet 13 786  13 751 16 398 19 310 

1 Bygglovsverksamheten har förts över från samhällsbyggnadsnämnden till byggnadsnämnden per 2020-01-01. 
2 I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel). 
 
”Basramen” utgörs således av 2019 års ram upp- och 
omräknad till 2020.  
 
Justerad ram 2020 avser följande: 
• Revisionen: budgeten bestäms av fullmäktige och de 

äskade 35 tkr i utökad ram. 
• Kommunstyrelsen: överfördes 300 tkr för 

sponsorbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 
• Kultur- och fritidsnämnden: tillfördes 300 tkr för 

sponsorbidrag från kommunstyrelsen och 225 tkr för 
föreningsbidrag från socialnämnden. 

• Barn- och utbildningsnämnden: tillfördes 4 000 tkr i 
ett tillfälligt omställningsbidrag för år 2020 från 
kommunfullmäktiges till förfogande. 

• Socialnämnden: överfördes 225 tkr för 
föreningsbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 

 
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 verksamhets-
område fördela sin budgetram utifrån antagna 
reglementen, mål och riktlinjer. 
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Finansieringen har för planperioden beräknats enligt följande: 
 
    Finansiering 
(tkr)  

Budget 
2020 

 

Budget 
2021 

 

Budget 
2022 

         Pensioner -73 500 -75 177 -78 919 

Interna pensionsavgifter 43 604 44 869 46 125 

Interna kapitalkostnader 66 557 69 291 72 789 

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

Kommunstyrelsens förfogande -944 -1 074 -1 074 

Kommunfullmäktiges förfogande -10 872 -14 872 -14 872 

Räntekostnader -3 200 -3 500 -3 700 

Ränteintäkter 4 700 4 700 4 700 

Avskrivningar -51 367 -54 370 -56 950 

Ökad kostnad investering -727 -1 928 -2 758 

Skatter och statsbidrag 1 145 932 1 171 303 1 206 883 

Summa 1 118 983 1 138 042 1 171 024 

 
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: 

 

    Specifikation av skatter och statsbidrag 
(tkr)  

2020 
 

2021 
 

2022 
 

        Skatteintäkter 811 315 837 610 870 277 

Inkomstutjämning 230 751 233 452 239 513 

Regleringspost 19 937 23 201 19 953 

Kostnadsutjämning 12 736 12 796 12 862 

LSS-utjämning 6 678 6 710 6 744 

Fastighetsavgift 57 534 57 534 57 534 

Generellt flyktningstatsbidrag 6 981 0 0 

Summa 1 145 932 1 171 303 1 206 883 

 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos 
från Sveriges Kommuner och Regioner den 1 oktober 
2019 i kombination med ett antagande om 19 210 
invånare den 1 november 2019. För åren 2021 och 2022 
beräknas invånarantalet vara 19 300 respektive 19 400. 
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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 investe-
ringsprojekt genomföras. Summan av föreslagna projekt 
 

ska motsvara tilldelade investeringsramar till och med år 
2022. Projekt motsvarande ramarna för åren 2020 och 
2021 är sedan tidigare beslutade. Tillägg görs dock för 
samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierad del med 
ytterligare 30 mnkr för 2020 och 20 mnkr för 2021 samt 
för avgiftsfinansierad del 19,5 mnkr för 2020. Nämnderna 
ska inkomma med förslag till projekt som även innefattar 
2022 års ram innan utgången av februari. Förslaget ska 
därefter bli föremål för fullmäktiges ställningstagande. 

     Investeringsbudget per nämnd 
(tkr)  

Ram 
2020 

Ram 
2021 

Ram 
2022 

Tot ramar 
2020-2022 

          Kommunstyrelsen 1 300 1 300 1 300 3 900 

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat 58 040 55 126 45 000 158 166 

Kultur- och fritidsnämnden 2 000 1 550 2 050 5 600 

Barn- och utbildningsnämnden 3 500 3 500 4 200 11 200 

Socialnämnden 1 700 3 700 5 100 10 500 

Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet 66 540 65 176 57 650 189 366 

Samhällsbyggnadsnämnden, vatten och avlopp 49 500 32 000 30 000 111 500 

Summa investeringar inkl. vatten och avlopp 116 040 97 176 87 650 300 866 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -3 000 -3 000 -3 000 -900 

Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter 113 040 94 176 84 650 291 866 

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

projekt. 
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 genomfö-
randet, det vill säga. i vilken ordning och takt 
genomförandet ska ske. 

5. Nämndens investeringsverksamhet får sammantaget 
inte överstiga den ram som har tilldelats för budget-
året. Genomförandet ska även vara anpassat till de 
ramar som beslutats för de två därpå följande åren. 

6. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investe-
ringsbudgeten rätt att genom omprioritering göra 
följande ändringar avseende godkända projekt; 

- öka totalbeloppet för ett redan godkänt projekt med 
högst 2,5 mnkr.  

- tillföra nya investeringsprojekt, det vill säga 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 nästkom-
mande år användas till det avsedda projektet. 

8. Ett projekts investeringsbudget för den aktuella plan-
perioden 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 översti-
gande totalt 5 mnkr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 
 

Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Resultat-, finansierings- och balansbudgetar 
 
Under detta avsnitt redovisas resultat-, finansierings- och balansbudgetar utifrån ovan redovisade drift- respektive 
investeringsbudgetar.  
 
    Resultatbudget 
(tkr)  

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

        Nettokostnader -1 094 514 -1 114 135 -1 144 623 

Avskrivningar -51 367 -54 370 -56 950 

Verksamhetens nettokostnader -1 145 881 -1 168 505 -1 201 573 

Skatter och statsbidrag 1 145 932 1 171 303 1 206 883 

Ränteintäkter 4 700 4 700 4 700 

Räntekostnader -3 200 -3 500 -3 700 

Årets resultat 1 551 3 998 6 310 

Från pensionskapitalet 12 200 12 400 13 000 

Balanskravsresultat 13 751 16 398 19 310 

 
Beslutad budget innebär att balanskravet uppnås samtliga 
år under planeringsperioden. För 2020 motsvarar 
balanskravet 1,2 procent av skatter och statsbidrag.        

För 2021 och 2022 beräknas nivån till 1,4 respektive     
1,6 procent.  
 

 
    Finansieringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

        Resultat från driftbudget 1 551 3 998 6 310 

Uttag pensionsmedel 12 200 12 400 13 000 

Avskrivningsmedel 51 367 54 370 56 950 

Nya lån 40 000 24 000 9 000 

Tillförda medel 105 118 94 768 85 260 

    
Investeringsramar, skattefinansierat  66 540 65 176 57 650 

VA-investeringar, inklusive anläggningsavgifter 46 500 29 000 27 000 

Använda medel 113 040 94 176 84 650 

    
Förändring likvida medel -7 922 592 610 

 
Investeringsbudgeten för 2019 beräknas, vid fullt 
genomförande, innebära att kommunens låneskuld 
teoretiskt skulle uppgå till 325 mnkr. För perioden 2020 

till 2022 behövs utifrån föreslagna drift- och investerings-
ramar en ökad upplåning på ytterligare 73 mnkr. 
Ökningen avser vatten- och avloppsverksamheten. 

 
    Balansbudget 
(mnkr)  

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

        Tillgångar 1 528 1 556 1 571 

Skulder 790 814 823 

Eget kapital 738 
 

742 748 

Summa skulder och eget kapital 1 528 1 556 1 571 

    
Soliditet, eget kapital / tillgångar 48 % 48 % 48 % 

 
Noteras bör att beräkningen av balansbudgeten är 
förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2018 
samt fastställd budget för år 2019. Beräknad utveckling 
följer resultatbudget och finansieringsbudget enligt 
tabellerna ovan.  

Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga 
avseende 2018, till 51 procent. Budgeterad investerings-
nivå 2019 beräknas bibehålla soliditeten. För perioden 
2020–2022 beräknas soliditeten hamna på runt 48 
procent. 
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 Ekonomisk översikt – bilaga till budgetkommentarer 

Förklaring till ramberäkning 
 
Driftbudget 
(tkr)  

1. Budget 
2019 

2. Just. 
PO 

3. Just 
kapital 
kostn 

4. Pris- 
och löne-

komp. 

5. Rev. 
Intern-
hyror 

6. Inget 
valår 

 

7. Äskan. 
 fr revision 

8. Just 
ram 

2020 

9. Ram 
2020 

                    Kommunfullmäktige -1 185   -34      -1 219 

Revision -1 260   -34    -35  -1 329 

Valnämnd -350      330   -20 

Överförmyndare -2 880 -10  -87     -2 978 

Kommunstyrelse -89 220 -260 338 -2 279 -172   300 -91 293 

Byggnadsnämnd -833   -23    -1 258 -2 114 

Samhällsbygg.nämnd -54 644 -240 -544 -812 -38   1 258 -55 020 

Kultur- och fritidsnämnd -45 455 -128 -239 -801 -769   -525 -47 916 

Barn- och utbild.nämnd -395 192 -1 710 -522 -10 378 -2 044   -4 000 -413 845 

Socialnämnd -484 947 -2 756 -97 -13 754 -369   225 -501 698 

Delsumma nämnder -1 075 966 -5 104 -1 064 -28 200 -3 392 330 -35 -4 000 -1 117 432 

Internhyressystemet   -98 -3 294 3 392     

Summa verksamheten -1 075 966 -5 104 -1 162 -31 494 0 330 -35 -4 000 -1 117 432 

 

1. Budget 2019: Ursprunglig budget avseende 2019. 
2. Justering PO: Justering av personalomkostnader med 1 procentenhet. 
3. Justering av kapitalkostnader: Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader medför justering av ramarna. Sam-

tidigt ändras den interna intäkten under finansieringen. 
4. Pris- och lönekompensation: Nämnderna har i genomsnitt erhållit 2,8 procent i kompensation (ram exklusive kapi-

talkostnader och internhyror). 
5. Revidering av internhyror: Avser neutral justering av nämndernas ramar utifrån omräknade internhyror. Omräk-

ningen är neutral då motsvarande justering görs på kapitalkostnader under finansieringen.  
6. Inget valår: Valnämndens budget minskar med 330 tkr eftersom det inte är något val 2020. 
7. Äskande från revisonen: Revisionen har äskat 35 tkr i utökad ram och budgeten bestäms av kommunfullmäktige.  
8. Justerad ram 2020: Avser justeringar av ram, exklusive uppräkningar ovan, mellan 2019 och 2020. 

• Kommunstyrelsen: överförs 300 tkr för sponsorbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 
• Byggnadsnämnd: tillförs 1 258 tkr eftersom bygglovsverksamheten överförs från samhällsbyggnadsnämnden till 

byggnadsnämnden per 2020-01-01. 
• Samhällsbyggnadsnämnd: överförs 1 258 tkr eftersom bygglovsverksamheten överförs från samhällsbyggnads-

nämnden till byggnadsnämnden per 2020-01-01. 
• Kultur- och fritidsnämnden: tillförs 300 tkr för sponsorbidrag från kommunstyrelsen och 225 tkr för förenings-

bidrag från socialnämnden.  
• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 4 000 tkr i ett tillfälligt omställningsbidrag för år 2020 från kommun-

fullmäktiges till förfogande. 
• Socialnämnden: överförs 225 tkr för föreningsbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 

9. Ram 2020: nämndernas ram för 2020. 
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 Verksamheterna – kommunfullmäktige 

 
 
 
 

 

Ansvarsområde 
 

• Utgöra Simrishamns kommuns högsta beslutande 
organ.  

• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annat av större vikt för kommunen, till exempel 
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- och 

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)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 1 185 0 1 219 1 219 1 219 1 219 
 
 
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 15 oktober 2018 – 14 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 
kommunfullmäktiges 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)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 1 260 0 1 329 1 329 1 329 1 329 
 
 
Revisionen kommer att arbeta systematiskt med 
granskningar utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla bevaknings-
gruppernas 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 2020. 

  
 

 

Revisionen 
 
Ordförande: Alf-Göran Andersson (M) 
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Verksamheterna – valnämnden 

 
 
 
 

 

 
Ansvarsområde 
 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folk-
omröstningar 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)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 350 0 20 20 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. Huvud-
regeln för kommunal rösträtt är att man ska vara folk-
bokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på val-
dagen. Av Simrishamns kommuns drygt 19 000 invånare 
har cirka 15 600 rösträtt. Valnämnden ska bland annat 
lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om val-
lokaler 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 genomfördes val till EU parlamentet. 

 

 

Valnämnden 
 
Ordförande: Carl Strömberg (M) 
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Verksamheterna – överförmyndarverksamheten 

 
 
 
 

 

Ansvarsområde 
 

• Vara tillsynsmyndighet vars ansvarsområde är god-
manskap, förvaltarskap samt godmanskap för ensam-
kommande flyktingbarn. Överförmyndaren är även 
en utredande och beslutande myndighet.  

 
 
 
 

 
 

Ekonomisk ram 
 
       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 3 068 -30 3 008 2 978 2 978 2 978 
 
 
Personalkostnader för handläggare, överförmyndare och 
arvoden till företrädare utgör huvuddelen av överförmyn-
darverksamhetens totala kostnad. 
 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabal-
ken. Uppgifterna är i huvudsak att fatta beslut enligt för-
äldrabalken, att vara tillsynsmyndighet samt att utreda och 
därefter lämna yttranden till tingsrätten om anordnande av 
godmanskap och förvaltarskap. 
 
Godmanskap finns även för ensamkommande barn utifrån 
särskild lagstiftning. Överförmyndaren ska inom några 
dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, för-
ordna en god man. Den gode mannen går in i vårdnads-
havarens ställe och får samma juridiska rättigheter och 
skyldigheter som denne.  
 
Många av de barn/ungdomar som kom under 2015–2016 
har fyllt 18 år vilket innebär att antalet ärenden hos över-
förmyndaren successivt har minskat, eftersom godman-
skapet för ensamkommande barn upphör den dag de fyller 
18 år. De barn som fått permanent uppehållstillstånd, ska 
istället för god man få en särskild förordnad förmyndare, 
fram tills de fyller 18 år. En del gode män för ensam-

kommande barn, har därför istället fått uppdrag som sär-
skilt förordnad förmyndare. Antalet ensamkommande 
barn som söker asyl i Sverige bedöms av Migrations-
verket ligga runt 1000 personer per år under planperioden. 
Här finns dock en betydande osäkerhet.  
 
Något som kan komma att påverka överförmyndarverk-
samheten är framtidsfullmakter – en ny form av ställföre-
trädarskap för vuxna. Det har även tillkommit lagtext i 
föräldrabalken för anhöriga, vilket innebär att man ska 
kunna hjälpa sin anhörige med ordinära rättshandlingar 
utan att vara formellt förordnad god man. De nya reglerna 
om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet trädde i 
kraft den 1 juli 2017. Framtidfullmakter och anhörigbehö-
righet kommer sannolikt att påverka överförmyndarverk-
samheten. Möjligheten finns att antalet ärende hos över-
förmyndaren minskar i takt med att medborgarna istället 
utnyttjar framtidsfullmakter och anhörigbehörigheten. 
Någon effekt av detta kan dock ännu inte skönjas. Med 
framtidsfullmakten kommer också nya arbetsuppgifter för 
överförmyndaren. I de fall det kommer en anmälan om att 
fullmaktstagaren inte fullgör sina uppgifter, ska överför-
myndaren utreda om så är fallet och eventuellt besluta att 
fullmakten inte längre får brukas. 

 
      Nyckeltal  
Antal ärenden 

Bokslut 
2015 

 

Bokslut 
2016 

 

Bokslut 
2017 

 

Bokslut  
2018  

Bokslut 
2019 

            Godmanskap 426 397 332 306 283 

Förvaltarskap 48 52 61 64 63 

Förmynderskap 52 52 55 57 58 

Summa 526 501 448 427 404 

 
 
 
 

Överförmyndaren 
 
Överförmyndare: Roland Persson  
 



 

 
 

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 samt över sådan avtalssamverkan 
som sker enligt 9 kap 37 § KL eller enligt annan lag 
eller författning, 

• samordningsansvar för översiktsplaneringen, 
• ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i 

kommunen, 
• ha hand om kommunens personaladministrativa 

system, ekonomisystem, dokument- och 
ärendesystem, epostsystem, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, förtroendemannaregister 
och andra kommungemensamma IT-system, 

• ha ett övergripande samordningsansvar för 
näringslivs-, destinationsutvecklings- och 
arbetsmarknadsfrågor, 

• ha ett övergripande samordningsansvar för strategiska 
infrastrukturfrågor och verka för en tillfredställande 
kollektivtrafikförsörjning inklusive färdtjänst samt 
vara kommunens kontaktinstans med statliga och 
regionala myndigheter och organisationer i dessa 
frågor, 

• ha ett övergripande samordningsansvar för 
upphandlingsverksamheten och strategiska 
barnrättsfrågor, 

• ha ett övergripande ansvar för det strategiska arbetet 
för jämställdhetsfrågor och mot alla former av 
diskriminering 

• hantera den interna post- och budverksamhet, 
• genom Kontakt Simrishamn utgöra förvaltningarnas 

första kontakt gentemot medborgare, näringsidkare 
och annan allmänhet,  

• besluta om utdelning ur kommunens fonder och 
stiftelser  

• ha ett övergripande samordningsansvar för strategiska 
ekonomiska-, ekologiska- och sociala 
hållbarhetsfrågor och miljön, 

• 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 KL, 

• utveckling av brukar- och medborgarinflytande,  
• arbetet med att reformera nämndens regelbestånd, 
• informationsverksamhet inom nämndens 

verksamhetsområde,  
• arbete med att effektivisera förvaltningens 

verksamheter, 
• skapa en god arbetsmiljö 
• verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte 

beslutat annat.

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Jeanette Ovesson (M) 
Förvaltningschef: Diana Olsson 
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 Verksamheterna – kommunstyrelsen 

Ekonomisk ram 
 
       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 89 220 -2 468 93 761 91 293 91 293 91 293 

varav:             

Politisk verksamhet 3 700 0 3 828 3 828   

Borgliga förrättningar 200 0 200 200   

Medlemsavgifter 19 840 0 20 098 20 098   

Kollektivtrafik/färdtjänst 11 270 0 11 270 11 270   

Sponsring 613 0 0 0   

Övergripande personalåtgärder 4 880 0 4 696 4 696   

Feriearbete 500 0 500 500   

Fastighetskatt och försäkringar 1 000 0 1 000 1 000   

Lokaler och kapitalkostnader 4 163 0 4 401 4 401   

Samlingslokal Skeppet 380 -107 496 389   

Kommunledningskontor 42 674  -2 361 47 272 44 911   

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Kommunstyrelsen har, ramjusteringar exkluderade, fått en 
minskad ram på 300 tkr. Detta avser sponsorbidrag som 
förs över till kultur- och fritidsnämnden.  
 
I samband med budgetarbetet äskades bland annat om en 
lönehandläggare på 50 procent. För att finansiera detta 

minskas budgeten för personalbefrämjande åtgärder med 
250 tkr. Det äskades även om medel till e-arkiv på 105 tkr 
och medel till temaår om havet. Detta finansieras med att 
kostnader för utgivning av kommuninformationen 
minskas med 50 tkr samt allmän besparing på 125 tkr på 
kommunledningskontoret. 

 
 
Investeringar 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

            Ram 1 086 2 545 1 300 1 300 1 300 

 
Rammarna för 2019–2022 får användas till följande 
godkända projekt: 
 

1 Inkluderar även 2019 då ej använda medel automatiskt överförs till 
påföljande år. 
 
 
 
 
 

Beskrivning av de större investeringarna 
 
IT-investeringar 
Avser inköp av kommunikationsutrustning, server och 
övrig IT-utrustning. 
 
Digitalisering 
Uppgradering av hemsida, intranät samt e-tjänster. 
 
Inventarier KLK 
Avser inköp av inventarier i form av möbler och 
utrustning till förvaltningen. 
 
Beslutsstödsystem 
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. 
 

 

  Godkända projekt 
(tkr)  

2019–
20221 

    IT-investeringar 1 743 
Digitalisering 2 313 
Fiberutbyggnad 54 
Inventarier KLK 625 
Beslutsstödsystem 1 710 
Summa 6 445 
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Verksamheterna – kommunstyrelsen 

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, Miljöförbundet och 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Därutöver är 
kommunen medlemmar i Sveriges Kommuner och 
Regioner, Kommunförbundet Skåne, Leader Sydöstra 
Skåne samt bidrar till verksamheten inom 
räddningsvärnen i kommunen. 
 
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. 
 

Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret leder och samordnar planering 
och uppföljning av ekonomi och verksamhet samt 
reformerar och effektiviserar regelverk och 
administration. I ansvaret ingår att följa samhälls-
utvecklingen, göra analyser och vara uppdaterad på 
samhällsförändringar. Ansvarar för framtagande av 
budget och helårsprognoser. 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 kommun-
gemensamma 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, arbetsmarknads-
frågor, näringslivsfrågor, destinationsutveckling inklusive 
turistverksamhet, verksamhet på Marint centrum, Kontakt 
Simrishamn, konsumentrådgivning, överförmyndar-
verksamhet och strategiska tjänster så som samhälls-
utveckling, säkerhet, e-tjänster.  
 
De verksamheter som riktar sig mot intern service ingår 
IT-drift, HR-stöd, lönehantering, förhandlingshjälp, lokalt 
barnrättsarbete, administrativt stöd inklusive post och 
kopiering, nämndadministration, kommunjuridik, arkiv, 
ekonomiadministration, kvalitet/statistik och upphandling. 
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 Verksamheterna – kommunstyrelsen 

Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.3 Kommunen ska medverka till att 
minska miljöbelastningen och 
klimathoten. 
 

Verksamheterna ska präglas av arbete för 
en långsiktigt hållbar utveckling, socialt, 
ekologiskt (miljö/klimat) och ekonomiskt. 

Antalet tjänsteresor med flyg ska vara 
färre jämfört med 2019. 
 

Ohälsotal, antal utbetalda dagar ifrån 
försäkringskassan i åldern 16–64 år ska 
vara lägre jämfört med 2019. 
 

Andelen inköpta miljömärkta produkter 
och livsmedel i procent i e-handel ska 
vara högre än 2019. 
 

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

Skapa förutsättningar för långsiktighet och 
kontinuitet i näringslivsarbetet i samverkan 
med andra aktörer. 

Placering i företagsklimatet ska vara 
bättre än 2019. 

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

Bidra till att skapa förutsättningar för 
samordning, effektivitet och hållbara 
strategier i arbetsmarknadsfrågor inom 
kommunen och i samverkan med andra 
aktörer. 
 

Andelen gymnasieelever med examen 
inom 4 år ska vara bättre än 2019. 
 

Arbetslöshet 16–24 år i kommunen, 
andel i procent av befolkningen ska vara 
lägre än 2019. 
 

2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

Verksamheterna ska arbeta för 
hälsofrämjande och hållbara miljöer och 
integrera jämlik hälsa i alla kommunala 
processer. 
 

Uttag av friskvård ska öka jämfört med 
2019. 
 

Andel medarbetare som upplever att 
Simrishamns kommun är en attraktiv 
arbetsgivare ska öka jämfört med 2019. 
 

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

Digitalisera och effektivisera processer i de 
kommunala verksamheterna och utvärdera 
system och verktyg ur ett användareffektivt 
perspektiv. 
 

Digital service och 
verksamhetsutveckling i kommunen ska 
öka jämfört med 2019. 
 

Andel medarbetare som upplever att 
Simrishamns kommuns IT-miljö gör dem 
effektivare i sitt arbete ska öka jämfört 
med 2019. 
 

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

Utveckla nya arbetssätt för att uppnå högre 
medborgarinflytande genom regelbunden 
och strukturerad dialog med allmänheten. 
 

Antal medborgardialoger kopplade till 
Kommunfullmäktiges mål. 
Referensvärde. 
 

Antal inkomna medborgarförslag. 
Referensvärde. 
 

Antal inkomna e-förslag. Referensvärde. 
 

 

16 



 Verksamheterna – byggnadsnämnden 

 
 
 
 

 

Ansvarsområde 
 
Byggnadsnämnden ska som specialreglerad nämnd enligt 
stadgandena i 1 kap. 4 § och 12 kap. 1 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ha det närmaste inseendet över 
byggnadsverksamheten i kommunen. Det åligger 
nämnden att verka för en god byggnadskultur samt en god 
stads- och landskapsmiljö. 
 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för:  
• Pröva frågor om förhandsbesked, bygglov, 

rivningslov, anmälningspliktiga åtgärder och övriga 
beslut enligt 9 och 10 kap. i plan- och bygglagen samt 
utöva tillsyn över byggnadsverksamheten och pröva 
frågor om olovligt byggande med mera enligt 11 kap. i 
plan- och bygglagen med flera, som berör 
byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte 
bevakas av annan nämnd. 
 

• Hantera kontroll av hissar/motordrivna anordningar 
och ventilationssystem och enligt 8 kap 24, 25 §§ i 
plan- och bygglagen samt 5 kap. 1–16 §§ i PBF 
(2011:38). 

• Svara på remisser och underrättelser från Lantmäteriet 
avseende fastighetsbildning och fastighetsregleringar. 

• Utöva kommunens tillsyn enligt Lag med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(1998:814). 

• Ansvara för kontroll av att regler för avhjälpande av 
enkelt avhjälpta hinder (2011:13, HIN) och 
tillgänglighet på allmänna platser med mera (2011:5, 
ALM) efterlevs. 

• Ha ansvar för prövning av dispens från reglerna om 
strandskydd, enligt 7 kap 18 b § i miljöbalken. 

• Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ansvara 
för Simrishamns kommuns arkitekturpris.

 

Ekonomisk ram 
   

       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 833 
 
 

-5 061 7 175 2 114 2 114 2 114 

varav:             

Byggnadsnämnd 833 0 856 856 856  856  

Bygglovsverksamheten1 0 -5 061 6 319 1 258 1 258  1 258  
1 Bygglovsverksamheten överförs från samhällsbyggnadsnämnden till byggnadsnämnden per 2020-01-01. 
 
Byggnadsnämnden verkar både som myndighet och 
serviceorgan. Nytt för 2020 är att driftramen ska täcka 
hela verksamheten, det vill säga både byggnadsnämnden 
och bygglovsverksamheten, efter beslut i fullmäktige  
16 december 2019.  
 
Byggnadsnämndens verksamhet avser arvoden till 
ledamöter och lön till nämndsekreterare, bearbetning av 
nämndmål av nämndens förtroendevalda samt kostnader 
för utbildning och resor.  
 

Bygglovsverksamheten avser framförallt lönekostnader 
för personal samt bygglovsavgifter förutom övriga 
kostnader för lokal, utbildningar, system med mera.  
 
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.  
 
 

Investeringar 
 
      Investeringsramar 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

            Ram 173 0 0 0 0 

 
 
 
 

 
 
 

Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Thomas Hansson (MP) 
Förvaltningschef: Marie Leandersson 
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 Verksamheterna – byggnadsnämnden 

Verksamhet 
 
Förutom att hantera inkomna ansökningar om bygglov, 
förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälnings-
ärenden och ha tekniska samråd, ge startbesked och 
slutbesked samt bedriva tillsyn, är det viktigt är att ha en 
hög servicegrad gentemot medborgarna.  
 
Under 2020 föreslås servicegraden öka ytterligare genom 
bland annat att justera öppettider genom att ha kvällsöppet 
någon gång per månad. Verksamheten kommer fortsatt ha 
träffar på olika byggföretag för att synliggöra byggnads-
nämndens arbete.  
 
Taxan ses över under 2020 inför 2021. Taxeförslaget 
kommer att baseras på tidsåtgång för tidigare liknande 
ärenden genom tydligare fasta belopp, enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners nya modellförslag. 
 
Antal ärenden antas vara fortsatt många och vara mer 
komplicerade då ansökningar om förhandsbesked ökar. 
Till detta har kommunen ett relativt stort antal över-
klagade bygglov som kräver hantering i efterföljande 
överprövningsprocess.  
 

Arbetet med tillsynsärenden kommer att intensifieras när 
alla personalresurser är tillgängliga. Förnärvarande finns 
det tjänstledigheter inom verksamheten. Tillsynsplanen 
från 2019 visar på att det saknas resurser för att hantera 
äldre tillsynsärenden, däremot ska nya inkommande 
ärenden klaras av löpande att hanteras med befintliga 
resurser. 
 
Digitaliseringen av bygglovsarkivet är klart och fortsatt 
arbete med att frigöra utrymme i bygglovarkivet för äldre 
handlingar, 1980 år eller äldre, kommer att fortgå 2020. 
Verksamheten kommer att fortsätta utveckla e-tjänster  
genom automatiseringar (robot) som innebär att sökande 
får bekräftelser, påminnelser med mera utan hand-
påläggning. Inspektörerna har numera möjlighet att skriva 
protokoll och komma åt handlingar i fält, arbetsplats-
besök, slutsamråd. För fortsatt digital utveckling krävs 
digitala signaturer och möjlighet till digitalt ”mellan-
arkiv”, för detta krävs att beslut tas centralt i kommunen.  
 
Verksamheten håller ständigt på att förenkla processen, 
vara tillgängliga, förkorta handläggningstiderna och öka 
rättssäkerheten för medborgarens bästa. Verksamheten 
följs upp genom enkätundersökningar. 

 
      Nyckeltal  Bokslut  

2018 
Budget  

2019 
Budget  

2020  
Beräknat  

2021  
Beräknat 

2022 

            Totala antalet ärenden 775 740 720 700 680 

Totala antal beviljade bygglov 429 380 365 350 350 

varav antal bygglov för flerbostadshus (lägenheter) 6     

varav antal bygglov för en- och tvåbostadshus 19     

varav antal bygglov för fritidshus 28     

Beslut i förhandsbesked 14 14 30 20 15 

varav positiva förhandsbesked 10 8 25 17 13 

*andelen inom sammanhållen bebyggelse 100% 100% 80% 80% 80% 

varav negativa förhandsbesked 4 6 5 3 2 

Beslut i tillsynsärenden - - 40 70 100 

Rättssäkerhet1 74% 70% 70% 75% 80 % 

Antal inkomna tillsynsärenden 71 70 70 60 50 

Handläggningstid, genomsnittlig (veckor)2 5,8 6,0 6,0 5,8 5,0 

Kostnadstäckning nämnd och bygglov3 77% 71% 75% 75% 75% 

Kundnöjdhet 94% 80% 80% 85% 90% 
1 Värden avser i snitt under en 12 månaders period utifrån första instans beslut där besluten kvarstår. 
2 Värden avser tid från mottagningsbevis till beslut. 
3 Värden avseende budget 2020 är innan internbudget har fastställts. 
 

Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Förtätning av byar, ta vara på bystrukturer 
och utveckla närområden 

Andel positiva förhandsbesked och 
bygglov inom sammanhållen bebyggelse 
(minst 3 byggnader med tomt); uppfyllt 
80 %, delvis uppfyllt 75 %. 
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 Verksamheterna – byggnadsnämnden 

 Antal beviljade bygglov för bostäder 
under de senaste två åren, antal/1 000 
invånare (Kolada). 
 

Andel av beslut om förhandsbesked för 
nybyggnad av bostad som innehåller 
tillgång till service (livsmedel, apotek, 
postpaket); uppfyllt 100 %, delvis uppfyllt 
90 %. 
 

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

För att bland annat minska miljöbelastningen 
bör det finnas tillgång till kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter vid nybyggnation. 
 
 

Andel av besluten om förhandsbesked 
för nybyggnad av bostad som är 
kollektivtrafiknära. Kollektivtrafiknära är 
avstånd mindre än 1 km; Uppfyllt 100 %, 
delvis uppfyllt 75 %. 

1.3 Kommunen ska medverka till att 
minska miljöbelastningen och 
klimathoten. 

Hållbart byggande med minskad 
klimatpåverkan. 
 

Differentierade taxor för energi och 
miljöklassade byggnader. Uppfyllt om 
det finns med i bygglovstaxan.   
 

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

Vara proaktiv och uppsökande genom 
delaktighet i olika samarbetsformer. 
 

Kundnöjdheten (SKR:s löpande Insikt); 
uppfyllt minst 75 %, delvis uppfylld 60 %. 
 

Antal externa möten med 
näringslivsaktörer; uppfyllt minst 3, 
delvis uppfyllt 2. 
 

Genomsnittlig handläggningstid för 
bygglovsärenden ska minska jämfört 
med föregående år. 
 

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

En utvecklad första service anpassad för 
medborgaren. 
 
 

Antal former av personliga möten. 
 

Tillgänglighet i samband med 
bygglovsärende (SKR:s löpande Insikt) 
ska vara över rikssnitt. 
 

Andel bygglovsansökningar via e-tjänst 
av totala antalet (%). 
 

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

Tidig och tydlig information och rådgivning i 
bygglovsfrågor. 
 
 

Kundnöjdheten ska vara bra (egen 
undersökning); uppfyllt 80 %, delvis 
uppfyllt 75 %. 
 

Kundnöjdhetsmätning (SKR:s löpande 
Insikt) ska ligga över regionens snitt. 
 

Självfinansieringsgraden för hela 
bygglovsverksamheten (inkl. nämnd); 
uppfylld 80 %, delvis uppfylld 75 %. 
 

Genomsnittlig handläggningstid för 
bygglovsärenden ska minska jämfört 
med föregående år. 
 

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

Ökad digitalisering. 
 

Andel bygglovsansökningar via e-tjänst 
av totala antalet (%) ska öka årligen. 

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

Tillsynsärenden ska få ökad prioritet. 
 
 
 
 

 

Antalet aktiva tillsynsärenden ska 
minska jämfört med föregående år. 
 

Andel av totala antalet bygglovsbeslut 
som kvarstår vid en överprövning; 
uppfyllt 97 %, delvis uppfyllt 95 %. 
 

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

Arbeta för ökad tillgänglighet. Andelen tillsynsärenden avseende 
tillgänglighet på allmänna platser och 
enkelt avhjälpta hinder i förhållande till 
totala antalet tillsynsärenden. 
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Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 

 

Ansvarsområde 
 

• Fullgöra kommunens uppgifter inom lokalförsörjning, 
fastigheter, byggnader och 
infrastruktur/markanläggningar, planläggning av mark 
och vatten, exploateringsverksamhet, resurs-, 
naturvårds-, klimat- och miljöfrågor som inte innebär 
myndighetsutövning, kostverksamhet, städ-
verksamhet, hamnverksamhet, vatten- och avlopps-
anläggningar, verksamhet för mätning-beräkning-
kartering, GIS samt namnsättning av gator, by- och 
gårdsadresser. 

• Bereda ärenden åt kommunstyrelsen gällande 
översiktsplanering. 

• Ansvara för Simrishamns kommuns miljöpris. 
 

• Vara kommunens väghållningsmyndighet, 
trafiknämnd och huvudman för vatten och avlopp och 
svarar för de uppgifter som enligt lag eller annan 
författning följer av detta. 

• Företräda kommunen, främst som fastighets-
/markägare, i:  

- vattenråd, dikningsföretag, samfällighets-
föreningar, vägföreningar med flera. 

- Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening, 
Skånes Luftvårdsförbund, Sveriges Ekokommuner 

• Utöver ovanstående uppdrag svarar nämnden mot 
byggnadsnämnden avseende resurser inom 
bygglovsverksamheten för handläggning av bygg-, 
mark- och rivningslov, förhandsbesked, 
strandskyddsdispenser samt rådgivning och 
information.  

 

Ekonomisk ram    
 
       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 54 644 -212 931 267 951 55 020 55 020 55 020 

varav:       

Plan- och exploateringsverksamhet 4 436 -1 816 6 292 4 476   
Bygglovs- och MBK-verksamhet1 2 795 -1 737 3 322 1 585   

Fastighets- och städverksamhet 1 211 -91 500 92 722 1 222   

Gata- och parkverksamhet 33 260 -6 876 40 435 33 559   

Hamnverksamhet 4 500 -9 084 13 624 4 540   

Kostverksamhet 1 630 -31 792 33 437 1 645   

Administration, nämnd och 
miljöstrategi 

7 842 -2 676 10 669 7 993   

Avslut exploateringsprojekt -1 030 0 0 0   

Vatten- och avloppsverksamhet 0 -67 450 67 450 0   
1 Bygglovsverksamheten överförs från samhällsbyggnadsnämnden till byggnadsnämnden per 2020-01-01.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Förvaltningschef: Marie Leandersson 
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 Verksamheterna – samhällsbyggnadsnämnden 

Investeringar 
 
      Investeringsramar 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

            Skattefinansierat, exkl reinvest.program och miljöåtgärder 42 282 36 558 58 040 55 126 45 000 

Reinvesteringsprogram 25 405 7 313 0 0 0 

Miljöåtgärder 163 0 0 0 0 

Vatten- och avloppsverksamhet 62 508 112 634 49 500 32 000 30 000 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -8 191 -3 353 -3 000 -3 000 -3 000 

 
 

Ramarna för 2020 får användas till följande godkända 
projekt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Verksamhet 
 
Plan- och exploateringsverksamhet 
  
Översiktsplan med tillägg 
Översiktsplanen är ett politiskt handlingsprogram som 
visar kommunens långsiktiga vilja när det gäller 
användningen av mark, vatten och bebyggelseutveckling 
för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Målet är att 
förstärka de attraktiva värden som gör Österlen unikt och 
som kommunens ekonomiska förutsättningar bygger på. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst 
en gång under varje mandatperiod pröva om översikts-
planen är aktuell i förhållande till kraven i plan- och 
bygglagen. En arbetsprocess inför aktualitetsprövning av 
översiktsplanen pågår och som resulterat i att nämnden 
har föreslagit kommunfullmäktige att anse att översikts-
planen i huvudsak är aktuell, samt att en fördjupning av 
Simrishamns stad och infrastrukturplan ska tas fram. 
 
Medverkan i arbetet med Regions Skånes kommande 
regionplan fortsätter. 
 
Även kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska ses 
över. 

  Godkända projekt, skattefinansierat 
(tkr)  

2020 

    Fastigheter reinvesteringar 7 275 
Laddnätverk elbilar 300 
Ny utemiljö Korsavad 2 000 
Omklädningsrum m.m. Räddningstjänst 2 500 
Fastighet ramanslag 1 000 
Tommarpsån vattenvårdsprogram 1 000 
Vattendrag våtmark 1 000 
Markinköp, reservatsbildning 950 
Våtmarker, ramanslag (Åbackarna m.fl.) 200 
Skillinge bycentrum/ hamnområde 3 500 
Maskiner/utrustning ramanslag 200 
Belysningar gator, reinvestering 3 000 
Beläggning gator, reinvestering 3 500 
Park & grönytor, reinvestering 6 000 
Park & natur, ramanslag 500 
Gator, trafik & belysning 1 000 
GC-väg Hammar-Skillinge TRV 500 
GC-vägar, ramanslag 1 700 
Gatunamnskylt, systemskift 1 000 
Markreglering, ramanslag 400 
Skansen 9 000 
Måns Nils Torg, Borrby 2 000 
Hamninvesteringar 1 000 
Hamn, reinvestering 6 200 
Inventarier staben 100 
Ramanslag 1 215 
Kartförsörjning 200 
Inventarier tillagningskök 800 
Summa  58 040 

  Godkända projekt, vatten och avlopp 
(tkr)  

2020 

    Överföringsledning Brösarp-Kivik 10 000 
Immateriella anläggningstillgångar 786 
Tryckstegring 160 
Vattenverk 3 141 
Kivik ARV,utbyggnad/kapacitetsökning 5 000 
Avloppsreningsverk 1 106 
Utbyggnad vatten- och avloppsledningar 1 809 
Reinvestering, vatten- och avloppsledningar 20 498 
Avloppspumpstationer 4 000 
Slamhantering Stengården 500 
Verksamhetsfastigheter 500 
Läkemedelsrening S:t Olof 2 000 
Summa  49 500 
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Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till 
översiktsplanen. Arbetet med programmet tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta med 
att beskriva Simrishamns unika karaktärer och värden 
avseende bebyggelse, områden, kulturmiljöer och 
landskap samtidigt som det kan inspirera och stimulera till 
en diskussion om arkitektur och kulturmiljöer. 
 
Havsplanen är en fördjupning till översiktsplanen som 
förväntas vara klar för antagande under 2020. 
 
Inventeringen av vatten- och avloppssituationen för 
befintliga planer fortsätter 2020 i syfte att lyfta attraktiva 
planer med möjlig utbyggnad av vatten och avlopp. 
 
En dagvattenpolicy och vatten- och avloppsplan kommer 
att tas fram parallellt med aktualitetsprövningen av 
översiktsplanen tillsammans med vatten- och 
avloppsverksamheten. 
 
Detaljplaner  
Plan- och exploateringsverksamheten har många 
pågående planarbeten i olika skeden. En del planer är 
vilande då markägare inte driver på men samtidigt 
kommer nya förfrågningar kontinuerligt via plan-
beskeden. Större detaljplaneprojekt, som sträcker sig över 
lång tid, gör att intäkter för planarbete (enligt plantaxa) 
fördröjs. Samtidigt medför kommunens nuvarande vatten- 
och avloppskapacitet en osäkerhet avseende färdig-
ställande och tidpunkt för antagande av detaljplaner för 
nya bostäder och verksamheter. 
 
Nämnden bör tillsammans med plan- och exploaterings-
verksamheten fortsätta att föra en dialog om vilka planer 
som bör prioriteras utifrån bebyggelsestrategi, översikts-
plan, planreserv, vatten- och avloppskapacitet och 
riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 
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 utformning och kan öka attraktiviteten liksom 
nya markanvisningstävlingar i enlighet med kommunens 
beslutade riktlinjer för markanvisning. 
 
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. 
 
Enligt riktlinjer för markanvisningar kommer plan- och 
exploateringsenheten att arbeta vidare med fler mark-
anvisningstävlingar, vilket kommer att innebära fler 
exploatörer som kan ge kommunen möjlighet att välja det 
bästa förslaget både sett utifrån utformning och pris. 

Simrishamns kommun äger mycket mark. För att 
säkerställa vilka riktlinjer som ska gälla för hur 
kommunägd mark ska förvärvas, förvaltas och avyttras 
har nämnden godkänt ett projektdirektiv för framtagande 
av en markpolicy för kommunen. En markinventering 
som ska ligga till grund för policyn beräknas slutföras 
under 2020.  
 
Marknadsföringsinsatser och försäljningsprocessen för 
kommunala bostadstomter och industrimark förbättras 
kontinuerligt genom bättre information och tillgänglighet. 
 
Avslut av exploateringsprojekt 
Det finns ett stort antal äldre exploateringsprojekt som 
inte slutredovisats. Under 2019 har en sammanställning 
av dessa presenterats för nämnden och kommun-
ledningen. 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. 
Nämnden har slutredovisat flertalet äldre exploaterings-
projekt i samband med årsbokslut 2019 och kvarvarande 
äldre projekt kommer slutredovisas i början av 2020. Nya 
exploateringsprojekt har sedan 2018 förkalkylerats med 
en tydlig konsekvensanalys av effekten på drifts-
redovisningen, budgeterats och kommer att projekt-
redovisas vid avslut.  
 
För en tydligare slutredovisning bör exploaterings-
verksamheten vara en egen resultatenhet och det måste 
tydliggöras inför start av varje projekt om värdering och 
markpris täcker kommunens kostnader fullt ut. 
 
Exploateringsverksamheten (exploateringsprojekten) 
förutsätts under 2020 bli en egen resultatenhet och inte 
vara kopplad till nämndens driftsbudget. 
 
Infrastruktur 
Infrastrukturstrategen samordnar och leder det 
övergripande och långsiktiga arbetet med infrastruktur-
frågor inom kommunen, vilket ger en styrka även i 
regionala och nationella utvecklingsprojekt och som på 
sikt kan bidra till ökad inflyttning. 
 
Mätning-Beräkning-Karteringsverksamhet   
 
MBK-verksamheten genomför mätuppdrag, både till 
externa och interna parter och är därför händelsestyrd och 
konjunkturberoende. Lantmäteriet anlitar också 
kommunen för mätuppdrag inom detaljplanerat område.  
 
Kommunen samarbetar med Tomelilla kommun avseende 
mät- och GIS-tjänster genom samarbetsavtal och har även 
ett gemensamt kartunderlag. 
 
Under 2020 ska framförallt kommunens geografiska 
informationssystem, GIS utvecklas, både den interna som 
externa kartan. Fokus 2020 läggs att implementera ett nytt 
ritverktyg, Topodirekt, och en gemensam karta, databas, 
som både Tomelilla kommun och Simrishamns kommun 
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kommer ha tillgång till. Det är viktigt att tillhandahålla 
aktuell och kvalitetssäkrad information till kommunens 
verksamheter, medborgarna och till hela samhälls-
byggnadsprocessen. 
 
Interna kartan har uppdaterats 2019 med markprogram 2.0 
som visar skötselytor för gata/park samt besiktnings-
protokoll och foto på lekplatser, lekplatskollen, och även 

ett program för LTF, lokala trafikföreskrifter, med 
direktkoppling mot andra myndigheter. Under 2020 
planeras även att koppla modul för grävtillstånd. 
 
Projekt Vägval med att namnge vägar och adresser i hela 
kommunen färdigställdes 2019. Medel för att sätta upp 
vägskyltar saknas.

 
      Nyckeltal 
Mätning-Beräkning-Kartering 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Beräknat  
2021  

Beräknat 
2022 

            Antal nybyggnadskartor 57 40 35 35 35 

Antal husutsättningar 53 45 40 40 40 

Antal grundkartor 9 4 6 6 7 

Förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet 10 10 8 8 8 

Kundnöjdhet för nybyggnadskartor 84% 85% 85% 85% 85% 

Kostnadstäckning Mätning-Beräkning-Kartering 53% 50% 50% 50% 50% 

 
Fastighets- och städverksamhet          
 
Fastighetsverksamheten tillhandahåller ändamålsenliga, 
energieffektiva och väl underhållna lokaler för 
kommunens verksamheter. Ändamålsenliga är lokalerna 
då de fyller de behov som verksamheterna efterfrågar 
över tid. Energieffektiva lokaler uppnås genom 
driftteknikernas arbete med hjälp av de styr- och 
övervakningssystem som kontrollerar byggnadernas 
anläggningar för produktion och distribution av värme, el 
och inomhusluft. Energieffektivisering görs också genom 
att installera ny utrustning i anläggningarna för 
byggnadernas värme-, el och luftdistribution. Lokalerna 
blir väl underhållna genom att fastighetsingenjörerna 
planerar och beställer åtgärder på klimatskalen, tak, 
fönster och fasader, samt inre ytskikt enligt den antagna 
underhållsplanen. 

På uppdrag av kommundirektören leder förvaltnings-
chefen tillsammans med enheten ett projekt vars mål är att 
fastighetsverksamheten ska bli en resultatenhet 2021.  
 
Enheten svarar för tjänsten energi- och klimatrådgivare 
som är till för kommuninvånare och i kommunen 
verksamma företag som vill ha information och råd i 
energi- och klimatfrågor. För 2020 planeras ett utökat 
samarbete med grannkommunerna Tomelilla och Ystad i 
dessa frågor. Tjänsten som energi- och klimatrådgivare är 
till största del finansierad via statligt bidrag. Innehavaren 
av energi- och klimatrådgivartjänsten fungerar även som 
energistrateg för kommunen.  
 
 

 
      Nyckeltal 
Fastighet och städ 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Beräknat  
2021  

Beräknat 
2022 

            Förvaltad lokalarea, kvm totalt 95 981 95 981 96 046 96 046 96 046 

Externt förhyrda lokaler, kvm del av totalt 12 938 12 938 13 176 13 176 13 176 

Outhyrda lokaler kvm, del av totalt 3 257 3 257 2 942 2 942 2 942 

Energiförbrukning, MWh 13 231 13 400 13 400 13 200 13 200 

varav el, MWh 8 042 8 400 8 400 8 200 8 200 

varav fjärrvärme, MWh 5 189 5 000 5 000 5 000 5 000 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 62 72 - - - 

 
Gata- och parkverksamhet 
 
Gata- och parkverksamheten svarar för drift och underhåll 
av allmän plats och utveckling genom investeringar i 
allmänna ytor och infrastruktur för att säkra en attraktiv 
och trygg miljö för kommunens invånare. Verksamheten 
har under de senaste åren genomfört omfattande 
upprustningar inom belysning, beläggning och park-
miljöer. Fortsatt underhåll krävs enligt framtagna 

underhållsplaner för att minska kapitalförstöring och inte 
bygga på befintlig underhållsskuld. 
 
En underhållsplan för kommunens grönytor har 
färdigställts och antagits. Arbetet med en skötselplan för 
kommunens grönytor pågår och kommer att färdigställas 
under 2020. Skötselplanen kommer att utgöra underlag 
för beslut om skötselnivåer och behov av resurser för 
skötsel av offentlig platsmark.  
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Planerade och påbörjade exploateringsprojekt kräver stora 
resurser i form av projektledning och projektering. 
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 som måste tas i 
beaktande. 
 
Simrishamns kommun har idag ett antal beslutade detalj-
planer som inte är genomförda. En del detaljplaner kräver 
medel för inlösen av offentlig platsmark för att kunna 
genomföras. Medel för drift och underhåll för utökad 
allmän platsmark presenteras i drift- och underhålls-
planerna för grönytor. Därtill krävs en utökad 
investeringsbudget för att möjliggöra genomförandet av 

politiskt antagna detaljplaner. Arbetet avvaktar fram-
tagande av en markpolicy för kommunen. 
 
En pågående badplatsutredning ska tydliggöra ansvars-
förhållanden, behov och möjligheter för de många 
badstränder som utgör en viktig del av kommunens 
dragningskraft. 
 
Förvaltningen har beviljats LOVA-bidrag, Lokalt 
vattenvårdsprojekt, från Länsstyrelsen till och med år 
2023. Bidraget finansierar huvuddelen av en 
projektsamordnare som genom ansökningar om externa 
medel väntas möjliggöra konkreta åtgärdsprojekt inom 
vattenvård, med Tommarpsån som huvudobjekt. 

 
      Nyckeltal 
Gata 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Beräknat  
2021  

Beräknat 
2022 

            Gator och vägar, asfalterade km - 727 000 728 000 728 000 729 000 

Gator och vägar, stenbelagda km - 61 500 62 000 62 000 62 500 

GC-vägar asfalterade kvm - 85 000 85 500 85 500 86 000 

Parkmark kvm (preliminärt) - 1 105 900 1 109 900 1 109 900 1 111 900 

Naturmark kvm (preliminärt) - 1 002 600 1 002 600 1 002 600 1 002 600 

Antal ljuspunkter 7 163 7 190 7 230 7 230 7 270 

 
Hamnverksamhet       
 
Hamnverksamheten svarar för skötsel och underhåll av 
kommunens sju hamnar, varav två kommersiella och 
övriga fem är gästhamnar. För att hamnarna ska kunna 
utvecklas framåt, krävs tydligare och fastställda politiska 
mål för verksamheten. I samband med aktualitets-
prövningen av översiktsplanen föreslås en fördjupad 
översiktsplan för Simrishamns stad att tas fram och inom 
ramen för denna även en vägvalsstudie för Simrishamns 
hamn. 
 
En ständigt återkommande fråga är behov av muddring i 
hamnarna. Muddring har tidigare inte budgeterats, utan 
har betraktats som oförutsedda händelser. Muddringar är 
och förblir en huvuddel av att utveckla och underhålla en 
hamn. På detta enkla sätt möjliggörs det för sjötrafiken att 
säkert kunna navigera in till Simrishamn. Hamnen bör 
rensmuddras för att fastställa vattendjupet enligt sjökort 
samt säkra fartygsanlöpen för stora trålare som trafikerar 
hamnen året runt. Dialoger med kaptener ombord i 
trålarna talar om att de har känningar av botten vid 
inloppet i industrihamnen vid isfabriken. 
 
Arbete i enlighet med framtagen underhållsplan och 
beslutad budget för hamnarna påbörjas under året. 
Verksamheten ligger i upphandling av ramavtal för 

anläggningsdyk. En stor förändring i verksamheten som 
kommer att möjliggöra ett planerat underhåll av 
kommunens hamnar. 
 
Hamnen har behov av att göra investeringar för att kunna 
bredda de delar som står för intäkterna. Hamn-
investeringar medför ofta höga kostnader, vilka ska ge 
återbäring på längre sikt. 
 
Miljö- och hållbarhetsperspektiv möjliggör mycket 
intressanta sätt att i framtiden kunna spara på el samt att 
analysera möjligheten till exempelvis en färja till 
Bornholm som drivs på el, flera kommuner gör detta idag 
samt övriga länder i Europa. Samverkan för en hållbar 
industri samt en utveckling där den cirkulära ekonomin 
kan kombineras med det hållbara kommer skapa arbets-
platser. Fisket inkluderas som en hållbar industri samt har 
en stark koppling till kommunens historia där framtiden 
förhoppningsvis inkluderar detta livsmedel. Lokala 
företag växer inom det maritima klustret och rederier som 
finns lokalt samt i EU önskar en djupare hamn för att 
kunna expandera till större fartyg. Nya fartygsköp samt 
planering från företag inom fisket lägger om planering för 
att öka trafiken i hamnen. Allt detta kommer att belysas i 
samband med vägvalsstudien.
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      Nyckeltal 
Hamn 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Beräknat  
2021  

Beräknat 
2022 

            Antal ton fisk som landas 11 799 12 000 25 000 25 000 25 000 

Antal ton kommersiell frakt 2 188 15 000 10 000 10 000 10 000 

Antal gästnätter i hamnarna 5 924 6 500 6 500 6 500 6 500 

Antal uthyrda båtplatser 462 500 500 500 500 

 
Kostverksamhet        
 
Pris- och debiteringssystem/måltidsavtal mellan 
kostenheten och barn- och utbildningsförvaltningen 
respektive socialförvaltningen ska tas fram under 2020. 
Grunden bör vara självkostnadspris. Kostpolicyn med 
tillhörande riktlinjer ska revideras under 2020. Projekt-
direktivet godkändes av kommunstyrelsen i december 
2019. 
 
Arbetet med heltidsresan fortsätter och själva 
genomförandet planeras till hösten 2020. Enligt de 
önskemål som personalen i ett tidigt skede önskat, skulle 
det innebära en ökning av lönekostnaderna på cirka en 
miljon kronor per år.  
 
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. De ser också stora möjligheter för 
mindre aktörer som finns lokalt att kunna bli leverantörer 
till verksamheten. Redan idag har verksamheten 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. Den lyckade 
satsningen på färsk fisk i skolmatsedeln fortsätter. I 
fritidshemsverksamheten 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 
pensionärer erbjuds att äta lunch i någon av kostenhetens 
restauranger i kommunen.  
 
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.

 
      Nyckeltal 
Kost 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Beräknat  
2021  

Beräknat 
2022 

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

Administration, nämnd och miljöstrategi 
 
Administrationen ger stöd och service till såväl 
förvaltningens verksamhet som till samhällsbyggnads-
nämnden respektive 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 inom 
hela förvaltningen, med förtydligande riktlinjer och ett 
digitalt projektverktyg.  
 
Projektet med att ta fram en ny, effektiv administration 
och optimal resursbehovsbaserad administrations-
organisation för förvaltningen fortsätter. Under året 
kommer ett stort fokus ligga på att ta fram och fastställa 
rutiner, styrdokument och strategier för att möta 
framtidens utmaningar för hela förvaltningen. 
 
En kvalitets- och utvecklingsstrateg anställdes i december 
2019 med uppgift att stödja förvaltningsledningen i olika 
projekt och utvecklingsfrågor, göra utredningar, hitta 

former för och hålla samman det systematiska kvalitets-
arbetet samt driva förvaltningens arbete med styr- och 
ledningssystem.  
 
Inom miljöstrategiområdet planeras ett hållbarhets-
program att tas fram inför 2021 och framåt. Hållbarhets-
programmet ska synkroniseras med aktualitetsprövningen 
av översiktsplanen.  
 
Vatten- och avloppsverksamhet 
 
Vatten- och avloppsverksamheten omfattar drift och 
underhåll av kommunens vatten- och avlopps-
anläggningar. Förutom 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 vatten- och avlopps-
verksamhetens ansvarsområde ingår också ny- och 
ombyggnation av ledningssystem. 
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Verksamheten 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.  
 
I december 2019 gjordes övergången till komponent-
redovisning för hela verksamheten vilket innebär att från 
och med 2020 kommer ett komplett anläggningsregister 
att finnas för samtliga anläggningar. Vatten- och 
avloppsverksamheten har inför 2020 fått den första 

långsiktiga reinvesteringsbudgeten vilket medför att 
arbetet med att förnya ledningsnätet och äldre 
anläggningar kan påbörjas systematiskt. 
 
Beslut om att bilda gemensamt driftbolag för vatten- och 
avloppsverksamheterna med Tomelilla kommun togs i 
kommunfullmäktige den 25 november 2019. Arbetet med 
att starta upp bolaget sker under våren 2020 och beräknas 
vara i full drift 2020-07-01. 
 
En översyn av vatten- och avloppstaxan bör göras i 
samband med uppstarten av driftbolaget för att säkerställa 
en långsiktig och hållbar taxeutveckling. 

 
      Nyckeltal 
Vatten och avlopp 

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Beräknat  
2021  

Beräknat 
2022 

            Antal anslutna fastigheter 9 339 9 313 9 333 9 333 9 353 

Anslutna fastigheter, vatten 9 107 9 088 9 108 9 108 9 128 

Anslutna fastigheter, spillvatten 8 801 8 792 8 812 8 812 8 832 

Effektivitet vattenproduktion 80% 82% 82% 82% 82% 

Producerad vattenvolym, kubikmeter 1 904 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000 

varav från Tomelilla kommun, kubikmeter 158 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

varav vattenproduktion Kivik (Skogsdala VV), kubikmeter 137 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Debiterbar vattenvolym, kubikmeter 1 519 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 

 

Nämndmål  
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

En levande landsbygd - ett hållbart modernt 
samhälle behöver en levande landsbygd, för 
att kunna erbjuda närproducerad mat, 
attraktiva boendemiljöer med närhet till 
service och kommunikationer, 
rekreationsmöjligheter och mötesplatser 
med mera. 
 

Hur stor andel planbesked följer 
gällande översiktsplanering? (ÖP, FÖP, 
TÖP) 
 

Sammanlagd planberedskap för 
bostäder, per 1 000 invånare (2017-12-
31) 
 

Hur många bostäder kommunen planlagt 
för de senaste två åren? 
 

Andel överklagade detaljplaner 2016–
2017 
 

Antagna detaljplaner under de senaste 
två åren 
 

Tid från samrådsstart till antagande 
(detaljplaner) 
 

Beviljade bygglov för bostäder under de 
senaste två åren 
 

Nöjd Region-Index – Bostäder 
 

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

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 
 

Samband mellan satsningar på 
förtätning av bostäder i 
kollektivtrafikstarka stråk och ett ökat 
resande 
 

Tillförlitlig kollektivtrafik 
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Tillgängliga busshållplatser på 
kommunala vägar 
 

Hur många meter/invånare, kommunal 
cykelväg finns i kommunen? 
 

Hur många meter/invånare, total 
cykelväg finns i kommunen? 
 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd-
Medborgar-Index (NMI) – Gator och 
vägar? 
 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s  
Medborgarundersökning 
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Gång- 
och cykelvägar? 
 

1.3 Kommunen ska medverka till att 
minska miljöbelastningen och 
klimathoten. 
 

Hållbar effektiv resurshantering - 
användningen av fossil energi för 
uppvärmning av byggnader och bränsle till 
transporter ska minska, samt 
egenproducerad el ska öka. 
 

Källaröversvämningar inom 
verksamhetsområde 
(antal per 1 000 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 
avloppssystem (m3 per km och dygn) 
 

Vattenledningsnätet status mätt som 
beräknad vattenförlust  
(m3 per km och dygn) 
 

Förnyelsetakt vattenledningar (%) 
 

Förnyelsetakt spillvattenledningar (%) 
 

Förnyelsetakt dagvattenledningar (%) 
 

Mängd slam 
 

Mängd slam deponerad 
 

Slamkostnad 
 

Egenproducerad el (%) 
 

Andel odlad åkermark 
 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 
 

Hur stort är matsvinnet i kommunens 
matsalar? 
 

Hur stort är matsvinnet i kommunens 
kök? 
 

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

God planeringsberedskap för 
verksamhetsområden (industri-, handels- 
och serviceområden). 
 

Hur många lediga tomter på 
kommunalägd mark finns i beredskap för 
verksamheter/industri/handel i 
Simrishamns stad? 
 

Ranking av lokalt företagsklimat 
 

Hur nöjda är medborgare och företag 
avseende markupplåtelser på allmän 
platsmark? 
 

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

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett 
aktivt bostadsbyggande i hela kommunen. 
 

Sammanlagd planberedskap för 
bostäder, per 1 000 invånare (2017-12-
31) 
 

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

Mötesplatser, plattformar och kontaktytor 
ska utvecklas för alla ålderskategorier. 

Tillgängliga byahus i alla orter 
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2.3 Kommunen ska vidta åtgärder för att 
förbättra folkhälsan. 
 

Trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad 
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation i 
hela kommunen. 

Hur stor är underhållskostnaden per 
kvadratmeter? 
 

Hur stor är andelen nöjda kunder 
avseende städservice? 
 

Hur stor är andelen nöjda kunder 
avseende lokalförsörjning? 
 

Hur stor är andelen näringsberäknade 
måltider? 
 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 
avseende skolmaten? 
 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 
avseende maten i särskilt boende? 
 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 
avseende maten som distribueras? 
 

Hur stor är andelen nöjda matgäster 
enligt Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – offentlig regi - mat och 
måltidsmiljö, andel (%)  
  
Hur många samordningsmöten med 
kärnverksamheterna har genomförts? 
 

Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s 
Medborgarundersökning. Nöjd Region-
Index (NRI) – Fritidsmöjligheter. Hur ser 
du på tillgången till parker, grönområden 
och natur? 
 

Antal trygghetsvandringar  
 

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

Ökad marknadsföring av Simrishamns 
kommun och dess fördelar att leva och bo i.  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex infrastruktur med mera. 
 

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

Utveckla fler former av medborgardialoger 
anpassade för olika grupper.  
 

Hur bedömer medborgarna 
möjligheterna till påverkan i 
Simrishamns kommun (betygsindex, 
SCB) 
 

Hur många matråd har verksamheten 
deltagit i? 
 

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

Förbättra resultatet på kund- och 
medborgarundersökningar, för att fastställa 
ett bästa bemötande av medborgarna och 
kunderna. 
 

Kundnöjdhetsmätningar 

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

Utveckla fler former av medborgardialoger 
anpassade för olika grupper. 
 

Hur bedömer medborgarna 
möjligheterna till påverkan i 
Simrishamns kommun (betygsindex, 
SCB) 
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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. 

• Främja och utveckla kommunens anläggningar för 
kultur, idrott och fritid samt friluftsliv. 

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

• Utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare 
och föreningsledarstipendiat. 

• Ansvara för kommunens samlingslokaler och idrotts- 
och fritidsanläggningar samt föreningsregister. 

• Ansvara för kommunens konstsamling och konstnärlig 
utsmyckning av offentliga miljöer. 

• Arrangera kommunens valborgsmäss- och 
nationaldagsfirande. 

 

Ekonomisk ram 
 
       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 45 455 -4 570 52 486 47 916 47 916 47 916 

varav:             

Nämnd och förvaltningsledning 3 885 0 4 400 4 400     

Fritidsverksamhet 17 865 -1 459 20 654 19 195     

Allmänkulturverksamhet 2 141 0 2 155 2 155     

Ungdomsverksamhet 4 552 0  4 706 4 706   

Museiverksamhet 6 498 -2 300 8 894 6 594   

Folkbibliotek 10 514 -811 11 677 10 866   

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Nämnden har, ramjusteringar exkluderade, fått en utökad 
ram på 525 tkr för år 2020. Kommunfullmäktige 
beslutade att sponsorbidraget på 300 tkr ska överföras 
från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 
samt att bidrag till föreningar inom socialnämndens 
verksamhetsområde på 225 tkr ska överföras från 
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Detta är 
budgeterat under fritidsverksamheten.  
 
Mellan åren 2016 och 2019 har museiverksamheten fått 
utökad ram för drift- och flyttkostnader för det nya musei-
magasinet, Garvaren. Utifrån nämndens önskemål om att 

stärka fritidsdelen och skapa bättre möjligheter att stödja 
föreningslivet anställdes under 2019 en fritids- och 
föreningsutvecklare. För att kunna finansiera den nya 
tjänsten 2020 omprioriteras knappt 200 tkr från musei-
verksamheten till fritidsverksamheten. Musei-
verksamheten behåller cirka 240 tkr för flyttkostnader 
även år 2020. Fritids- och föreningsutvecklaren är 
föräldraledig större delen av 2020 och då är en vikarie 
anställd istället. År 2021 ska det mesta av flytten till det 
nya museimagasinet vara klart så en del av budgeten för 
flyttkostnaderna på 240 tkr kommer prioriteras om till 
fritidsverksamheten för att täcka lönekostnaderna där.  

 
Investeringar 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

            Ram 3 414 4 268 2 000 1 550 2 050 
 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Lotta Hildebrand (L) 
Förvaltningschef: Anders Johnsson 
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Ramarna för 2019–2022 får användas till följande 
godkända projekt: 
 

1 Inkluderar även 2019 då ej använda medel automatiskt överförs till 
påföljande år. 
 
Beskrivning av de större investeringarna 
 
Inventarier 
Avser mindre investeringar i inventarier inom nämndens 
samtliga verksamheter. 
 
Fritidsanläggningar 
Avser reinvesteringar i nämndens samtliga fritids-
anläggningar. 
 
Spontanidrott/aktivitetsyta 
Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämnden anlägga en spontanidrottsplats 
enligt beslut i kommunfullmäktige av det ungdoms-
politiska handlingsprogrammet.  
 
Inredning och ombyggnad, biblioteket 
Hela biblioteksrummet kommer att ses över och anpassas 
till antalet besökare med olika intressen och behov. 
 
Uppdatering Hafreborg 
Olika former av uppdatering och ombyggnad i Hafreborg. 
T.ex. förnya barnavdelningen Skrabban med nya tekniska 
lösningar samt bygga en jubileumsutställning som ska 
öppna nyårsafton 2022 för att år 2023 är det 900 år sedan 
Simrishamns namn nämndes första gången, då som 
Svimraros.   
 

Verksamhet 
 
Nämnd och förvaltning arbetar utefter handlingsplanen 
för att stärka barns rättigheter och årligen redovisar det i 
ett barnbokslut. 
 
Nämnd- och förvaltningsledning 
 
Verksamheten omfattar kultur- och fritidsnämnd och 
administration och gemensam service. I nämnd-
verksamheten inryms bidrag till kulturpristagare, 
idrottspristagare och föreningsledarstipendium. I 
administration och gemensam service ingår förvaltnings- 

och nämndadministration med stödfunktioner. 
 
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 Holding AB till och med 
30 september 2021. Förarbete kring framtida upphandling 
kring Tobisviks camping har påbörjats och parallellt 
kommer möjliga upplåtelseformer att utredas.  
 
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. 
Framtagande av en badplatsstrategi för kust- och sjönära 
badplatser pågår där samhällsbyggnadsförvaltningen är 
drivande och kultur- och fritidsförvaltningen deltagande 
part. Gyllebobadet ingår i utredningen och målsättningen 
är att strategin ska fungera som ett verktyg för att säker-
ställa de unika och värdefulla badplatsernas hållbarhet 
över lång tid. Badplatsstrategin ska definiera och 
konkretisera ansvarsområden för skötsel och drift av 
badplatserna inom organisationen. 
 
Investeringsbehov gällande teknisk utrustning i sport-
hallarna kommer under 2020 förverkligas. Framför allt 
med fokus på musik- och högtalarutrustning i Jonebergs-
hallen samt Hammenhögs sporthall. En översyn av 
möjlighet till wifi i de uthyrningsbara lokalerna kommer 
genomföras. Tillsammans med samhällsbyggnads-
nämnden kvarstår uppdraget från kommunstyrelsens 
arbetsutskott gällande eventuella investeringsbehov 
avseende Jonebergshallen. I samarbete med social-
förvaltningen undersöks möjligheten att forma en hållbar 
verksamhet för att utbilda och aktivera seniorer i motion, 
folkhälsa och föreningsliv.   
 
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 2019 års budget avsattes 
1 407 tkr i bidrag till föreningar. Enligt beslut i kommun-
fullmäktige överförs sponsorbidrag från kommunstyrelsen 
och socialnämndens bidrag från socialnämnden vilket 
ökar kultur- och fritidsnämndens budget för bidrag till 
föreningar med 525 tkr.  
 
Under 2020 kommer ett samverkansavtal med 
föreningsrådet att implementeras. Målsättningen med 
samverkansavtalet är att öka föreningarnas synlighet och 
möjlighet till påverkan och insyn i kommunens arbete och 
beslut. Detta genom att föreningsrådet ska ges möjlighet 
att verka som en remissinstans åt kommun samt 
representera samtliga föreningarna som är registrerade i 

  Godkända projekt 
(tkr)  

2019–
20221 

    Inventarier 1 115 
Fritidsanläggningar 1 716 
Spontanidrott/aktivitetsyta 1 560 
Inredning och utrustning, Bénka-dí 300 
Konstinköp 407 
Bokbuss 65 
Inredning och ombyggnad, biblioteket 2 527 
Inredning nytt museimagasin 354 
Uppdatering Hafreborg 1 824 
Summa  9 868 
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Simrishamns kommuns föreningsregister. Under 2020 
kommer föreningsrådets främsta fokusområdet vara att 
hjälpa föreningar att nå ut till nya medlemmar, att få fler 
medborgare aktiva i de föreningar som finns i kommunen.  
 
Nuvarande bedömning är att prognos för totalt antal 
lokalbokningar är 8 900 stycken år 2019, varav 
Korsavadshallarna inte är inräknade. Den sammanlagda 
bokningstiden prognostiseras till cirka 23 500 timmar. 
Prognosen jämfört med 2018 är en marginell minskning 
med 4 procent. Prognos för antalet besökare i Korsavads 
simhall beräknas till 40 000 besökare under 2019. 
Utmaning finns kring allmänhetens möjlighet till 
nyttjande av simhall i förhållande till föreningars behov 
för simverksamhet.  
 
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 fördelning av kultur- 
och arrangörsbidrag till föreningar och studieförbunds-
bidrag. I verksamheten ingår även arrangerandet av 
folkliga fester som valborgs- och nationaldagsfirande, 
koordinering kring utdelning av kommunens kulturpris, 
idrottspris och föreningsledarstipendium samt samordning 
av barnkulturserien Kulturkullerbyttan för de allra yngsta. 
Kulturutvecklaren ingår i kommunens centrala 
kommunikationsgrupp och arbetar även som 
webbredaktör/kommunikatör, där ansvar för utgivning av 
publikationen Kulturguide Simrishamn med 
förvaltningens samlade kulturarrangemang tre gånger 
årligen ingår.  
 
Att arbeta med konst ingår också i allmänkultur-
verksamheten. Kulturutvecklaren ansvar för inköp och 
administration rörande kommunens konstsamling med en 
budget på 100 tkr årligen och ingår i det regionala 
nätverket Offentlig konst i Skåne. Vinstvärdering av Östra 
Skånes Konstnärsgrupps konstlotteri är en årlig 
återkommande uppgift. Likaså kommunens medverkan i 
Bästa Biennalen, den regionala konstbiennalen som 
genomförs vartannat år med start år 2013.  
 
Kulturutvecklaren är även företagslots för kulturella och 
kreativa företagare, och i detta uppdrag ingår stöttning 
och lotsning av kreativa och kulturella näringar, att hålla i 
kulturfikaträffar samt nätverkande med kultursektorn 
både inom och utom kommunen. 
 
Under 2020 fortsätter arbetet med att stötta kreativa och 
kulturella företagare. Likaså att arbeta efter en handlings-
plan avseende en kulturgaranti för äldre i inom 
förvaltningen samt att visa nutida konst genom att 
exponera årets nyinköpta konst med en utställning på 

Österlens museum. Att öka barns och ungdomars 
möjligheter till kultur sker också med ett fortsatt 
samarbete inom barnkulturserien Kulturkullerbyttan och 
samverkan med olika konstinstitutioner både vad gäller 
offentlig konst samt i 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, kreativitet och jämställdhet. 
Bénka-dí delar lokal med Nova Academy och har ett 
aktivt samarbete med kulturskolan, biblioteket, skolor och 
föreningar. 
 
Antalet besökare har ökat i samband med utökade 
öppettider. Stämningen är oftast mycket positiv och 
glädjefylld med stor delaktighet kring aktiviteterna. Under 
2019 kommer Bénka-dí ha omkring 11 000 besökare där 
52 procent är pojkar och 48 procent är flickor.  
 
Ungdomsverksamheten består även av kommunens 
ungdomspolitiska arbete. 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 2020–2022 kommer Österlens museum fortsätta 
arbetet med att förbättra magasinsmöjligheterna för och 
tillgängligheten till de 80 000 föremål och 100 000 
arkivalier som museet har att förvalta samt att göra 
museets utställningar och övriga verksamhet angeläget för 
fler. I projektet Möjligheternas magasin som delvis 
finansieras av Föreningen för Fornminnes- och 
Hembygdsvård i sydöstra Skåne fortsätter en projektgrupp 
att undersöka vilka möjligheter Garvaren har att ta emot 
skolklasser och allmänna besök. Under 2020 läggs fokus 
på att i samtal med framtida brukare utröna vilka externa 
mål museimagasinet kan hjälpa till att uppfylla. Under 
hösten 2020 är fem undersökande skolbesök inplanerade 
på Garvaren. Arbetet med att öppna upp magasinet för 
allmänheten och skolklasser fortsätter under 2021 och 
2022. 
 
År 2020 börjar planeringen för den 900-årsutställning om 
Simrishamn som öppnas nyårsafton 2022. I samband med 
planeringsarbetet kommer en ny metod för att prövas för 
att avkräva föremål och arkivalier så mycket och 
mångfacetterad information som möjligt. På första 
våningen i Hafreborg fortsätter museets satsning på barn 
och barnfamiljer med digitala och traditionella verkstäder 
i Skrabban.  
 
Museichefen kommer under 2020–2022 fortsätta med 
research och produktion av boken Simrishamn 900 år med 
hjälp av bidrag, bland annat från Herrlins Stiftelse och en 
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redaktion som bildades i slutet av 2017. Utgivningen av 
första delen, av tre, är planerade till våren 2021. Museet 
kommer att vara aktivt och drivande i destinations-
utveckling gällande Simrishamn 900 år samt delta i 
Centrumutveckling av Simrishamn i syfte att bli Årets 
stadskärna. 
 
En ny organisation för den utåtriktade verksamheten 
införs 1 januari 2020. Den syftar till att förbättra 
kommunikationen mellan utställningar, program-
verksamhet, pedagogisk verksamhet och entréfunktion 
samt att tydliggöra museets organisation i stort. Målet är 
fler besökare och mer angelägen verksamhet. Som en 
följd av omorganisationen har en resurs 50 procent som 
antikvarie/samordnare och utvecklare skapats. Trenden är 
att museibutikers intäkter minskar vilket i Österlens 
museums fall till en del kan balanseras med större 
programverksamheter med tillhörande intäkter. Slopandet 
av entréavgiften kan vara en bidragande orsak till ökade 
intäkter i museibutiken för 2019. Som tidigare kommer 
stor vikt därför att läggas på att utveckla program-
verksamheten under hela året och för olika målgrupper. 
Fri entré till museet har ökat antalet personer som besöker 
utställningarna med cirka 25 procent och gett en jämnare 
fördelning av besökare under hela året.  
 
Projektet Se och Vårda kommer att söka nya vårdobjekt 
och söka pengar från fler håll än Länsstyrelsen. Arbetet 
med vandringsleder kommer fortsätta. För 2020 ökades 
bidraget från Länsstyrelsen till vårdinsatserna. Museet ska 
under 2020 genomföra fem pedagogiska program och två 
aktiviteter på vandringsleden Jätteleden för att locka ut 
barn, unga och äldre. Medel är sökta för att bland annat 
utöka möjligheterna genom en fornminnes-app samt 
bättre uppskyltning av leden. Arbetet görs i samarbete 
med markägarna. 
 
Folkbibliotek 
 
Folkbibliotek bedrivs av stadsbiblioteket i Simrishamn 
och biblioteksbussen. Biblioteket har öppet 43,5 timmar i 
veckan fördelat på sex dagar. Måndag till fredag plus 
lördag. Därutöver erbjuder biblioteket 36 timmar 
meröppet per vecka. Den som är över 18 år har möjlighet 
att använda biblioteket när inte personalen är på plats. 
Biblioteksbussen ökar bibliotekets räckvidd och 
flexibilitet och besöker regelbundet 20 byar, samt 18 
förskolor och 5 äldreboenden. Under 2020 kommer 
bussen att starta ett samarbete med museet för att 
ytterligare fördjupa utbudet. Tidtabellen utvärderas och 
förändras inför 2020, så att stopp i byar som inte har så 
många besök, flyttas till byar där önskemål om att bussen 
ska stanna, tillförs. 
 
Bibliotekets verksamhet består av flera olika delar och 
riktar sig till ett flertal målgrupper. Kärnverksamheten är 
utlåning av olika medier 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. 
För att hjälpa den del av befolkningen som hittills inte 
hunnit ta till sig det digitala, den så kallade digitala 
klyftan, är digital vägledning en del av bibliotekets 
folkbildande utbud. Bibliotekets har ett fördjupat 
mediesamarbete med Simrishamns skolor genom 
Skoldepån och ger Nova Academy bibliotekstjänster 
baserat på avtal. 
  
Biblioteket avser att under 2020 utveckla sitt samarbete 
med skolorna genom att bjuda in alla barn i förskole-
klasser för en introduktion av biblioteket. Att alla i en 
årskurs bjuds in bygger på tanken att alla barn ska ha mött 
sitt folkbibliotek i tidig ålder, så att man inte ska vara 
beroende av att vårdnadshavare introducerar en, utan alla 
ska få samma chans. Detta är ett samarbete med skol-
biblioteken som fungerar så att barnen får sitt lånekort av 
sin skolbibliotekarie. Därefter bjuds förskoleklassen in till 
folkbiblioteket där barnen får en introduktion som 
avslutas med att alla får en bokgåva. Syftet är tvådelat: att 
uppmuntra till läsning och att barn ska lära känna sitt 
folkbibliotek. 
 
För att kunna ge ett bredare utbud i fråga om 
samhällsinformation, språkutveckling och sociala 
aktiviteter samarbetar biblioteket med flera ideella 
organisationer som IM, Sticka! RådRum, Österlen stöd 
för flyktingar, samt volontärer som håller i språkcafé och 
dator drop-in. Biblioteket öppnar gärna upp för fler 
samarbeten. Kärnverksamhet ska bedrivas av bibliotekets 
medarbetare. Volontärverksamhet kan ytterligare 
utvecklas och bedrivs för att utöka bibliotekets utbud 
utifrån våra besökares behov. 
 
Behovet av bibliotek som plats för informationssökning, 
livslångt lärande och kulturella aktiviteter bedöms fortsatt 
vara stor för många människor. Biblioteket har omkring 
125 000 besök och förmedlar cirka 100 000 lån om året 
och prognosen är att talen består. Bibliotekets program-
kalender innehåller många evenemang och därutöver hålls 
aktiviteter riktade till prioriterade grupper. Biblioteket 
arbetar på olika sätt för att tillgodose ett behov av 
kulturhus som man upplever efterfrågas i kommunen. 
 
För att kunna tillgodose behovet av biblioteksservice, 
studieservice, lässtimulerande aktiviteter och förströelse 
behöver biblioteksrummet ytterligare utvecklas de 
närmaste åren. Bland annat behöver lokalen bättre akustik 
och en annan möblering. En modernisering av barn-
avdelningen har påbörjats för att skapa ett bibliotek 
utifrån de små barnens behov. Invigning sker i februari 
2020. En projektgrupp, som får stöd från Kulturrådet 
under 2019/2020, kommer att fortsätta arbetet med barn- 
och ungdomsavdelningen samt att utveckla metoder för 
utökad delaktighet bland barn, ungdomar och föreningar. 
En plan för hur resten av biblioteket ska utvecklas 
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kommer att påbörjas under 2020. Inom ramen för detta 
kommer ett delaktighetsarbete med våra övriga besökare 
och icke-besökare genomföras. Målet med detta 
utvecklingsarbete är att göra biblioteket till en ännu mer 

levande, trivsam och utvecklande plats för 
simrishamnsborna. Vi ser bibliotekets utveckling som en 
del av Simrishamns utveckling i målet att vara en 
intressant och stimulerande stad att bo och verka i. 

 
      Nyckeltal  Bokslut  

2018 
Budget  

2019 
Budget  

2020  
Beräknat  

2021  
Beräknat 

2022 

            Antal besökare:      

Biblioteket 132 795 115 000 
 

120 000 
 

120 000 
 

120 000 
 Ungdomens hus 10 398 11 000 11 000 11 000 11 000 

Österlens museum 66 260 55 000 
 

60 000 
 

60 000 
 

60 000 
 Korsavads simhall 40 321 40 000 

 
40 000 

 
40 000 

 
40 000 

       

Antal bibliotekslån 109 072 110 000 100 000 100 000 100 000 

 
Nämndmål 
  

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Nämnden ska stödja och stimulera ideella 
och privata aktörer för att utveckla ett rikt och 
varierat kulturutbud. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att det finns tillgängliga och 
ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. 
Förutsättningarna för scenkonst ska 
förbättras. Nämnden ska särskilt bidra till att 
kulturella aktiviteter når fler barn, ungdomar, 
äldre och nyanlända. Kulturgaranti för äldre 
införs.  

Dialog kring lokalanvändning med 
nyttjare. (1) 
  
Kartlägga förutsättningar av scenkonst i 
kommunen. 
  

Antal dialogträffar mellan Bénka-dí och 
ungdomar eller externa aktörer kring 
kultur- och fritidsaktiviteter i byarna. (5) 
  
Antal aktiviteter/arrangemang riktat till 
barn, ungdomar och äldre som museet 
genomför. (15)  
  
Bokbussen gör pop-up för att nå nya 
målgrupper. (3)  
  

  Inför kulturgaranti för äldre utifrån kultur- 
och fritidsförvaltningens förutsättningar. 
(1)    
  

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

Kunskapen om hur kulturella och kreativa 
näringar, KKN, bidrar till samhällsekonomi, 
arbetsmarknad och folkhälsa i Simrishamns 
kommun ska öka. Metoder och verktyg för att 
stödja KKN:s utveckling ska kartläggas och 
utvärderas. 
  

Genomföra webbenkät för att kartlägga 
vilka behov KKN-verksamheterna har. 
(1) 

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

Simrishamn ska ha ett brett utbud av idrott 
och motion för alla åldrar. Alla ska kunna 
delta utifrån egna förutsättningar och 
ambitioner. Mindre stillasittande särskilt hos 
barn, unga och äldre är en viktig 
folkhälsofråga. Särskilt fokus ska läggas på 
mer lågintensiva aktiviteter för att få fler i 
rörelse. 

Utbilda och aktivera seniorer i motion, 
folkhälsa och föreningsliv. (25 deltagare) 
  
Antal aktiviteter som Bénka-dí ordnar för 
att främja fysisk hälsa bland unga. (10)    
  
Genomföra 5 pedagogiska program och 
2 programverksamhet på 
vandringsleden Jätteleden för att locka 
ut barn, unga och äldre. 
  

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

Göra nämndens publika samlingar som till 
exempel museet och kommunens 
konstsamling mera tillgängliga. 

Digitalisera 2 000 av museets föremål 
och tillgängliggöra dem på 
museidatabasen. 
  
Utreda möjligheten att publicera 
kommunens konstsamling digitalt. 
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Museet ska vårda samlingarna, lyfta fram och 
tillgängliggöra Österlens historia och kulturarv 
för medborgarna och bidra till att intresset för 
Simrishamn som destination växer. 
Museimagasinet ska utvecklas så att 
samlingarna kan tillgängliggöras och 
exponeras för en bredare krets med ett 
särskilt fokus på skolorna.  
  

Museimagasinet ska ta emot skolklasser 
(5).  

Biblioteket ska främja intresset för litteratur, 
läsning och kultur. Biblioteket ska vara öppet, 
tillgängligt och välkomnande för besökare att 
ta del av bibliotekets utbud, verksamheter och 
aktiviteter. Biblioteket ska också rent allmänt 
kunna erbjuda läsro och en bra studiemiljö. 
Biblioteket ska i övrigt arbeta med den 
inriktning som lagts fast i biblioteksplanen 
2019 – 2021. 

Genomföra byggandet av en helt ny 
småbarnsavdelning utifrån 
barnperspektiv och barns perspektiv. (1) 
  
Under året göra en plan för hela 
biblioteksrummets utveckling för att 
kunna erbjuda läsro och bra studiemiljö 
samt en för alla inkluderande miljö. (1) 
  
Utarbeta en plan för hur det 
läsfrämjande arbetet med barn och unga 
ska utvecklas för att få bästa effekt och 
nå fler. (1) 
  

Bénka-dí ska erbjuda kulturaktiviteter och 
fritidsverksamhet för ungdomar upp till och 
med 17 år. Verksamheten ska vara 
välkomnande, jämställd och attrahera alla 
oavsett könstillhörighet. Verksamheten ska 
präglas av ett inkluderande förhållningssätt 
och aktivt motverka diskriminering av 
individer och grupper. 
  

Antal skolbesök som Bénka-dís personal 
genomför med mål att sprida kunskap till 
fler elever om Bénka-dís verksamhet och 
värdegrund samt om hur ungdomar kan 
bli delaktiga. (60) 

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

Strukturer för möten och dialog i syfte att nå 
en ökad samverkan med civilsamhälle och 
idrottsföreningar, där en kontinuerlig dialog 
med föreningar och dess ledare ska etableras 
och utvecklas. Stimulera volontärverksamhet. 

Bénka-dí ska utreda struktur för 
dialogmöte. (1)    
  
Föra dialog med föreningsrådet för att 
utveckla deras arbete mot föreningar. (2)  
  
Fornminnesföreningen ska bidra med 
volontärtimmar i museets verksamhet. 
(600 h) 
  

Utveckla former för ungdomars delaktighet i 
den politiska processen.  

Bénka-dí bjuder in kultur- och 
fritidsnämnden och ungdomar till en 
dialog kring kultur- och fritidsfrågor och 
ungdomars möjligheter till inflytande. (1) 
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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 
• Kommunalt aktivitetsansvar 

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 fritids-
pedagoger är påtaglig i hela landet och rekryteringsläget 
är stundvis svårt. Detta påverkar även Simrishamns 
kommun.  
 
I resursfördelningssystemet redovisas ekonomin i två 
olika nivåer – en förvaltningsnivå, varifrån grundbeloppet 
fördelas och en resultatnivå som visar skolenheternas 
enskilda ekonomier.

Ekonomisk ram 
 
       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 395 192 -42 190 456 035 413 845 409 845 409 845 

varav:            

Förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

100 393 -15 176 120 106 104 930     

Förskoleklass- och 
grundskoleverksamhet 

149 968 -14 499 168 249 153 750     

Gymnasieverksamhet 73 377 -9 400 86 071 76 671     

Vuxenutbildning 5 610 -2 615 11 131 8 516   

Gemensamma verksamheter 
(Elevhälsa, Kulturskolan, 
Naturskolan Campus Österlen, 
Särskola, BUN förvaltningskontor, 
Politisk verksamhet) 
 
 

65 844 -500 70 478 69 978   

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Den ekonomiska ramen för 2020 är beräknad utifrån 
kommunens prognos över antalet folkbokförda barn och 
elever i juni 2020.  
 
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.  
 
Behoven av insatser för nyanlända i form av grund-
läggande 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 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Jan Rejdnell (L) 
Förvaltningschef: Anders Wedin 
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satsas på elevgruppen. Att ytterligare samordna resurserna 
i syfte att uppnå en högre kvalitet har prioriterats under 
2019 och kommer att utvärderas under 2020. 
 
Förvaltningen bedömer att utvecklingen 2020–2022 
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. 
 
De ekonomiska riktlinjerna i Simrishamns kommun anger 
att ekonomin sätter gränsen för verksamhetens 
omfattning. Nämnden 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 2020 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 målupp-
fyllelsen och genomströmningen. Prioriterade 
utvecklingsområden är språk- och kunskaps-
utvecklande 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 resursfördelnings-
modeller för förskolan och skolan i samarbete med 
kommunstyrelsens ekonomiavdelning. 

• Barnkonsekvensanalyser – Arbetet med barn-
konsekvensanalyser och elevinflytande fortsätter i 
syfte att säkerställa barnens och elevernas rättigheter 
enligt barnkonventionen. Bland annat inom områdena 
avseende elevhälsans arbete, gymnasieskolan samt 
kunskapsnivån.  

 
Investeringar 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

            Ram 3 000 3 810 3 500 3 500 4 200 

 
Ramarna för 2019–2022 får användas till följande 
godkända projekt: 
 

1 Inkluderar även 2019 då ej använda medel automatiskt överförs till 
påföljande år. 
 
I investeringsbudgeten ges förutsättningar för ett 
utbytesprogram med inventarier i förskolor och skolor för 
att tillhandahålla en god arbetsmiljö för elever och 
personal. Beroende på hur lokalfrågan inom förskolan 
löses 2020 kan del av investeringsramen behöva användas 
för utbyggnad av förskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Godkända projekt 
(tkr)  

2019–
20221 

    IT-utrustning ”en-till-en” 4 600 
Inventarier 10 410 
Summa  15 010 
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Verksamhet 
 

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. 
 
Förskolan står inför utmaningen att möta den ökade 
efterfrågan på förskoleplatser i tätorten.

 

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

2018 2019 2020 2021 2022 

            Kommunal Pedagogisk omsorg 29 15 15 15 15 

Kommunal Förskola 510 515 515 515 526 

Kommunal Fritidshem 464 445 445 445 462 

Fristående Pedagogisk omsorg 12 14 14 14 7 

Fristående Förskola 147 202 202 202 200 

Fristående Fritidshem 274 225 225 225 235 

Totalt (exkl. asylsökande) 1 436 1 416 1 416 1 416 1 445 

 
 
     Nyckeltal, barngruppernas storlek 
Kommunala enheter  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 Riket 
2018/2019 

          Andel avdelningar barn 4-5 år, < 16 barn 25% 50% 83% 29% 

Andel avdelningar barn 1-3 år, < 13 barn 43% 43% 35% 51% 

 
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 som trädde i kraft 1 juli 2019. Det råder 
stor brist på fritidspedagoger både nationellt och 
regionalt. 
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Förskoleklass och grundskola 
 
Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn från 
höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklassens upp-
drag 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 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 
kommunen 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 kunskaps-
krav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbild-
ningen 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 resursfördelnings-
modellen som syftar till att ge förutsättningar för en 
likvärdig skola.  Detta regleras i 2 kap. 10 § skollagen 
(2010:800) vilket innebär ett tydligt krav på att kommuner 
fördelar resurser utifrån elevers förutsättningar och behov. 
 
 

 
      Nyckeltal, antal elever grundskola och  
förskoleklass (årssnitt)1 
  

2018 2019 2020 2021 2022  

            Kommunal Förskoleklass 84 127 116 116 116 

Kommunal Åk 1–3 360 345 351 351 351 

Kommunal Åk 4–6 410 372 371 371 371 

Kommunal Åk 7–9 430 438 438 428 428 

Fristående Förskoleklass 50 57 47 47 47 

Fristående Åk 1–3 145 164 144 144 144 

Fristående Åk 4–6 165 168 168 168 168 

Fristående Åk 7–9 130 150 132 132 132 

Andra kommuner 20 55 22 22 22 

Totalt 1 794 1 877 1 789 1 779 1 779 

1 Egen statistik, avläsningsdatum 2019-06-18.  
 
 
     Kvalitetsnyckeltal kommunala skolenheter 
Grundskola  

2016/2017 2017/2018 2018/20191 Alla kommuner 
2017/2018 

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

68,9 64 70,3 72,5 

Elever i åk. 9, kommunal skola, som är behöriga till 
yrkesprogram andel (%) Totalt 

75,8 77,6 72,3 81,9 

     

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Totalt 208,9 210 229,3 217,7 

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Pojkar 193 193 225,9 202,8 

Elever i åk.9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen) Flickor 230 229 231,3 234,4 
1 Egen statistik, avläsningsdatum 2019-06-18.  
 
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 förstahands-
mottagna. Gemensam gymnasieantagning och fritt sök för 

eleverna inom samverkansområdet ingår även i detta 
avtal. Detta innebär att det är viktigt för våra gymnasie-
skolor 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 undervisnings-
tiden ska vara förlagd på en arbetsplats, är begränsade 
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varför det krävs stor samordning av utbildningarna för att 
kostnaderna ska bli rimliga. Hemkommunen är skyldig att 
erbjuda obehöriga elever plats på introduktions-
programmen. 
 

Sedan höstterminen 2019 har ekonomiprogrammet 
tillförts gymnasieskolan Nova Academy.  
 
Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform och ett 
alternativ till gymnasieskolan och vänder sig till elever 
med utvecklingsstörning.

 
      Nyckeltal, antal elever i gymnasieskolan 
(årssnitt)1  

2018 2019 2020 2021 2022 

            Österlengymnasiet 160 125 108 108 108 

Nova Academy 150 195 200 200 200 

Fristående verksamhet eller andra kommuner 340 340 352 352 352 

Totalt 650 660 660 660 660 

1 Tabellen redovisar samtliga inskrivna elever inklusive asylsökande. 
 
      Jämförelsetal betyg, efter avslutad 
gymnasieutbildning  

2016 2017 2018 2019 Riket  
2018 

            Österlengymnasiet och Nova Academy 13,1 14,9 14,1 14,3 14,2 

 
Kommunal vuxenutbildning 
 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och 
svenska för invandrare, SFI, tillhandahölls till och med  
1 april 2019 genom ett samverkansavtal mellan 
Simrishamns och Ystads kommuner. Studerande erbjöds 
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. Numera kan 
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 vuxen-
utbildning 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 utbildnings-
form 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 gymnasie-
särskola. 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 2020 61 stycken. 
 
 
 

      Nyckeltal, antal elever i kommunal 
vuxenutbildning  

2018 2019 2020 2021 2022 

            Svenska för invandrare (SFI), egen regi - - 40   

Svenska för invandrare (SFI) Folkhögskolor - 112 89   

Svenska för invandrare (SFI), extern huvudman - 75 25   

Grundläggande vuxenutbildning, distans Hermods - - 19   

Grundläggande vuxenutbildning, extern huvudman - - 1   

Gymnasial vuxenutbildning, Distans Hermods - - 91   

Gymnasial vuxenutbildning, Gymnasial yrkesvux egen 
regi 

- - 18   

Särvux egen regi - - 7   

Totalt - - 290   
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      Kvalitetsnyckeltal vuxenutbildning 
 

2016 

2016 2017 2018 Riket  
2018 

            Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommunen, antal 
(sfi ej inkluderat) 

227 271 281 - 

Invånare i åldern 20–64 år som deltar i vuxenutbildningen 
(sfi ej inkluderat). Andel i procent 

5,0% 4,9 % 3,8% 6,9% 

Invånare i åldern 20–64 år som deltar i vuxenutbildningen män 5,0% 4,5% 3,4% 5,6% 

Invånare i åldern 20–64 år som deltar i vuxenutbildningen, kvinnor 5,0% 5,3% 4,1% 8,2% 

Invånare med förgymnasial utbildning 25–64 år. Andel i procent 15,9% 15,9% 15,1% 11,4% 

 
Gemensamma verksamheter 
 
Kulturskolans 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 utgörs av Centrala elevhälsan och lokala 
elevhälsoteam. Elevhälsan är en verksamhet bestående av 
specialpedagoger, kuratorer, psykologer och skolsköter-
skor och ska främst arbeta förebyggande och hälso-

främjande och stödja barnens och elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. Detta sker bland annat genom 
handledande verksamhet gentemot pedagogisk personal 
som arbetar med barn och elever med särskilda behov.  
 
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. Detta kommer att omorganiseras 
under 2020. 
 
Campus Österlen erbjuder utbildningar och fortbildningar 
på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kompetens-
utveckling på olika nivåer. Kurserna styrs av efterfrågan 
och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, 
akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.
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Nämndmål 
 

Fokusområde Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi   
1.1 Kommunen ska tillvarata och värna 
sin bystruktur genom aktiviteter som 
stimulerar samhällsutveckling och 
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 årsnivå. 
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 inklusive hälso- och sjukvård, 
LSS/socialpsykiatri, individ- och familjeomsorgen 
samt en övergripande administration utöver den 
politiska verksamheten. 

• Området för vård och omsorg består av särskilt 
boende, ordinärt boende, korttidsvistelse, 
demensteam, anhörigstöd, uppsökande verksamheten, 
dagcentral och dagverksamhet. En organisations-
förändring under år 2019 innebar att hälso- och 
sjukvårdsfrågor och rehabilitering också tillhör 
avdelningen för vård och omsorg. 

• LSS-området omfattas av gruppboende, daglig 
verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, 

fritidsverksamhet, personlig assistans på LOV, 
socialpsykiatri, ledsagarservice, avlösarservice, 
kontaktpersoner samt stödfamiljer. 

• Området för individ och familjeomsorgen ska utifrån 
individens behov erbjuda 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 
samt handläggarenheten som handlägger insatser LSS 
och insatser enligt SoL såsom exempelvis särskilt 
boende och hemtjänst. 

• Den övergripande administrationen omfattar bland 
annat ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, samordnare Våld i 
nära relationer samt personligt ombud. 

 

Ekonomisk ram 
 
       Driftram 
(tkr)  

Netto- 
budget  

2019 

Budget 
intäkter 

2020 

Budget 
kostnader 

2020 

Netto-
budget  

2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

              Ram 484 947 -51 351 553 049 501 698 501 698 501 698 

varav:           

Hälsa, vård och omsorg 317 317 -28 549 360 110 331 561     

LSS / Socialpsykiatrin 109 741 -3 400 112 757 109 357     

Individ- och familjeomsorgen 54 601 -14 783 
 

69 717 54 934   

Ledning och administration 1 491 -4 619 8 841 4 222   

Politisk verksamhet 1 797 0 1 624 1 624   

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Budgetramen uppgår år 2020 till 501 698 tkr. Det innebär 
en ökning från år 2019 med 16 751 tkr varav 13 754 tkr 
avser pris- och lönekompensation. Justering av 
personalomkostnader uppgår till 2 756 tkr. Därtill har 
nämnden kompenserats för justering av kapitalkostnad 

med 97 tkr samt en justering av ramen för internhyra med 
369 tkr. En budgetöverföring om 225 tkr till kultur- och 
fritidsnämnden har gjorts avseende föreningsbidrag. 
 
Hälso- och sjukvårdsområdet tillhör från hösten 2019 
avdelningen Vård och omsorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
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Investeringar 
 
      Investeringsram 
(tkr)  

Bokslut  
2018 

Budget  
2019 

Budget  
2020  

Ram  
2021  

Ram 
2022 

            Ram 3 999 4 150 1 700 3 700 5 100 

 
Ramarna för 2019–2022 får användas till följande 
godkända projekt: 
 

1 Inkluderar även 2019 då ej använda medel automatiskt överförs till 
påföljande år. 
 
Behovet av inventarier håller samma nivå som under 
tidigare år och avser normalt utbyte av inventarier. Ett 
nytt system för trygghetslarm inom särskilt boende 
kommer att införas. IT-utvecklingen behöver ökas då fler 
nya arbetsområden inom socialförvaltningen innebär nya 
IT-lösningar. Nya verksamhetssystem kan utvecklas med 
nya IT-moduler vilket medför ökade investerings-
kostnader. Nya trygghetsskapande IT-produkter kommer 
ut på marknaden inom olika områden för äldreboende och 
LSS-verksamheten och här behöver kommunen öka 
investeringar för att skapa trygghet hos brukarna. 
Hjälpmedelsinvesteringar kommer att behövas i större 
utsträckning då fler blir äldre samtidigt som antalet äldre 
ökar i kommunen och kvaliteten på produkterna 
försämras. 
 

Verksamhet 
 
Vård och omsorg 
 
Den kommunala verksamheten består av nio kommunala 
enheter och en enhet på LOV, Lagen om valfrihetssystem. 
Totalt beviljades 191 753 hemtjänsttimmar under 2018, 
beräknade timmar för 2020 uppgår till 210 000. Vid 
ingången av år 2019 fanns det totalt 279 platser inom 
särskilt boende varav 177 i kommunal regi, 48 i 
entreprenad (Lillevång) och 54 på LOV (Joneberg). Två 
enheter om totalt 19 platser stängdes under 2018 och 
beslut om att tillfälligt stänga ytterligare en enhet under 
december månad 2019 har fattats. Under hösten 2019 
återgick det särskilda boendet Lillevång åter till 
kommunal regi. 
 
Den demografiska utvecklingen innebär att det långsiktigt 
behövs ytterligare tillskott med ett antal lägenheter.  
Beräkning av den demografiska utvecklingen kopplat till 
behov enligt nivå februari 2019, visar att det behövs ett 
tillskott om 36 platser i särskilt boende fram till 2025. 
Efterfrågan på platser i särskilt boende har minskat och 
förvaltningen håller på med en utredning om vad den nya 
generationen äldre efterfrågar. Utredningen ska mynna ut 
i en ny vård- och omsorgsplan. 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

  Godkända projekt 
(tkr)  

2019–
20221 

    Inventarier 1 600 
Trygghetslarm 2 200 
IT-utveckling 3 405 
Trygghetsskapande IT produkter 2 045 
Hjälpmedel 5 400 
Summa  14 650 
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Beslut om önskad sysselsättningsgrad och nytt 
kollektivavtal påverkade verksamheten under 2019 med 
cirka 14 heltidstjänster. En bemanningsenhet startades 
upp 2018 för att effektivt ta tillvara på befintlig personals 
möjligheter till att täcka för sina kollegor samt för att 
minska användandet av timvikarier. 
 
Arbetet inom vård och omsorg behöver ständigt utvecklas 
för att möta brukarnas behov och för att kunna erbjuda 
medarbetarna en god arbetsmiljö. 
 
Tekniska hjälpmedel och IT både för att brukarna ska 
kunna vara så självständiga som möjligt och för att 
underlätta till exempel administrationsdelen pågår. 
 
Utifrån nämndens mål avseende ökad känsla av trygghet 
och minskad känsla av ensamhet kommer förvaltningen 
specifikt att arbeta med detta under 2020. 
 
Den kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar 
gentemot vård och omsorg och LSS-verksamheterna. 
Rehabiliteringsenheten arbetar för närvarande måndag till 
fredag och har även förutom rehabilitering hand om 
bostadsanpassning och hjälpmedel. Rehabiliterings-
enheten har dessutom hand om hjälpmedel till kommun-
invånarna från 20 år och äldre, vid de tillfällen dom är i 
behov av hjälpmedel till exempel efter operation. 
Sjuksköterskorna bemannar hälso- och sjukvården dygnet 
runt i kommunen. Distriktssjuksköterska och 
fysioterapeut bemannar vårdplaneringsteamet som 
planerar för personers hemgång från sjukhus. 
 
Verksamheten kommer under 2020 att fortsätta arbeta för 
att utveckla det förebyggande arbetet för att minska 
fallskador, liggsår, nutrition och fortsätta arbeta med 
smärtskattning. Då fler svårt sjuka vårdas i hemmet ställs 
krav på verksamheten att utvecklas och förändras för att 
bemöta patienterna behov. Arbetet med att se över 
arbetssätt, metoder och administrativa arbetsuppgifter har 
påbörjats och fortsätter under år 2020.  
 
 
 

LSS/Socialpsykiatrin 
 
Verksamheten består av nio kommunala enheter. Totalt 
finns för närvarande 53 platser inom gruppboende/ 
trapphusboende. Under 2018 hade 136 brukare någon 
form av sysselsättning via daglig verksamhet. Det har 
enbart skett en mindre förändring av antal personer som 
har insatsen dagligverksamhet under de sista två åren. 
Dock har nya brukare ställt mycket större krav på 
verksamhetens omfattning, metoder och inriktning på 
arbetsuppgifter. 
  
Socialpsykiatrins verksamheter omfattar boendestöd, 
särskilt boendestöd (Kompassen), sysselsättning och 
träffpunktverksamhet. 2018-12-31 var det 83 beviljade 
beslut inom dessa insatser, varav 50 insatser för kvinnor 
och 33 insatser för män. 
 
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. 
 
För målgruppen inom daglig verksamhet blir det allt 
svårare att få plats på den ordinarie arbetsmarknaden och 
detta är något som troligtvis kommer fortsätta. 
Utmaningen för verksamheten är att hitta olika arbets-
uppgifter som matchar brukarnas förmågor och intresse. 
 
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 

44 



 Verksamheterna – socialnämnden 

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 med barn- och utbildningsförvaltningen sker 
föräldrautbildning och barngruppsverksamhet. Inom 
verksamheten bedrivs också ungdomsboende, HVB, och 
stödboende för ensamkommande barn. Anpassning sker 
löpande efter hur behovet förändras. 
 

Inom barn och ungdomsenheten behöver verksamheten 
fortsätta med att utveckla de tidiga insatserna. Detta 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.  
 
Barn och ungas upplevelse av delaktighet och deras 
möjlighet att påverka insatserna ska förvaltningen arbeta 
med under år 2020. Enkäten ”Ungas röster” är en del i att 
få reda på hur ungdomar upplever sin kontakt med 
Socialtjänsten. 
 
Samverkan både inom förvaltningen men även med 
förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri och 
barnhälsovården är nödvändigt för att kunna utveckla ett 
gott förebyggande arbete.

 
Antal pågående placeringar (institutionsplaceringar samt familjehem):  

 
 
När det gäller målgruppen vuxna så har den interna 
öppenvården förändrats för att möta klienternas behov 
och 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, syssel-
sättning och den psykiska hälsan är av stor vikt för att 
vara drogfri och god samverkan mellan huvudmännen är 

nödvändig. Utveckling av öppenvårdsverksamheterna 
fortsätter.   
 
Kostnaden för försörjningsstöd tros fortsätta öka under 
2020 på grund av konkurrens på arbetsmarknaden, 
striktare bedömningar av läkares underlag vid sjuk-
skrivningar samt att många flyktingar lämnar etablerings-
fasen och löper risk att hamna i arbetslöshet. Antalet 
familjeåterföreningar påverkar också då det uppstår ett 
glapp i avvaktan på socialförsäkringsförmåner och 
etableringsersättning. 
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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. Utöver övergripande 
administration så finns nedan funktioner. 
 
Samordnare för våld i nära relationer, VINR, arbetar med 
att samordna VINR-arbetet inom hela förvaltningen. Det 
kan handla om att skapa gemensamma rutiner, samordna 
gemensamma utbildningar för all personal inom VINR-
området. Samordnaren samarbetar också med skola/ 
förskola/elevhälsa i området våld i nära relationer. 
Samordnaren samarbetar också med de andra 
kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté inom 
VINR-området.   
 
Det personliga ombudet arbetar med att ge stöd till 
personer med psykisk sjukdom. Personligt ombuds 
uppgift är att vägleda, stötta och hjälpa personer tillrätta i 
samhället och samarbetar med flera olika aktörer såsom 
sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, 
socialförvaltning samt gode män. Personligt ombud har 
också till uppgift att lyfta fram systembrister som 
påverkar den målgrupp de arbetar för och arbeta för att 
bristerna ska hanteras. 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar för att hälso- 
och sjukvård ska drivas med god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde och även att insatser sker i 
enlighet med gällande regelverk. 
 
Anhörigkonsulent är från 1 januari 2020 organiserad 
under förvaltningschef. Detta för att strukturera arbetet 
med anhörigstöd, ge stöd till samtliga verksamheter och 
kunna följa upp arbetet med fokus på målet att nämnden 
ska vara en anhörigkompetent organisation. 
 
Vissa funktioner ingår också i förvaltningens utvecklings-
team. Utvecklingsteamet tar emot uppdrag från lednings-
gruppen utifrån de politiskt satta målen och fokus är 
utveckling av verksamheten genom exempelvis 
välfärdsteknik. År 2020 kommer utredning att göras om 
att automatisera vissa processer inom exempelvis att 
ansöka om ekonomiskt bistånd. 
 
Ledningsgruppen kommer under 2020 fortsätta ha fokus 
på utveckling och uppföljning av verksamheter samt 
arbeta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan. 
 
I utvecklingsarbete mot en smart administration så har 
organisationsförändring utförts som innebär att assistenter 
inom vård och omsorg från och med 2020 tillhör den 
centrala administrationen. Plan för vidare arbete pågår. 
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Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Personal ska ha verktyg för att kunna möta 
personer som upplever våld i nära relationer 
 

75 % av all berörd personal ska ha 
genomgått utbildning i VINR. (Alla 
avdelningar, ej administration) 
Sammanställning från samordnare 
årsvis. 
 

 Äldre kvinnor och män som bor i ordinärt 
boende ska uppleva att de är nöjda eller 
mycket nöjda med insatserna och inte 
besväras av otrygghet eller ensamhet 
 

Kvalitetsmått för hur personalen utför 
arbetsuppgifter ska vara 90 % eller över. 
Andel som upplever sig trygga ska vara 
90 % eller över. 
Andel som besväras av ensamhet ska 
inte vara högre än riket. 
Utdrag ur Kolada. 
 

 Socialnämnden ska vara en 
anhörigkompetent organisation 
 

Det ska finnas rutiner för att 
uppmärksamma och göra anhöriga 
delaktiga. 
 
Kontaktpersonalens uppdrag är tydligt 
vad gäller anhöriga. 
 
Det framgår att anhöriga är en del i 
teamet kring brukarens insatser. 
 

 Välfärdsteknik ska implementeras i de 
situationer det är lämpligt 
 

Testa, utvärdera och implementera. 
Avdelningar redovisar vilken 
välfärdsteknik som används under året.  
 
Rapport pilotenhet Bokebacken. 
 

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

Socialnämndens administration ska vara 
smart 

Redovisning av administrativa 
arbetsuppgifter som digitaliserats, 
automatiserats eller tagits bort under 
året. 
 

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

Barn som är i kontakt med socialnämndens 
verksamheter ska uppleva trygghet 

Enkät Ungas röster - första fem 
frågorna, snittsvar högre än 2019. 

 Personal ska ha rätt kompetens för uppgiften Alla avdelningar och enheter ska ha en 
kompetensförsörjningsplan. 
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När du ändå är här - 
varför inte stanna?

Kontrasterna i en 
levande kommun gör 

allla dagar bättre
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